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Panama, bekend van zijn papers en zijn kanaal,
is voor geologen een speciale plaats omdat

daar de verbinding tussen Noord- en Zuid-Amerika
heeft plaatsgevonden als gevolg van de platentek-
toniek. Noord- en Zuid-Amerika waren in het ver-
leden aparte continenten die naar elkaar toe
gedreven zijn met als resultaat een uiteindelijke
aaneensluiting en scheiding van de Atlantische en
Stille oceanen zo’n 3 miljoen jaar geleden. Gelegen

op dit kruispunt van een reeks tektonische platen
is Panama ook vandaag nog zeer onderhevig aan
deze geologische krachten (fig. 1). 
Dit boeiend gegeven heeft ook heel wat gevolgen
voor de constructie-industrie. In dit artikel worden
een aantal geologische aspecten belicht die een 
serieuze impact hadden op het design en de con-
structie van het Post-Panamax sluizencomplex, dat
in de periode 2010-2015 is gebouwd zowel aan de
Atlantische als aan de Stille Oceaan (fig. 2). Beiden
bestaan uit drie kamers om van zeeniveau tot 26 m
hoger te gaan, wat het niveau is van het grote 
centrale Gatunmeer dat de schepen doorkruisen
tijdens hun oversteek. De bestaande sluizen aan de
kant van de Stille Oceaan bestaan uit een eerste
passage van 2 kamers, waarna er een oversteek is
van een klein intermediair meer, gevolgd door de
passage van een derde kamer. Aangezien de
nieuwe sluizen echter uit één complex van drie 
kamers bestaan was er de noodzaak om dammen
aan te leggen die de schepen na het versassen doen
aansluiten aan het niveau +26 van de oude sluizen.
Dit is zichtbaar op de foto in figuur 2. 

Jan De Nul Group maakte deel uit van een consor-

tium om dit EPC contract tot een goed einde te
brengen. Een aantal cijfers het vermelden waard
zijn de 74 miljoen m3 droog grondverzet voor de
aanleg van het sluizencomplex waarvan 10 miljoen
m3 te dynamiteren basalt, 5,6 miljoen m3 droog
grondverzet voor de aanleg van de dammen en 5
miljoen m3 gewapend beton waarin 290.000 ton
staal verwerkt is. De nieuwe sluizen laten toe 
schepen met een capaciteit van 12.600 twintigvoet
containers te versassen. Voorheen lag de limiet op
schepen met een capaciteit van 4.500 twintigvoet
containers. Er werden ook waterbesparende 
bassins aangelegd, om het verbruik aan zoetwater
bij het versassen te verminderen en op die manier
een deel van het water te recupereren. Dit is van
belang omdat in het droge seizoen het waterpeil
van het Gatunmeer kritische laagstanden kan 
bereiken, zeker als er in het voorafgaande regen-
seizoen onvoldoende neerslag is gevallen. 

De lokale geologie t.h.v. de 
sluizencomplexen
Aan de Atlantische kant, ter hoogte van de stad
Colon, komt de Gatun Formatie voor. Dit is een 
sequentie van Tertiaire rots waarin afhankelijk van
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Figuur 2 – Nieuw sluizencomplex aan de Stille Oceaan.

Figuur 3 – Hexagonale basaltzuilen.

Figuur 1 – Platentektonische setting rond Panama
(bron : whyfiles.org).

DE IMPACT VAN GEOLOGIE OP DESIGN EN
UITVOERING VAN DE PANAMASLUIZEN



de zeespiegel op dat moment zandsteen en silt-
steen alterneren. De tektonische activiteit ging 
gepaard met vulkanische activiteit, wat resulteert
in intermediaire afzettingen van vulkanisch sedi-
ment. Aldus ontstond de puimsteenhoudende
zandsteen binnen de Gatun Formatie. De rots heeft
typische druksterktes van 1 tot 3 MPa. Aan de ver-
binding met de Oceaan vindt men ook Atlantic
Muck, een zachte kwartaire zandige kleiige silt.
Verschillende afschuivingen in de muck tijdens de
uitgraving hebben geresulteerd in aanpassingen
van het design. Om de stabiliteit te garanderen
werden de taluds minder steil uitgegraven om uit-
eindelijk net binnen het werkgebied te eindigen
vlak naast de Panama Canal Railway, een spoorweg
waarover heel wat containertransport gaat die 
beheerd wordt door de Panama Canal Authorities. 
Ter hoogte van Panama City, aan de Stille Oceaan,
komen in de Aarde magmakamers voor die door-
heen de tijd deels zijn uitgevloeid met als resultaat
het voorkomen van basalt. Bij het stollen krimpt dit
gesteente waardoor de typische, voornamelijk
hexagonale, zuilen ontstaan (fig. 3).

De uitgevloeide basalt komt als onregelmatige 
lichamen voor tussen de sedimentaire gesteentes
van de La Boca Formatie. Deze bestaat uit sequen-
ties van zandsteen, siltsteen en schalies. Ook hier
komen intervallen met vulkanisch puin voor. De 
gesteentes zijn over het algemeen zwakker dan die
van de Gatun Formatie. 

Het voorkomen van basalt is dus een gevolg van de
tektonische activiteit waaraan het land onderhevig
is. De gevolgen hiervan zijn echter ook duidelijk
merkbaar binnen de Gatun en La Boca Formatie. 
Er komen heel wat diaklazen (breukvlakken van
tektonische oorsprong en/of door verwering) voor,
vaak zelfs meerdere sets. Ook slickensides komen
frequent voor. Dit zijn gepolijste oppervlakken ten
gevolge van wrijvingsbeweging in de rots (fig. 4)
Op een grotere schaal heeft de platentektonische
activiteit geresulteerd in het ontstaan van een
reeks breuken, die voornamelijk aan de kant van de
Stille Oceaan een impact op de werken hadden. 

Overzicht van de voornaamste 
geologische problemen met 
impact op design & uitvoering
In een tectonisch actief gebied en een complex uit-
gravingsdesign wordt men als aannemer quasi elke
dag geconfronteerd met de gevolgen die de geo-
logie op het werk hebben. De vier voornaamste
geologische problemen worden hieronder opgelijst:

– Atlantic muck: de zachte kwartaire klei/silt komt
aan beide oceanen voor doch aan de kant van de
Atlantische Oceaan over de ganse lengte van het
toegangskanaal. Een reeks extra sonderingen en
boringen hebben ertoe geleid dat de taluds
moesten verflauwd worden. Doordat de Panama
Canal Railway, een spoorweglijn die het land
doorkruist, vlak naast het nieuwe sluizen-
com-plex loopt, kwam er wat puzzelwerk aan te 
pas om een stabiel design binnen de limieten te
genereren.

S A M E N V A T T I N G
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Bij de recente werken aan het Panamakanaal had de bijzondere geologische
context een belangrijke impact  op design en constructie van het Post-Panamax
sluizencomplex, dat gebouwd is aan zowel de Atlantische Oceaan als de Stille
Oceaan.  In bijzonder noopte het voorkomen van enerzijds zachte quartiare 

afzettingen Atlantic muck en anderzijds lage  kwaliteitsgesteente (gelaagd-
heid, diaklazen, slickensides) en complexe breuksystemen tot bijzondere 
ingrepen  bij uitvoering.

Figuur 4 – Slickensides in de diaklazen van de
Gatun Formatie.

Figuur 7 – Afschuiving na aanbrengen
van spuitbeton.

Figuur 5 – Doorbreken van de natuurlijke dijk tus-
sen het Gatunmeer en de droge uitgraving na het fi-
naliseren van de werken d.m.v. een snijkopzuiger.

Figuur 6a-b –
Inspectie interval (a)  
en geïnstrueerde 
taludbescherming (b).



– Tussen het Gatunmeer en de uitgraving bleef een
natuurlijke dijk staan om een droge uitgraving 
mogelijk te maken. Een mogelijke insijpeling van
water door of onder de dijk was een grote be-
zorgdheid die uiteindelijk geresulteerd heeft in 
het bouwen een wand van plastisch beton over
de volledige lengte van de dijk (zie fig. 5).

– Voorkomen van lage kwaliteitsgesteente: het 
monitoren van de structureel geologische para-
meters (helling en strekking van de gelaagdheid,
diaklazen, slickensides) was een dagdagelijkse
taak om de nodige taludbescherming te kunnen
implementeren. 

– Voorkomen van complexere breuksystemen dan
wat geweten was tijdens de aanbestedingsfase.
Dit vereiste heel wat extra onderzoek.

Op de problematiek van de laatste twee items hier-
boven wordt in de volgende paragrafen wat dieper
ingegaan. 

Taludbescherming
Veiligheid is van primordiaal belang bij het uitvoe-
ren van elk werk. Honderden mensen werkten da-
gelijks in de gigantische droge bouwput. De
geologische condities vereisten een constante
alertheid van de geologen, geotechnische ingeni-
eurs en leidinggevenden op de werf. De uitgraving
was zeer complex, met heel veel onregelmatige
vormen. Het design was er op voorzien om de 
uitgraving te minimaliseren, maar in de praktijk
bleken regelmatig aanpassingen nodig door de
geologische condities. Telkens er een stukje van de
uitgraving klaar was, werd een visuele geologische
inspectie gedaan en werden de diaklazen opge-
meten (fig. 6a). Nadien werden in overleg met de
geotechnische ingenieurs instructies gegeven voor
de nodige taludbescherming zodat ten allen tijde
veilig werken kon worden gegarandeerd (fig. 6b).

Verschillende technieken werden aangewend :  het
weghalen van onstabiele delen, het installeren van
passieve horizontale ankers, het plaatsen van 
netten en drainagepijpen en het aanbrengen van
spuitbeton. Een combinatie van bovenvermelde
technieken kwam veelvuldig voor. Ondanks grote

investeringen in inspecties en het implementeren
van beschermingstechnieken kwamen afschuivin-
gen nu en dan toch nog voor (fig. 7). 

Breukzones
Op grotere schaal werd extra geologisch onder-
zoek verricht om de verschillende breuken die
doorheen de werfzone liepen beter uit te karteren.
Een aantal breuken waren gekend ten tijde van 
de aanbesteding, maar hun precieze ligging en
complexiteit werd echter pas duidelijk tijdens de
werken. Het was dan ook van groot belang om
deze geologische studies gedetailleerd en op tijd
uit te voeren, zodat de geotechnische ingenieurs
en de ingenieurs verantwoordelijk voor het struc-
tureel design op tijd de nodige aanpassingen 
konden doorvoeren teneinde het vrijgeven van de
tekeningen voor de constructie niet te vertragen. 

De geologische studies van de breuken bestonden
uit geofysische onderzoeken (refractieseismiek en
Multichannel Analysis of Surface Waves of kort-
weg MASW), het uitvoeren van extra boringen en
het graven van testsleuven om visuele inspecties
mogelijk te maken. Bij de geofysische methodes
wordt een serie geofoons met pinnen in de grond
gebracht. Een geluidsgolf wordt gegenereerd die
zich in en langs het oppervlak van de grond voort-
beweegt. Het signaal reflecteert op fysische con-
trasten en wordt opgevangen door de geofoons.
Bij refractieseismiek bekomt men een profiel van
de snelheid van de compressiegolf Vp, bij MASW
de schuifgolfsnelheid Vs. Deze niet-destructieve
methodes laten bijgevolg toe om zones geken-
merkt door lagere stijfheden, en bijgevolg lagere
golfsnelheden, uit te karteren. In dit specifiek
geval werden de onderzoeken gedaan om de zwak-
tezones in het gesteente, eigen aan de breukzones,
uit te karteren. Elke lijn resulteert in een 2D 
profiel. Met een serie parallelle lijnen kan quasi
een 3D beeld van de geologie bekomen worden. 

Figuur 8 toont een sedimentpakket tot een diepte
van ongeveer 15 m bovenop basalt, gekenmerkt
door veel hogere snelheden. De twee zones binnen
de basalt met lage seismische snelheden zijn de
breukzones. 
Door het uitvoeren van de geofysische onderzoe-
ken kan gerichter onderzoek gedaan worden in de
breukzones d.m.v. extra boringen en testsleuven.
Uit de gerecupereerde rotskernen herkent men
duidelijk de basalt uit de breukzone (fig. 9a) ten
opzichte van onverstoorde en onverweerde rots
(fig. 9b).

De bijkomende geologische onderzoeken hebben
meerdere en complexere breukzones aan het licht
gebracht dan wat geweten was tijdens de aan-
besteding. Hierdoor kon men reeds tijdig design-
wijzigingen doorvoeren. Bij het bereiken van het
finale uitgraafniveau werd de uitkartering van de
fundering gedaan waarna nog specifieke maat-
regelen werden opgelegd om tot het finale design
te komen. De impact van de breukzones uitte zich
in heel wat aspecten van het design, zoals infiltra-
tie van water, draagkracht, deformatie van de 
fundering, het structureel design van de sluis-
vloeren, de structurele beton van de shear key van
de betonmoten en van de moten zelf.

Besluit
Omwille van de tektonische setting heeft Panama
een complexe geologie. Dit had veel impact op 
design en uitvoering van de aanleg van de nieuwe
sluizencomplexen. Twee aspecten, de structureel
geologische setting en het voorkomen van 
breuken, zijn hiervan het bewijs. Een grondige 
geologische studie van bestaande gegevens is 
van groot belang om verrassingen tijdens de 
uitvoeringsfase te vermijden. Gericht onderzoek
tijdens de uitvoeringsfase is noodzakelijk voor 
verdere optimalisatie van het design.  !
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Figuur 8 – Vs profiel doorheen een breukzone.
Figuur 9 – (a) Basaltkernen 

uit breukzone en 
(b) onverstoorde basal.


