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Het programma van de Geotechniekdag, met
sprekers uit België en Nederland, heeft op

4/12 meer dan 100 geotechniekers naar het hotel
Van der Valk in Beveren kunnen lokken. Naast de
kennisdeling was er ook ruimte voor netwerking in
een aangename sfeer. 
De sluizenprojecten die werden besproken waren
netjes verdeeld over beide landen: Kieldrechtsluis
en sluizen Sint Baafs-Vijve en Lanaye enerzijds 
en sluizen Gouda, Limmel, IJmuiden anderzijds. 
De nieuwe sluis Terneuzen kan dan weer gezien
worden als een gemeenschappelijk project, en bij
de Panamasluizen behoorden Belgische en Neder-
landse bouwfirma’s tot de grote spelers.

Bij de presentaties kwam ook de verschillende aan-
pak bij het in de markt zetten door de overheid van
sluizenprojecten (en infrastructuurprojecten in het
algemeen) tot uiting. Enerzijds D&C contracten in
Nederland, waarbij het ontwerp grotendeels door
de opdrachtnemer wordt uitgewerkt, anderzijds
de Belgische aanpak waarbij dit grotendeels 
gebeurt door de opdrachtgever.

Synopsis van de Geotechniekdag 
Wereldwijd bestaat de noodzaak om meer, sneller
en betrouwbaarder materialen te transporteren
over het water, dit uit oogpunt van mobiliteit 
en duurzaamheid. Natuur- en wiskundige Blaise 
Pascal gaf het al aan in de 17de eeuw: “ Les rivières
sont des chemins qui marchent et qui portent où
l’on veut aller” (vrij vertaald: Waterwegen zijn
wegen die bewegen en je brengen waar je heen
wil). Om het watertransport en de overslag van
goederen naar land mogelijk te maken dient de 
maritieme toegang tot de havens verzekerd te 

worden [1]. Suizen vormen hierbij een belangrijk
sluitstuk.
Op deze studiedag werden een aantal indrukwek-
kende en complexe sluizenprojecten toegelicht, 
indrukwekkend in omvang en/of complex in ont-
werp en uitvoering. Hieronder vindt u een korte 
samenvatting (die evenwel niet de pretentie heeft
van volledigheid) van de items i.v.m. risicobeheer-
sing die aan bod kwamen, mede gesteund op de
synthese presentatie [11] van de studiedag.

1. Geologisch en geotechnisch 
onderzoek
Het adagium “een succesvolle werf begint met een
degelijk geologisch en geotechnisch onderzoek”
werd - voor wie daar nog mocht aan twijfelen -
meermaals bevestigd. 
Het belang van een goede kennis van de plaatse-
lijke geologie (= moeder van de geotechniek) is 
essentieel en werd in het bijzonder aangetoond 
in de lezing over de Panamasluizen [7]. Verder in
deze special vind je ook het betreffende artikel van
Anthony De Vos - Jan De Nul.  Figuur 2 toont een
beeld van de geologische inspectie van de uit-
graving. 
Naast een grondige studie van de geologie dient
ook nagegaan of het basis geotechnisch onderzoek
dat in het bestek werd opgenomen door de op-
drachtgever, waar nodig uitgebreid en aangevuld
moet worden [5] en [10]. Dit is in het bijzonder het
geval bij D&C contracten waarbij de opdracht-
nemer ook instaat voor het ontwerp.
In deze Nederlandse aanpak dient de opdracht-
nemer een grondige kennis van de grondgesteld-
heid te verwerven en zijn ontwerp en uitvoerings-
methoden daarop terdege af te stemmen.

Dit werd geïllustreerd in de presentatie over de
sluis Terneuzen, Voorafgaand aan de aanbesteding
werd een verkennend onderzoek uitgevoerd van
sonderingen, boringen en laboratoriumonderzoek.
De focus werd daarbij in het bijzonder gelegd op
de onderkenning van de diepere tertiaire lagen.
Aandachtspunt daarbij was de uitschuring van de
Boomse klei door een oude geul, die nadien was
opgevuld met glauconiethoudend zand. 

Het verkennend onderzoek werd dan door de 
aannemer aangevuld met een omvangrijk proeven-
pakket, dat zich in belangrijke mate richtte op 
risicobeheersing van o.a. (rest)zettingen, verwe-
kingsgevoeligheid van de grond en hydrologisch
gedrag (ondermeer ook proeven voor de juiste 
afbakening van het voornoemde gat in de Boomse
klei en de doorlatendheid van het opvullende 
glauconiethoudend zand). Figuur 3 toont de door-
snede van sluiskolk en sluishoofden bovenop het
geologisch profiel, en illustreert duidelijk dat de
sluiskolk zich situeert t.h.v. het gat in de Boomse
klei.
Bij de Belgische aanpak vormt het uitgebreide
grondonderzoek dat bij het bestek is gevoegd 
de basis voor het volledige project en wordt dan
ook in eerder beperkte mate aangevuld door de
opdrachtnemer. 
Een andere interessante en zeker te onthouden 
ervaring is dat men moet beschikken over recent
uitgevoerd grondonderzoek, of ten minste vroeger
onderzoek bevestigd door nieuwe proeven. 
Wanneer dit niet het geval is kan dit leiden tot 
problemen, zoals aangetoond in de presentatie
over de sluis van Lanaye [9]. Door wijzigende 
prioriteiten was het project met meer dan 20 jaar
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Figuur 1 – Netwerking op de Geotechniekdag.



uitgesteld. Voor de uitvoering van de diepwanden
(figuur 4) en in het bijzonder de bentonietspoeling
in een grindpakket werd door de aannemer uitge-
gaan van de representatieve d10 waarde bepaald
uit de korrelverdelingsanalyses die in het kader van
het vroeger uitgevoerde uitgebreide onderzoek
waren uitgevoerd. De keuze van het bentoniet
werd dan ook gemaakt op basis van deze waarde,
rekening houdend met bestaande normen en richt-
lijnen en eigen ervaringen van de aannemer in 
dergelijke gronden. Alhoewel alles erop wees 
dat de diepwanden met de bestaande expertise
zonder problemen konden worden uitgevoerd,
werd bij het graven van de eerste panelen een 
verlies van grote hoeveelheden bentoniet vast-
gesteld. Bijkomend grondonderzoek met monster-
name en granulometrische analyses gaf aan dat de
representatieve d10 waarde van het grindpakket
10 tot 15 maal groter was dan de waarde die uit het
oorspronkelijke onderzoek was gevolgd. Het bleek
dat de fijne deeltjes die destijds in die lagen de
grindmatrix opvulden nagenoeg volledig waren
uitgespoeld (hoogst waarschijnlijk ten gevolge van
waterstroming doorheen het grindpakket), wat
dus een belangrijk effect had op de microstabiliteit
van de wand. Dankzij de expertise van de aan-
nemer kon het probleem worden opgelost door
een andere keuze van het bentoniet en toevoeging
van toeslagstoffen.

2. Opmaken van een gedragen 
geohydrologisch model 
Naast een gedegen kennis van geologie en geo-
technische karakterisering van de lagenopbouw, 
is het opmaken van een hydrologisch model bij 
sluizenprojecten zonder meer een must. Vertrek-
kend van een uitgebreide grondwatermonitoring
wordt de bestaande grondwatersituatie in kaart
gebracht. Ook historische gegevens en ervaringen
worden in acht genomen. Zo was er bijv. een sterke

terughoudendheid voor grote bemalingen bij de
bouw van de nieuwe sluis van Terneuzen wegens
de historiek van grote verzakkingen bij de bouw
van de bestaande sluizen [5].
Een volledige geohydrologische modellering laat
toe de effecten van de aanleg van sluizen correct
in te schatten: effect van grondwaterverlagingen
in nabije en verdere omgeving, effecten van de 
potentiële tijdelijke of permanente verstoringen
van de waterdichte bodem [3], in kaart brengen
van de wijziging van de hydrologische situatie door
het baggeren van de vaargeul [10].

3. Full scale proeven, monitoring 
en observaties bij ontwerp
In nagenoeg alle presentaties kwam het belang van full
scale proeven, monitoring en observaties naar voor. 

a. Belastingsproeven bij renovaties
Dit is zeker het geval bij de renovatie van histo-
rische sluizen [2]. De beschikbare informatie is
veelal beperkt en de staat van fundering en kwel-
schermen is vaak niet vast te stellen met inspecties
(figuur 5), wat leidt tot grote onzekerheden. Dank-
zij monitoring, belastingproeven aangevuld met
moderne geotechnische analyses kunnen de onze-
kerheden worden beperkt en vertaald naar realis-
tische scenario’s voor deze onderdelen. Dit werd
uitgewerkt voor de case van een historische keer-
sluis bij Gouda (paalfundering).

b. Prooftesting om werkbaarheid van het concept
van specifieke bouwonderdelen na te gaan
Full scale proeven, gecombineerd met monitoring,
kunnen ook gehanteerd worden als prooftesting,
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S A M E N V A T T I N G
In België, Nederland en ook in het buitenland zijn belangrijke sluizenprojecten net
afgewerkt, in uitvoering of in voorbereiding. Reden voor de ie-net expertgroep
Geotechniek om, samen met KiVi Nederland, op de jaarlijkse Geotechniekdag een

aantal projecten toe te lichten. Daarbij werd de focus gelegd op de manier waarop
met de geotechnische risico’s werd omgegaan. Aan de sprekers was ook gevraagd
om ervaringen en lessons learned te delen.

Figuur 2 – Geologische 
inspectie uitgravingen 

voor Panamasluizen.

Figuur 3 – Geologisch profiel met inplanting sluiskom en sluishoofden sluis Terneuzen.
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Figuur 5 – Inspectie sluis Gouda.

om de werkbaarheid van “slimme” oplossingen
voor specifieke problemen bij sluizen aan te tonen
[3]. Dit was het geval voor de sluis van Limmel, een
van de sluizen die worden vervangen of gereno-
veerd om het Juliana kanaal beter toegankelijk te
maken. Een toprisico voor deze projecten was de
potentiële, tijdelijke of permanente, verstoring
van de waterdichte bodem (figuur 6). De werkbaar-
heid van het uitgedachte waterremmend systeem
werd door de opdrachtnemer aangetoond d.m.v.
een pompproef (heksenproef) en daaraan gekop-
pelde monitoring, en verder opgevolgd tijdens de
uitvoering.

c. Impact specifieke gedrag speciale gronden op
bouwconcept
Voor de Kieldrechtsluis [4] en de nieuwe sluis Ter-
neuzen [5] vormden de zwel van de Boomse klei en
de inheibaarheid van damplanken en buispalen in
die klei en in de glauconiethoudende zanden een
bijzonder aandachtspunt.

Bij het ontwerp van de Kieldrechtsluis werd door
de opdrachtgever een uitgebreid monitoring-
programma (met klassieke en meer advanced
meettechnieken) opgezet om de zwel van de
Boomse klei op te volgen, zodat de zweldruk t.h.v.
de deurloop kon worden voorspeld. Ter plaatse van
de sluiskolk zelf konden, door de opbouw van de
sluisvloer met tegels, opwaartse verplaatsingen
ten gevolge van zwel worden opgevangen. Ter
hoogte van de deurloop waren die bewegingen
echter slechts beperkt toelaatbaar om het rollen
van de deuren niet te hinderen. Er was een periode
van 1,5 à 2 jaar voorzien om de klei vrij te laten 
uitzwellen; de resterende zweldruk diende 
begroot te worden voor een adequate dimensione-
ring van de wapening van de deurloop. Deze rest-

zweldruk is nog vrij belangrijk, omdat door de 
uitermate kleine doorlatendheid van de Boomse 
klei het consolidatieproces en dus ook de zwel 
heel traag verloopt. Zoals blijkt uit figuur 7 komt
de grootteorde van de bij ontwerp voorspelde 
zwel goed overeen met de opgemeten waarden.
De planning van de werf liet niet toe vanaf het
begin van de uitgravingen de nodige meetappara-
tuur te installeren, zodat de initiële zwel niet 
kon worden opgemeten.
Positief is dat het overgrote deel van de meet-
apparatuur nog operationeel is (hetgeen bij 
plaatsing en werking in werfomstandigheden niet
evident is). Dankzij het feit dat de overheid als 
opdrachtgever het monitoring programma zelf
heeft opgezet, kan dit nu ook verder worden 
doorgevoerd. 

Bij het ontwerp van de nieuwe sluis Terneuzen
werd de inheibaarheid van damplanken en buispa-
len t.p.v. de sluiskolk onderzocht d.m.v. een hei-
proef [6]. De voorspelbaarheid ervan wordt
immers bemoelijkt door het voorkomen in de on-
dergrond van Boomse klei en galuconiethoudende
zanden.
Bij dit onderzoek werd een integrale risicoanalyse
(figuur 8) toegepast waarbij naast het technisch,
economisch en planningsaspect ook het omge-
vingsaspect werd in acht genomen. In functie van
resp. betrouwbaarheid van en gevoeligheid aan 
de inputparameters kan dan de onzekerheid/
betrouwbaarheid van de analyse worden inge-
schat, zoadat correcte uitvoeringsbeslissingen
kunnen worden genomen i.v.m. toe te passen 
technieken en mitigerende maatregelen.

Bij de proefheiïngen werden zowel de inheibaar-
heid zelf, beschadiging en functiebehoud (uit 

slot lopen bij zwaar heiwerk) als schade (nabijheid
kaaimuur en sluizencomplex) en hinder voor de 
omgeving onderzocht. Hierbij werd een uitgebreid
monitoringprogramma opgezet met vervormings-
metingen aan bestaand sluizencomplex, meting
voortplanting trillingen, waterspanningen, en 
geluidshinder in nabije en verdere omgeving. 
De gepaste maatregelen werden genomen om de
heibaarheid van de damwanden en buispalen, 
met behoud van functionaliteit te verzekeren en 
de impact op nabije en verre omgeving op een 
aanvaardbaar niveau te houden.

d. Risico zettingsvloeiing
Het risico op zettingsvloeiing van losgepakte 
zanden door baggerwerken en tril- en heiwerk-
zaamheden was reëel voor de omgeving van de
sluizen van Terneuzen en IJmuiden [5] en [10],
gelet op de historiek van vroegere zettingsvloei-
ingen.

Voor beide sluizenprojecten werden daarom voor-
afgaand sonderingen met opmeting van water-
spanningen, heiproeven gekoppeld aan water-
spannings-,  trillingsmetingen en observaties van
taluddeformaties uitgevoerd. Deze proeven en
metingen werden als input gebruikt voor de pre-
dictie van wateroverspanningen in verwekingsge-
voelige gronden (figuur 9). Voor de sluis IJmuiden
werd bovendien een ontgravingsproef uitgevoerd
waarbij een zettingsvloeiing werd uitgelokt.
Op die manier konden predictiemodellen worden
ontwikkeld, die een adequate risicobeoordeling
mogelijk maken. 
Als mogelijke mitigerende maatreglen werden ge-
graven i.p.v. geheide of getrilde wanden, beper-
kingen van de bovenbelasting en taludhellingen
van de uitgravingen, gekoppeld aan een beperkte

Figuur 4 – Realisatie diepwanden sluis Lanaye.



bemaling t.p.v. verwekingsgevoelige zones voorzien.

De monitoring van waterspanningen, trillingen en
taluddeformaties werd ook verder gezet tijdens de
uivoering om gevaarlijke situaties snel te kunnen
detecteren. 

e. Effecten van wijziging geohydrologische situatie
De effecten van grondwaterverlaging en wijziging
van de geohydrologische situatie in het algemeen
vormen eveneens een bijzonder aandachtspunt bij
sluizenprojecten. 
Voor wat het risico gekoppeld aan een grond-
waterverlaging betreft bestaan er 2 opties: ofwel
uitwerken van een bouwconcept dat geen merk-
bare wijziging van de grondwaterstand noodzaakt,
ofwel voorzietn van gepaste mitigerende maat-
regelen bij diepe bemalingen. In de eerste optie
kunnen plaatselijke bemalingen nog noodzakelijk
zijn om bijv. zettingsvloeiingen te voorkomen.

Het baggeren van een diepe vaargeul voor de
nieuwe sluizen leidt bovendien tot een algemene
wijziging van de geohydrologische situatie met
mogelijke gevolgen voor de bodem rondom de
nieuwe sluis. Om opbarsten van de bodem te voor-

komen zal men soms tevens genoodzaakt zijn
plaatselijk een bemaling te voorzien (figuur 10).
Zoals eerder aangegeven is het opmaken van een
degelijk geohydrologisch model, afgetoetst aan
beschikbare historische gegevens en monitoring
(pompproeven) tijdens de ontwerpfase hierbij 
essentieel [5] en [10].

4. Beperkingen opgelegd door nabije
constructies.
Wanneer een nieuwe sluis in een bestaand sluizen-
complex wordt voorzien, is de bestaanszekerheid
en de operationaliteit van de bestaande sluizen
een dwingende vereiste [8],[10]. Schade door o.a.
zettingen en trillingen dient vermeden te worden.
Maximaal toelaatbare verplaatsingen en trillingen
worden opgelegd en een gepast monitoring-
programma (met nulmeting voorafgaand aan de 
werken) wordt opgezet. Waar mogelijk worden
trillingsarme bouwmethoden voorzien.
Bijkomend worden in die context soms ook beper-
kingen opgelegd aan de beschikbare werfruimte,
hetgeen ook zijn effect heeft op de uitvoering [8].

5. Monitoring tijdens de uitvoering
Het uitvoeren en analyseren van metingen en 
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Figuur 6 –
Potentiële 
verstoring van 
de waterdichte
bodem bij bouw
sluis Limmel.

Figuur 8 – Integrale risicoanalyse
inheibaarheid damplanken en 
buispalen.

Figuur 9 – Beoordeling op basis van CPTU  static 
liquefaction screening diagram, Shuttle & Cunning
(2008).

Figuur 7 –
Berekende 

versus 
gemeten zwel

Boomse klei.
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observaties is ook cruciaal in de uitvoeringsfase.
De meetresultaten kunnen dan worden terugge-
koppeld naar ontwerp/uitvoering om de gepaste
engineering- en uitvoeringsbeslissingen te kunnen
nemen. Metingen die werden aangehaald betref-
fen zowel traditionele meetmethoden (o.a. water-
peilmetingen, en waterspannings-, trillings- en
geluidsmetingen bij inheien resp. intrillen funde-
ringselementen) als advanced meettechnieken
(optische vezel techniek).
Ook de impact van de bouwactiviteiten op nabije
sluizen en constructies in het algemeen dient 
tijdens de uitvoering opgevolgd.

6. Impact van specifieke eisen 
opgelegd in het bestek
In het bestek voor de bouw van de sluis van Lanaye
[9] was het gebruik van ter plaatse vervaardigd
beton voorzien. Het beton diende aangemaakt
met granulaten, grotendeels voortkomend uit
grindwinning in de Maas, ontgonnen bij de grond-
werken voor de sluis. 
Dit was uit oogpunt van duurzaamheid een heel
goed idee, maar de uitwerking ervan in de praktijk
was echter niet voor de hand liggend. De eisen 
gesteld aan beton voor diepwanden zijn immers
verschillend van die voor structureel beton (figuur
11).  Dit geldt i.h.b. voor de vloeibaarheid, ver-
werkbaarheid en weerstand tegen ontmenging 
en bleeding. 
Aan deze eisen kon niet tegemoet worden geko-
men zonder bijkomende ingrepen bij het gebruik
van de gerecycleerde granulaten. Door gepaste
maatregelen te nemen heeft de gespecialiseerde

aannemer ervoor gezorgd dat de initiatieven 
van duurzaamheid konden worden waargemaakt,
zonder in te boeten op de kwaliteit van de uitvoe-
ring van de diepwanden.

7. Slotwoord
Deze studiedag heeft aangetoond en bevestigd
dat België en Nederland een grote expertise 
hebben opgebouwd bij de realisatie van sluizen-
projecten. De verhalen die gebracht zijn waren 
duidelijk positief: risico’s werden goed in kaart 
gebracht en de daaraan gekoppelde fullscale
proeven en monitoring lieten toe een aangepast
bouwconcept te voorzien en/of gepaste miti-
gerende maatregelen te nemen en relevante para-
meters op te volgen. De aanpak bij het in de markt
zetten van dergelijke infrastructuurprojecten is
verschillend in Nederland (grotere vrijheid en daar-
aan gekoppelde verantwoordelijkheid bij de 
opdrachtnemer) en België (ontwerp grotendeels
gestuurd door de opdrachtgever). Essentieel is
evenwel een goede samen-werking tussen beide
partijen, en een open mind om te komen tot een
wederzijds aanvaard ontwerptraject, dat niet
noodzakelijk uitgaat van conservatieve bestaande
bouwconcepten maar ook nieuw bedachte concep-
ten een kans geeft.
Het delen van kennis, ervaringen, meetresultaten
en -analyses, ook en in het bijzonder bij negatieve
ervaringen, is onontbeerlijk voor de kennisontwik-
keling in de geotechnische wereld. Want komt 
ervaring niet neer op het leren uit je fouten?
In deze mini-special vindt u op de volgende 
pagina’s een artikel over “Impact van  geologie op

design en uitvoering van de Panamasluizen” van
Anthony De Vos . Ik hoop dat ook andere sprekers
hun weg vinden naar de redactie van het vakblad
Geotechniek.
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Figuur 11 – Eisen structureel beton vs beton voor diepwanden.
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