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Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief informeren wij u over de keuze voor de structurele oplossing voor 

het project opwaardering Wilhelminakanaal Tilburg. Het Rijk, provincie Noord-

Brabant en gemeente Tilburg hebben definitief gekozen voor de herbouw van Sluis 

II. Hiermee is een verlaging van het waterpeil in het Wilhelminakanaal niet meer 

aan de orde.  

 

Aanleiding: effecten op de grondwaterstand 

Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg werken aan de 

opwaardering van het Wilhelminakanaal, waardoor grotere binnenvaartschepen 

(zogenoemde klasse IV-schepen) tot een scheepslengte van 110 meter naar de 

havens van Tilburg kunnen varen. Onderdeel van het project was de vervanging 

van de sluizen II en III door één nieuwe sluis III. Door de sloop van Sluis II zou 

het waterpeil in het Wilhelminakanaal met 2,55 meter dalen (kanaalpeilverlaging) 

en neemt de reistijd voor schepen af.  

 

Tijdens de uitvoering van het project volgens de originele plannen, waarbij een 

kanaalpeilverlaging doorgevoerd zou worden, leek deze peilverlaging een mogelijk 

nadeliger effect op het grondwater in de omgeving te hebben dan in het verleden 

is berekend. Dit zou met name gelden voor het deelgebied Gesworen Hoek, direct 

naast het Wilhelminakanaal.  

 

Terugblik proces en aanvullende onderzoeken 

In onze bewonersbrief van 14 september 2016 hebben wij u geïnformeerd over de 

besluitvorming over een structurele oplossing voor de grondwaterproblematiek. 

Naast de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg, stemde toenmalig 

minister Schultz van Haegen onder voorbehoud in met de herbouw van Sluis II, 

zodat klasse IV-schepen in de toekomst door deze sluis kunnen varen. Ook 

hebben wij u in die brief laten weten dat het ministerie daarnaast nog wel een 

aantal andere kansrijke alternatieven voor herbouw Sluis II onderzocht. Varianten 

waarbij Sluis II toch zou verdwijnen en waardoor het kanaalpeil zou worden 

verlaagd, maar waarbij de effecten op de grondwaterstand in de omgeving 

minimaal zouden zijn.  
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Inmiddels zijn alle onderzoeken naar alternatieve oplossingen afgerond. Dit 

aanvullend bodemonderzoek langs het Wilhelminakanaal heeft aangetoond dat de 

bodemsamenstelling gunstiger is dan eerder werd aangenomen. Er blijkt onder 

andere dat er minder veen in de bodem nabij woningen aanwezig is. De 

zettingseffecten zijn hierdoor kleiner dan eerder verondersteld. 

 

Definitieve keuze: herbouw Sluis II 

Op basis van de onderzoeken en het raadplegen van externe deskundigen, de 

betrokken geohydroloog (woonachtig in de Reeshof) en consultatie van andere 

betrokken partijen, hebben het Rijk, de provincie en de gemeente samen 

vastgesteld dat voor herbouw van Sluis II voor de korte en lange termijn het 

meeste draagvlak bestaat. Met de herbouw van Sluis II is een grote verlaging van 

het waterpeil in het Wilhelminakanaal niet nodig. Daardoor zijn de effecten op de 

grondwaterstand in de omgeving te verwaarlozen.   

 

Informatiebijeenkomst 

De keuze voor de herbouw van sluis II als structurele oplossing heeft gevolgen 

voor de planning van het project. Begin 2018 organiseren Rijkswaterstaat, 

provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg een informatiebijeenkomst voor 

betrokken bewoners in de Reeshof. Daarin geven wij een toelichting op het proces 

en de aanvullende bodemonderzoeken die hebben plaatsgevonden. Ook kunnen 

we u dan meer vertellen over de planning voor de herbouw van Sluis II. Begin 

2018 informeren we u over de exacte datum en de locatie van deze 

informatiemarkt.  

 

Meer informatie 

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Heeft u vragen naar 

aanleiding van deze brief, belt u dan met het gratis informatienummer van 

Rijkswaterstaat; 0800 - 8002. Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag 

bereikbaar van 07.00 tot 20.00 uur. In het weekend en op feestdagen van 10.00 

tot 18.30 uur. 

 

Deze brief wordt bezorgd op circa 1.700 adressen in het deelgebied Gesworen Hoek, gelegen tussen de 

Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg, Langendijk en Moerse Dreef en circa 1.500 adressen 

rondom sluis II, gelegen tussen Moerse Dreef, Langendijk en Mostheuvelstraat. 

 

 


