
14 GEOTECHNIEK - December 2016

Inleiding
Het sluizencomplex in IJmuiden bestaat op dit 
moment uit een drietal sluizen: de Zuidersluis, 
de Middensluis en de Noordersluis. Deze laatste 
sluis is de grootste van de drie met kolkafmetin-

gen van 400m lang, 50m breed en 15m diep en is 
in 1930 officieel geopend. Om de haven van Am-
sterdam verder te kunnen laten groeien in capa-
citeit voor vracht en passagiers (cruiseschepen) 
was het wenselijk om de Noordersluis eerder 

te vervangen. Daarnaast is de Noordersluis aan 
het einde van de levensduur en tijdens de Twee-
de Wereldoorlog beschadigd. Daarom is in 2009 
besloten om de Noordersluis te vervangen door 
een nieuwe, grotere sluis. 

De aanbesteding van het DBFM-contract is 
gestart in 2015 en in de zomer van 2015 door 
Rijkswaterstaat gegund aan aannemersconsor-
tium OpenIJ, bestaande uit BAM en VolkerWes-
sels als hoofdaannemers voor het civiele deel 
en Boskalis en Van Oord als onderaannemers 
voor het GWW-deel. OpenIJ is verantwoordelijk 
voor het ontwerpen, bouwen, financieren en 
gedurende 26 jaar onderhouden van de nieuwe 
zeesluis. De nieuwe zeesluis wordt 500m lang, 
70m breed en 18m diep en wordt daarmee de 
grootste zeesluis ter wereld.

Na een jaar voorbereiding (ontwerp en bouwrijp 
maken bouwterrein) is de bouw afgelopen zo-
mer gestart.

Ontwerp
De nieuwe zeesluis wordt gebouwd ten zuiden 
van de Noordersluis en tussen de Midden- en 
Noordersluis in (zie Figuur 1), waarbij de af-
stand tot deze bestaande constructies relatief 
klein is. Daarnaast wordt de primaire water-
kering gekruist. Gezien de kwetsbaarheid van 
deze constructies en het feit dat ze gedurende 
de bouw in bedrijf moeten blijven is de invloed 
op de bestaande sluizen een belangrijke rand-
voorwaarde voor het ontwerp. Daarbij komt dat 
het gebied rond het sluizencomplex gevoelig is 
voor zettingsvloeiingen. Dit wordt enerzijds ver-
oorzaakt door de van nature aanwezige zoge-
naamde Spisulazandlagen èn doordat de Noor-
der- en Middensluis in een open bouwkuip zijn 
gebouwd die na gereedkomen van de construc-
ties is volgestort met losgepakt zand. Aange-
zien trillingen door de bouw zettingsvloeiingen 
kunnen veroorzaken is voor het ontwerp van de 
nieuwe sluis het motto “diepwand tenzij” gehan-
teerd. De kolkwanden, de noordelijke wand van 
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Figuur 1  - Situatietekening.

Figuur 2  - Afbeelding sluis met constructieonderdelen.
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Samenvatting
Rijkswaterstaat heeft de bouw van de nieuwe zeesluis IJmuiden bij de in-
gang van het Noordzeekanaal gegund aan aannemersconsortium OpenIJ. 
In dit artikel wordt ingegaan op de belangrijkste geotechnische risico’s bij 
dit project; de invloed op de bestaande Noorder- en Middensluis en verwe-
kingsvloeiingen door het intrillen van funderingselementen. Door OpenIJ 

wordt een aantal bijzondere bouwmethoden toegepast om trillingen te mi-
nimaliseren en zijn veldproeven uitgevoerd om beschikbare voorspellings-
modellen van trillingen en wateroverspanningen te valideren. Daarnaast 
wordt ingegaan op de ontwerpmethodiek van de verschillende construc-
tieonderdelen en de 3D belastingsituaties.

de tussendam en de fuikwand (zie Figuur 2) wor-
den als diepwanden uitgevoerd. De sluishoofden 
worden in den droge in een bouwkuip als cais-
son gebouwd en in verschillende fasen trillings-
vrij pneumatisch afgezonken (zie Figuur 3). Door 
deze werkwijze ondervindt de omgeving zo min 
mogelijk hinder van de bouw van de nieuwe zee-
sluis.

Voor de bouwkuip van de drempel van het bui-
tenhoofd is het ook noodzakelijk om de tijdelijke 
bouwkuipwanden trillingsvrij uit te voeren in 
verband met de losse aanvulzanden ter plaat-
se. Hiervoor is gekozen om damwandprofielen 
in een cement-bentoniet af te hangen. Deze 
cement-bentonietwand staat in de waterrem-
mende Eemformatie, die de onderafsluiting van 
de bouwkuip verzorgt. In de zo ontstane polder 
kan de drempel in den droge worden gebouwd.

Daar waar de sluisonderdelen in het water moe-
ten worden gebouwd (o.a. binnenhoofd, loswal 
Sluis en tussendam) is het niet mogelijk om 
diepwanden toe te passen en wordt gebruik 
gemaakt van getrilde combiwanden of dam-
wanden.  Bij de aansluitingen op de bestaande 
Noordersluis is voorzien om de buispalen van de 
combiwanden te boren om zo de trillingen te mi-
nimaliseren. En ook de hinder voor de omgeving 
te beperken.

Grondonderzoek
De geologie ter plaatse van de Noordersluis 
wordt gekenmerkt door de in Tabel 1 genoemde 
globale bodemopbouw. In het verleden hebben 
op deze locatie duinen gelegen met een hoogte 
tot circa NAP +15m. Hierdoor zijn, met uitzonde-
ring van de aanvulzanden, de grondlagen over-
geconsolideerd.

Het grondonderzoek van de Opdrachtgever in 
de planfase heeft zich geconcentreerd op de 
verwekingsgevoelige Spisulazandlagen. Dit was 
onvoldoende om een definitief ontwerp van een 
sluis te maken. Daarom is door OpenIJ aanvul-
lend grondonderzoek (zie Figuur 4) uitgevoerd, 
bestaande uit:
• Ruim 200 sonderingen
•  14 boringen, waarvan 3 tot circa NAP -55m 

Tabel 1 -  Geologie t.p.v. Noordersluis

Grondlaag Hoofdbestanddeel Bk. laag
[NAP +m]

AO: Antropogene laag (aanvulzand) Zand mv. ≈ +5

Stz: Strand- en vooroeverzand Zand, matig fijn, met schelpfragmenten -6

Scz1: Spisulazand 1 Zand, fijn tot matig fijn, schelphoudend -8

Scz2: Spisulazand 2 Zand, fijn tot matig fijn, schelphoudend -12

Vk/Bv: Laagpakket van Velsen / 
Basisveen Humeuze klei / Basisveen -17

Dz: dekzand Zand, fijn tot matig fijn -18,5

Bx: formatie van Boxtel Zand, matig fijn. Basis: matig grof -22

Ee/Dr: Formatie van Eem / Drenthe Zand, siltig / Klei / keileem -38

Ur: Formatie van Urk Zand, matig fijn – uiterst grof -42

Figuur 3  - Afzinkproces caisson.

Figuur 4  - Locaties grondonderzoek OpenIJ.
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ter plaatse van de drempelkuip Buitenhoofd  
(polder)

• Labtesten ontwerp zand:
 o  CD-triaxiaalproeven bij verschillende rela-

tieve dichtheden (correlatie qc-Re)
 o Poriëngetal (emin en emax)
 o Zeefkrommen en korrelvorm
 o Doorlatendheid
• Labtesten ontwerp klei/veen:
 o CU-triaxiaalproeven
 o Oedometerproeven (bepaling OCR)
 o DSS-proeven
 o Doorlatendheid

Vanwege de zettingsvloeiingsproblematiek zijn 
hierbij tevens een groot aantal gedraineerde en 
ongedraineerde anisotrope triaxiaalproeven en 
cyclische proeven uitgevoerd op de Spisula- en 
de aanvulzanden.

Voor de bepaling van de sterkteparameters van 
de zandlagen is gebruik gemaakt van de corre-
latie tussen relatieve dichtheid en de hoek van 
inwendige wrijving. Daarom zijn de CD-triaxi-
aalproeven bij verschillende relatieve dichthe-
den uitgevoerd die representatief zijn voor de 
betreffende zandlaag. Door de combinatie van 
sonderingen en de correlatie met de relatieve 
dichtheid kan per constructieonderdeel de re-
presentatieve sterkte worden afgeleid.

Een extra aandachtspunt voor het grondonder-
zoek was de waterremmendheid van de Eem-
formatie bij de drempelkuip van het Buiten-
hoofd. Deze laag vormt de onderafsluiting van 
deze bouwkuip. Uit de eerste sondeerresul-
taten kon op basis van het wrijvingsgetal niet 
goed worden bepaald hoe waterremmend deze 
laag was. Daarom zijn 3 diepe boringen uitge-
voerd om het betreffende materiaal te kunnen 
beoordelen en beproeven en het ontwerp hier-
op te valideren.

Ontwerpmethodiek
Het geotechnische ontwerp is voornamelijk uit-
gevoerd met Plaxis, omdat:
•  Een EEM-model tot een economischer ont-

werp leidt ten opzichte van een model met 
verende ondersteunde liggers (bijvoorbeeld 
D-Sheet Piling)

•  Een belangrijk aandachtspunt de invloed op 
de bestaande sluizen is. Dit aspect kan met 
een EEM-model meteen mee worden geno-
men.

•  Een deel van de constructies bestaat uit kist-
dammen (kistdam NO en Tussendam). Ook 
hiervoor is een EEM-model geschikter dan 
andere modellen.

Daarnaast spelen 3D aspecten ook nog een rol. 
Zo zijn voor aanvaarbelastingen op de kolkwan-
den en de tussendam 3D EEM-berekeningen 
uitgevoerd om een zo goed mogelijk beeld te 
verkrijgen van het effect van een aanvaring op 
de constructies. Naast aanvaarbelastingen op 
de wanden zijn er nog meer situatie die alleen 
goed in een 3D EEM-model kunnen worden be-
schouwd. Hieronder worden twee voorbeelden 
gegeven.

Deursponning Buitenhoofd
De kolkwanden van de sluis zijn uitgevoerd 
in diepwanden met een dikte van 1,3m. De 
kolkwand aan de noordzijde van de sluis gaat 
over in de deursponning. In gesloten toestand 
van de deur steunt de sluisdeur aan de ene zijde 
af op de betonconstructie van de deurkas en aan 
de andere zijde op de deursponning. In tegen-
stelling tot de grondkeringen ter plaatse van de 
kolkwand, wordt de grondkering bij de deurspon-
ning belast door een watersprong van circa 20m 
bij het droogzetten van de tijdelijke bouwkuip. Dit 
maakt het mogelijk om de drempelconstructie 
en de aanslagen van de deur droog te bouwen. 
De diepwand ter plaatse van de sponning is uit-
gevoerd in een dikte van 1,5m. De bouwfasering 
en de belastinggevallen haaks op de grondkering 
zijn berekend in Plaxis 2D. In Plaxis 2D is het niet 
mogelijk belastingen haaks op de beschouwde 
doorsnede, zoals de reactiekracht uit de deur, te 
modelleren. De reactiekrachten uit de deur zijn 
bij een aanvaring van de deur dusdanig groot, dat 
het noodzakelijk is om zo nauwkeurig mogelijk te 
bepalen welk deel van deze belasting naar welk 
onderdeel (kolkwanden, drempel en deurspon-
ning) wordt afgedragen. Belastingen in de leng-
terichting van de kolk zijn daarom gemodelleerd 
in Plaxis 3D.

Het gedrag van de kolkwanden in de 3D-analy-
se wordt deels bepaald door het gedrag van de 
diepwandvoegen. Om een realistisch gedrag van 
deze voegen te modelleren zijn de diepwand-
voegen allereerst met een vereenvoudigd Plaxis 
2D model gemodelleerd (zie Figuur 5). De diep-
wand is gemodelleerd met volume elementen 
en de voegen door middel van interfaces. Voor 
de diepwandvoegen, doorlopende kopbalk en de 
dilataties in de kopbalk zijn materiaalsets opge-
steld voor de interfaces. Op het voegenmodel is 
een horizontale kracht opgelegd en zijn para-
meters voor de voegen getoetst. De resultaten 
en het vervormingsbeeld geven goede overeen-
komsten met het verwachte vervormingsgedrag 
in de praktijk.

In het Plaxis 3D model zijn de diepwanden als 
volume elementen gemodelleerd en de voegen 
als interfaces. In de berekening zijn de verschil-
lende belastingen van één belastingcombinatie 
per fase aangebracht om de exacte invloed op 
de resultaten te kunnen interpreteren per be-
lasting. Op deze wijze is ook per belasting de 
afdracht van belasting naar de kolkwand, de 
drempel en de grond ter plaatse van de spon-
ning beschouwd. Deze resultaten zijn de input 
geweest voor het constructieve model.

In Figuur 6 zijn de vervormingen van de wand 
van de sluistoegang, de deursponning, drempel 
en kolkwanden weergegeven voor de situatie bij 
een aanvaring van de buitendeur vanaf de zee-
zijde. Hierin is duidelijk de invloed van de diep-
wandvoegen te zien op de verplaatsingen in de 
kolkwanden (rechterzijde van Figuur 6).

Sluishoofden
De sluishoofden zijn zware betonnen construc-

Figuur 5  - Plaxis 2D-model voegen.
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ties waar de deur in rijdt als de sluis opent. De 
constructie wordt met de caissonmethode pneu-
matisch op diepte afgezonken. Bij een gesloten 
deur wordt de constructie belast door de reac-
tiekracht uit de deur, daarnaast moet de con-
structie hoogwater keren. Ter plaatse van het 
Buitenhoofd is een enkele deurkas gesitueerd, 
ter plaatse van het Binnenhoofd is een operati-
onele deurkas en een onderhoudsdok aanwezig. 
Het onderhoudsdok kan nat of droog staan.

Vanwege het asymmetrisch aangrijpen van de 
belastingen is de stabiliteit van het caisson in 
Plaxis 3D berekend (zie Figuur 7). Er bevindt 
zich een sprong in maaiveldniveaus en water-
standen rondom de deurkas en de reactiekracht 
van de deur grijpt ver uit het hart van de con-
structie aan. Daarnaast is een eindige elemen-

ten berekening in 3D een goede methode om de 
vervormingen in de verschillende belastingcom-
binaties te beschouwen.

Verwekingsvloeiing
Door het trillen van funderingselementen wordt 
de grond cyclisch belast. Afhankelijk van de 
grondeigenschappen en diepte verweekt de 
grond bij een bepaald aantal cycli. Dit is ook  
afhankelijk van de energie (slagkracht trilblok) 
die het trilblok de grond in stuurt. Deze bepaalt 
namelijk de versnelling van een gronddeeltje. 
Het aantal cycli waarmee de grond wordt belast 
is afhankelijk van de frequentie van het trilblok 
en de triltijd. 

Voor het berekenen van de versnellingen in de 
ondergrond wordt gebruik gemaakt van het mo-

del uit CUR166 [1]. Om versnellingen naar wa-
teroverspanningen om te rekenen wordt het mo-
del van Seed en Rahman [2] gebruikt. De basis 
van dit model is de ontwikkeling van waterover-
spanningen in een cyclische (triaxiaal) test of 
cyclische DSS test. De wiskundige beschouwing 
van dit model en de methodiek van de analyse is 
beschreven in [2].  

Veldproeven
Om het trillingsmodel uit CUR166 en het mo-
del van Seed en Rahman te valideren zijn door  
OpenIJ proeven uitgevoerd in zowel de aanvul- 
als de Spisulazanden. Hierbij zijn tijdens het 
intrillen of heien van diverse funderingselemen-
ten trillingen en wateroverspanningen gemeten 
op verschillende afstanden tot deze funderings-
elementen.

Voor de proeven wordt onderscheid gemaakt 
tussen de heiproef “water” en de heiproef 
“land”. Bij de heiproef “water” zijn de trillingen 
en wateroverspanningen gemeten in de eerste  
Spisulazandlaag; bij de heiproef “land” is dit 
gedaan voor de aanvulzanden. Aangezien de 
wanden die in het water zullen worden aange-
bracht bestaan uit combiwanden zijn tijdens de 
heiproef “water” vanaf het water een drietal sta-
len buispalen geïnstalleerd waarbij zowel een 
hoog- als een laagfrequent trilblok is gebruikt 
en de eerste buispaal is nageheid met een hy-

NIEUWE ZEESLUIS IJMUIDEN

Figuur 6  - Plaxis 3D-model verplaatsingen rond sponning Buitenhoofd bij aanvaring deur.

Figuur 7  - Plaxis 3D-model verplaatsing Binnenhoofd bij aanvaring deur

Figuur 8  - Heiproef water.
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draulische heihamer. Voor de tussenplanken 
zijn zowel AZ- als PU-profielen ingetrild. Daar-
naast zijn ter referentie ook nog een aantal AZ-
damwandprofielen ingetrild.
Voor de heiproef “land” is gekozen om AZ-dam-
wandprofielen in de aanvulzanden in te trillen. 
Dit wordt in werkelijkheid niet gedaan. De tril-
werkzaamheden in de aanvulzanden vinden 
voornamelijk op het water plaats. Op het water 
zijn echter geen locaties te vinden waarin kan 
worden getrild in de aanvulzanden zonder in-
vloed op de bestaande sluizen. Daarom is deze 
proef op het land uitgevoerd op een stuk land ten 
noorden van de Noordersluis.

In Figuur 8 is een foto van de opstelling van de 
heiproef “water” weergegeven. Aan de linker-
zijde van de foto zijn goed de buispalen van de 
combiwand te zien die zijn ingetrild en nageheid 
(meest linker buispaal) en ingetrild (overige 2 
buispalen). Rechts daarvan zijn de 5 damwand-
planken te zien die zijn ingetrild.

In Figuur 9 is de opstelling van de heiproef 
“land” te zien. Op de voorgrond wordt de eerste 
van de twee AZ-profielen ingetrild. Duidelijk is al 

het ontstaan van een zakkingstrog te zien. Op de 
achtergrond zijn ter plaatse van de zwarte cilin-
ders trillings- en waterspanningsmeters in de 
losgepakte aanvulzandlaag geplaatst.

In Figuur 10 is de situatie weergegeven als de 
damwandplank door de aanvulzanden heen is 
getrild. De wateroverspanningen zijn zo groot 
dat het overspannen water-zandmengsel een 
uitweg naar het maaiveld zoekt door zwakke 
plekken, waaronder oude sondeergaten. De ge-
meten wateroverspanningen zijn gelijk korrel-
spanningen, zodat het zand op de diepte waarop 
wordt gemeten volledig verweekt is.

Met de meetresultaten van beide trilproeven zijn 
met het predictiemodel van trillingen en water-
overspanningen postdicties gemaakt, zodat het 
effect van de trillingen en wateroverspanningen 
beter kan worden voorspeld. Daarnaast is een 
beter inzicht verkregen in de effecten van het 
gebruikte materieel op de inbrengbaarheid en 
het trillingsniveau.

Gebleken is dat het voorspellen van waterover-
spanningen in de aanvulzanden lastig is. Om dit 

beter te krijgen zijn aanvullende metingen uit-
gevoerd bij een verdichtingsproef. Het doel van 
deze proef was om te bepalen welke verdich-
tingsmethode om de aanvulzanden te verdichten 
het beste is. Dit is noodzakelijk om voldoende 
sleufstabiliteit te verkrijgen op de locaties waar 
CB- en diepwanden worden gegraven. In Figuur 
11 is één van de gebruikte trilnaalden weerge-
geven die is getest bij de verdichtingsproef.

Met de analyse van deze proefresultaten kan 
het voorspellingsmodel van trillingen en water-
overspanning verder worden verbeterd. Hier-
mee wordt de kans op schade aan de bestaande 
Noorder- en Middensluis door trillingen of wa-
teroverspanningen verder beperkt evenals de 
kans op zettingsvloeiing van met name de pri-
maire waterkering. Met als uiteindelijke doel: 
het in gebruik nemen van de nieuwe zeesluis in 
het najaar van 2019.
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Figuur 11  - Verdichtingsnaald 
verdichtingsproef.

Figuur 9  - Heiproef land.

Figuur 10  - Spuiten zand-water mengsel heiproef land.
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