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Voor de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen werd
op basis van de grondopbouw zwaar hei- en trilwerk
voorzien. Dit kan verschillende omgevingseffecten
tot gevolg hebben, zoals schade aan bestaande
sluizen, verzakkingen als gevolg van verdichting
van los gepakt zand, zettingsvloeiingen en taludin-
stabiliteit. Dit artikel gaat in op het beheersen van
deze risico’s. Hiertoe is onderzoek gedaan naar de
zettingsvloeiingsgevoeligheid van de ondergrond
en zijn heiproeven uitgevoerd. Op basis daarvan
zijn beheersmaatregelen uitgewerkt om het risico
op ontoelaatbare trillingen en hoge waterover-
spanningen tijdens de bouw van de sluis zoveel
mogelijk te beperken. 

Zettingsvloeiing
Zettingsvloeiing is een verzamelnaam voor de 
faalmechanismen verwekingsvloeiing en bresvloei-
ing. Verwekingsvloeiing treedt op als een toename
in schuifspanning in een losgepakte fijnkorrelige
zandlaag leidt tot verweking van het zand. Dit kan
tot zeer grote verplaatsingen van uitgevloeid zand
leiden. Onder bresvloeiing wordt een autonoom
terugschrijdend erosieproces door een zand-
water suspensiestroom op een onderwaterhelling 
verstaan, dat uiteindelijk tot een oeverinscharing
kan leiden. Een bresvloeiing kan ook in vast gepakt
fijn zand optreden. 

In het verleden hebben langs de primaire water-
kering nabij de Westsluis diverse taludafschuivingen
en oeververzakkingen plaatsgevonden, zie figuur 1. 
Uit historisch onderzoek kan worden afgeleid 
dat de opgetreden schadegevallen dicht bij de
nieuwe sluis oeververzakkingen betroffen en naar
verwachting niet veroorzaakt zijn door zettings-
vloeiingen. Vermoedelijk zijn de taludafschuivin-
gen nabij de havenmond gezien hun omvang
gerelateerd aan door erosie geïnitieerde zettings-
vloeiingen. Uit de stabiliteitsanalyses bleek dat 
de stabiliteit van de huidige oevers, die tevens 
onderdeel uitmaken van de primaire waterkering,
kritisch was. Aangezien hei- en trilwerkzaam-
heden, ten gevolge van de opgewekte trillingen 
en wateroverspanningen in de ondergrond, tot 
een afname van de stabiliteit en mogelijk zelfs tot
een verwekingsvloeiing leiden, is het risico op 
taludinstabiliteit onderzocht. 

VERWEKING EN TALUDSTABILITEIT 
BIJ HEIWERK

Figuur 1 –
Locaties 
oeververzakkingen 
(indicatief) en 
heiproeven.



Heiproeven
Om het effect van het hei- en trilwerk nauwkeurig
te kunnen bepalen, zijn verschillende heiproeven
uitgevoerd, waarbij trillingen en waterspanningen
gemonitord zijn. Door de opdrachtgever zijn er in
de tenderfase twee heiproeven uitgevoerd. Deze
waren gericht op het bepalen van de installeer-
baarheid van de buispalen in de grondlagen uit 
het tertiair. Er is in de tenderfase één heiproef 
uitgevoerd in de Boomse Klei (locatie A in figuur 1)
en een tweede ter plaatse van de geul met glauco-
niet houdend zand (locatie B in figuur 1). Voor een
toelichting van de heiproeven op locaties A en B
wordt verwezen naar [1] en [2].

Bij de proeven in de tenderfase is veel meetdata 
op grote afstand van de palen verkregen. Voor het
analyseren van de taludstabiliteit en verwekings-
vloeiing was ook informatie op kortere afstand 
benodigd. Daarom is er in de DO/UO-fase een
derde heiproef uitgevoerd voor de start van de
Frontmuur Sluishoofd Buiten Westzijde (hierna
‘Frontmuur’), zie figuur 1 ‘locatie SBW’. In dit 
gebied werd als eerste gestart met het zware 
hei- en trilwerk. Vanaf deze locatie kon tevens de
Westsluis gemonitord worden tijdens de proef. 
Ter plaatse van de proeflocatie is zowel het 
glauconiethoudend zand als de daaronder gelegen
Boomse Klei in de ondergrond aanwezig.

Op de proeflocatie nabij de frontmuur zijn 2 palen
(Ø1420mm, 37,5 meter) ingebracht en drie dam-

wandplanken (AZ26-700, 26 meter). Hierbij zijn de
palen steeds eerst trillend en vervolgens heiend 
ingebracht en zijn de damwandplanken trillend
(zowel hoog als laag frequent) ingebracht. Tijdens
de heiproef zijn de trillingen en de waterspanningen
gemeten tot 60m uit de proeflocatie, zie figuur 2.
De slagkracht van de heihamers voor de drie 
heiproeflocaties was nagenoeg aan elkaar gelijk, 
namelijk ca. 280kNm. 

Prognosemodel trillingen
De meetdata van de heiproeven op locaties A en B
vormde de basis voor de trillingsprognoses voor
het heien van de palen en het intrillen van de palen
en damwanden. Onderstaand wordt ingezoomd 
op de trillingspredictie van het heiwerk. Voor de
trilwerkzaamheden is een vergelijkbaar prognose-
model opgesteld. De meetresultaten van heiproef
A en Heiproef B verschilden weinig van elkaar,
daarom is een prognose voor beide locaties opge-
steld.  Om het model te kunnen toetsen aan de
SBR-richtlijn Trillingen deel A, Schade aan bouw-
werken, is in eerste instantie een prognose voor de
trillingssterkte (snelheid) opgesteld. 
De methodiek uit CUR 166 bood onvoldoende
nauwkeurigheid voor het zware heiwerk. Om die
reden is op basis van literatuur ref. [5] een simpele
(empirische) relatie tussen de potentiële energie
van de heihamer en de afstand tot de paal aan-
gehouden:

Waarin:
v : trillingssterkte [mm/s]
k : empirische factor [-]
E : energie bij trillingsbron [kNm]
r : afstand tot paal [m]

De energie bij de trillingsbron is bepaald op basis
van de PDA-metingen die tijdens het heiwerk van
de proef zijn uitgevoerd.  Hierbij is de maximale
energie uit de PDA-metingen (meting rek en 
trillingsversnelling aan de buispaal) gerelateerd
aan de trillingssterkte op afstand van de paal. 
Op deze wijze is de factor k bepaald voor locatie A
en B, zie figuur 3.

Wanneer de relatie wordt geprojecteerd op de 
metingen blijkt dat deze tot 30 meter goed 
overeenkomen, op grotere afstand wordt een
overschatting geprognosticeerd. Om deze reden 
is de Barkancurve (toelichting zie CUR 166) gefit 
op de meetdata.

De Barkancurve is goed op de meetdata te fitten
en komt ook de eerste 30 meter goed overeen met 
de empirische methodiek.  Echter voor de Barkan-
curve is een bronwaarde op een referentieafstand
van de paal benodigd. Hiervoor is de empirische
methodiek gebruikt (referentieafstand 15m). In 
figuur 4 zijn de beide prognoses weergegeven,
samen met de tijdens het heien gemeten piek-
waarde van de trillingssterkte |v| (heiproeven 
locatie A en B). 

Figuur 3 – Uitwerking PDA meting en trillingsmetingen
voor 4 palen verdeeld over locatie A en B.

Figuur 4 – Prognose trillingssterkte |v| heiwerkzaamheden.

S A M E N V A T T I N G

Bij de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen zijn buispalen en damwandplanken
in de taluds van de waterkering geïnstalleerd. Vanwege de aanwezigheid van
glauconiethoudend zand en Boomse Klei was sprake van zwaar hei- en trilwerk.
Tijdens de werkzaamheden moest de taludstabiliteit gewaarborgd blijven. 

Hiertoe zijn heiproeven uitgevoerd, prognosemodellen opgesteld, trillingen en
waterspanningen tijdens uitvoering gemonitord en beheersmaatregelen 
genomen. Zo konden de werkzaamheden beheerst worden uitgevoerd.
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Een prognose van de trillingsversnelling (omgere-
kend middels de frequentie) is opgesteld om de 
effecten van waterspanningen en stabiliteit te 
bepalen. Opvallend is dat een hogere frequentie
werd gemeten tijdens het heien (namelijk tot 28
Hz) dan normaliter bij heien wordt verwacht (10Hz
tot 20Hz). Deze gemeten frequentie levert in de
prognose een goede overeenkomst op, zie figuur 5. 

Tijdens de derde heiproef zijn met combiconussen
de trillingen en waterspanningen hoogfrequent op
exact dezelfde locatie gemeten. Door combiconus-
sen toe te passen is onderlinge beïnvloeding van
twee separate meetsystemen voorkomen. Als de
trillingen en de waterspanningen worden uitgezet
in de tijd wordt een duidelijk verband gevonden,
zie figuur 6. Zichtbaar is ook dat de waterspannin-
gen in een diepere laag pas later toenemen, wat 
logisch is aangezien de paalpunt hier ook later 
passeert. 

Prognosemodel wateroverspanningen
In eerste instantie zijn de waterspanningen ge-
prognosticeerd op basis van de database van
Fugro, waarin meetdata van andere projecten 
zijn verzameld. Op basis van de resultaten uit de
heiproef bij de Frontmuur is vervolgens een 
projectspecifiek prognosemodel opgesteld.

Uit de metingen bleek dat alleen in de los tot matig
gepakte kleiige/leemhoudende zandlaag (in figuur
8 de laag tussen NAP -12 en -14m) significante 
wateroverspanningen optraden. Voor deze laag is
een prognosemodel opgesteld. De gemeten water-
overspanning is uitgezet tegen de afstand tot de
trillingsbron. Met een exponentiële vergelijking
zijn de factoren k en b gefit op de meetdata voor
heien, zie figuur 7.  De blauwe lijn is de fit voor de
gemiddelde wateroverspanning en de rode lijn 
betreft de bovengrenswaarde. 

De monitoring van de waterspanningen tijdens de
aanleg van de Frontmuur lag in lijn met de prog-
nose, het prognosemodel behoefde geen verdere
aanpassing. 

Verweking en taludstabiliteit
Tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis is vereist dat
de stabiliteit van de waterkering niet nadelig beïn-
vloed wordt. In het ontwerpproces zijn daarom de
volgende stappen gevolgd ten behoeve van de sta-
biliteitsanalyses: 
1. Bepalen of talud binnen het 

invloedsgebied van het heiwerk ligt.
2. Bepaal aanwezigheid verwekingsgevoelige

lagen.
3. Indien nodig uitvoeren stabiliteitsanalyse 

(inclusief trillingsbelasting en afname 
sterkte door toename wateroverspanning 
o.b.v. heiproeven).

De eerste stap is uitgevoerd op basis van het eerder

in dit artikel uitgewerkte trillingsprognosemodel.
De beoordeling van de aanwezigheid van verwe-
kingsgevoelige lagen is uitgevoerd op basis van de
‘state parameter’ analyse van de sonderingen die
in het gebied zijn uitgevoerd. Een voorbeeld 
van een dergelijke analyse is weergegeven in 
figuur 8. Lagen zijn niet als verwekingsgevoeling
beoordeelt als: 
– Deze een tertiaire oorsprong hebben. Alleen

quartaire zandlagen met contractant gedrag
worden als verwekingsgevoelig beschouwd;

– Dilatant grondgedrag wordt verwacht op basis
van de methode van Shuttle & Cunning, ref.[3].
In deze methode wordt de genormaliseerde 
conusweerstand uitgezet als functie van het 
genormaliseerd wrijvingsgetal. In het gebied
boven de groene lijn in de rechter grafiek in 
figuur 8 wordt dilatant gedrag verwacht, in het
gebied onder de groene lijn contractant gedrag.

– Klei of zandmengsels met een ‘soil type index’ 
Ic > 2,6 bepaald met de correlatie van correlatie
Jefferies en Davies, ref. [4]. In het gebied rechts

van de rode stippellijn in de middelste grafiek 
in 8 wordt het materiaal te kleiig geacht om 
verwekingsgevoelig te zijn.

Op basis van ca. 500 piëzocone sonderingen zijn
geen verwekingsgevoelige lagen aangetroffen in
het projectgebied. De in het verleden opgetreden
afschuivingen worden hiermee verondersteld door
erosie veroorzaakte bresvloeiingen te zijn. 

Uit de stabiliteitsanalyses volgde dat de waterover-
spanningen en trillingen de stabiliteitsfactor deden
afnemen met 20%. Driekwart hiervan was toe te
rekenen aan de wateroverspanning en een kwart
aan de trillingen. Uitgangspunt was dat de stabili-
teit tijdens de uitvoering minimaal gelijk moest
blijven aan de oorspronkelijke situatie. Om dit te
realiseren zijn beheersmaatregelen getroffen.

Beheersmaatregelen
Als beheersmaatregel is tijdens de heiwerkzaam-
heden een bemaling toegepast om de waterspan-

Figuur 5 –
Prognose 
trillingsversnellingen
heien palen.

Figuur 6 –
Trillingssterkte en 

waterspanning 
versus tijd 

tijdens heien.
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ningen te verlagen, waardoor de effectieve span-
ningen toenemen. De hierdoor toenemende
sterkte en de inwaartse waterstroom in het talud
bewerkstelligen tezamen een stabiliserende wer-
king van het talud. De bronnen waren gesitueerd
net achter de combiwand. De bemaling was zo ont-
worpen dat de gerealiseerde verlaging dusdanig
groot was, dat het effect van de opgewekte water-
overspanningen en trillingen gecompenseerd werd
en de stabiliteit minimaal gelijk bleef aan de oor-
spronkelijke situatie. 

Tijdens de uitvoering vond een uitgebreide moni-
toring plaats met de inzet van waterspanningsme-
ters, combiconussen en perkoenpalen op de kruin.
Middels het doorzichten en periodiek inmeten van
perkoenpalen werden eventuele vervormingen ge-
signaleerd. Met de monitoring van wateroverspan-
ning in de zandlagen is gecontroleerd of de
minimaal vereiste waterstandsverlaging werd be-
haald op basis van vooraf vastgestelde drempel-
waarden. Gezien het risicoprofiel zijn de metingen
het gehele werk bemand uitgevoerd zodat direct
op mogelijke overschrijdingen kon worden geanti-
cipeerd door het heiwerk te pauzeren en indien
nodig de bemaling bij te stellen.

Conclusie
Door uitvoeren van hei- en trilproeven in combina-
tie met het nemen van een flexibele beheersmaat-
regel bestaande uit een bemaling in combinatie
met een uitgebreide en bemande monitoring van
de waterspanningen, trillingen en vervormingen is
het hei- en trilwerk bij de realisatie van Nieuwe
Sluis Terneuzen beheerst uitgevoerd. Hierdoor zijn
er geen problemen opgetreden met taludinstabili-
teit of zettingsvloeiing.
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Figuur 7 –
Fit wateroverspanningen
voor heiwerkzaamheden.

Figuur 8 –
Voorbeeld state 
parameter methode.

Figuur 9 –
Uitvoering 

heiwerk SBW.
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