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GEOTECHNISCHE RISICOANALYSE
WESTSLUIS
Inleiding
De Nieuwe Sluis Terneuzen (NST) wordt aangelegd
in de nabijheid van de in bedrijf zijnde Westsluis.
Dit artikel gaat nader in op de geotechnische
risicoanalyse die als onderdeel van het beheersplan
voor de Westsluis is opgesteld om schade aan deze
sluis te voorkomen. Hiervoor is eerst onderzoek
gedaan naar de constructie en bouwwijze van
de sluis. Vervolgens zijn alle werkzaamheden voor
de Nieuwe Sluis die invloed kunnen hebben op
de Westsluis in kaart gebracht. Met behulp van
berekeningen en analyses zijn de invloeden

gekwantificeerd en vervolgens getoetst aan de eis
die gesteld is om schade aan de sluis te voorkomen.
De monitoring van de Westsluis, inclusief de
nulmeting in de bestaande situatie, vormt een
belangrijk onderdeel van het proces om de risico’s
te beheersen.

De Westsluis
De NST wordt aangelegd ten oosten van de Westsluis uit 1968. Dit is een zeesluis met een lengte
van 290 meter en een doorvaarbare breedte van 40
meter, zie figuur 1. De Westsluis is in een open

ontgraving aangelegd en gefundeerd op staal. In
het midden van de kolkvloer is een scharnierende
verbinding aanwezig, waardoor de beide helften
van de sluis min of meer onafhankelijk van elkaar
kunnen vervormen, zie figuur 5. In het buiten- en
binnenhoofd zijn dubbele roldeuren aanwezig
en een beweegbare brug met een basculekelder.
De West- sluis ligt min of meer parallel aan de
in aanbouw zijnde Nieuwe Zeesluis, zie figuur 1.
De afstand tussen de kolk van de Westsluis en de
Nieuwe Sluis varieert van ca. 70 meter (zuidzijde)
tot ca. 130 meter (noordzijde).

Analyse risico’s
Figuur 1 –
Locatie Nieuwe
Sluis en Westsluis,
beschouwde
doorsneden
EEM-analyse.

Met een risicogestuurde aanpak is vastgesteld
welke werkzaamheden aan de NST invloed kunnen
hebben op de Westsluis. Vervolgens zijn de invloeden gekwantificeerd en getoetst aan de relevante
eisen. Op basis hiervan zijn grenswaarden afgeleid
die dienen als input voor het monitoringsplan van
de Westsluis. Uit de analyse volgt dat de voornaamste risico’s bestaan uit:
– De hei- en trilwerkzaamheden, waardoor directe
trillingsschade of verdichting c.q. verweking van
de losgepakte aanvulzanden kan optreden
– Grondvervormingen die volgen uit de ontgraving
van de bouwkuipen.
– De bemalingen voor de NST die kunnen leiden tot
zakkingen en scheefstand.

Trilwerkzaamheden
Het risico op directe trillingsschade is over het
algemeen beperkt, echter is er dusdanig zwaar
hei- en trilmaterieel ingezet dat trillingsschade niet
kon worden uitgesloten. Voor bestaande bouwwerken (denk bijvoorbeeld aan de bestaande sluizen of de toen nog in dienst zijnde verkeerstoren)
is getoetst aan de SBR-richtlijn Trillingen deel A.
Voor de grote en zware betonconstructies van de
sluizen is getoetst aan een ruimere grenswaarde.
Gezien de plaatselijk losse pakking van de aanvulzanden van de Westsluis is ook het risico op verweking en maaiveldzakkingen beschouwd. Voor
de prognose van de zakkingen is de methodiek
(Hergarden & van Tol) zoals beschreven in CUR166
toegepast. Op verschillende locaties is voor zowel
de oude aanvullingen rond de Westsluis als voor
de nieuwe aanvullingen de zakking ten gevolge van
de bouwtrillingen ingeschat.
Per situatie is afgewogen of preventief moest
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SAM E N VAT T I N G
De bouwwerkzaamheden voor de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen
hebben een invloed op de bestaande Westsluis. Middels de inzet van een
geotechnische risicoanalyse in de ontwerpfase en een uitgebreide monitoring

in de uitvoeringsfase, waarbij rekening wordt gehouden met de natuurlijke
vervormingsbrandbreedte, wordt geborgd dat afwijkingen vroegtijdig worden
geconstateerd en geen schade zal optreden.

Figuur 2 – Te verdichten zones.

Figuur 4 – Maximale
uitbuiging Oostwand
van de Westsluis
na aanleg en gebruik.

Figuur 3 – Plaxismodel met de Westsluis en bouwkuip Binnenhoofd.

worden verdicht of dat na de werkzaamheden een
herstel kon plaatsvinden. Middels sonderingen
is de onderkant van de losgepakte zandlagen
verkend en is een indeling gemaakt ten behoeve
van de benodigde verdichtingsdiepte, zie het voorbeeld in figuur 2. Waar nodig is verdicht tot een
relatieve dichtheid van tenminste 75%, waarmee
geen significante invloed meer is te verwachten
gedurende de heiwerkzaamheden.

Ontgraving bouwkuipen
De invloed van de aanleg van de NST op de
Westsluis is geanalyseerd met een EEM-analyse
in Plaxis 2D voor 3 kenmerkende doorsneden, zie
figuur 1. Voor alle bouwfasen zijn de vervormingen
van de vloer en wanden van de Westsluis berekend
en hieruit zijn de scheefstanden bepaald. In het
model is ook de aanleg van de Westsluis in de

droge bouwkuip meegenomen. Uit de berekeningen zijn de verticale en horizontale vervorming
(rek) onder het funderingsniveau van de Westsluis
en de horizontale vervorming van de kolkwanden
bepaald. Hieruit volgde dat de aanleg van de
bouwkuip voor het buitenhoofd en de sluiskolk,
gezien de grote afstand volgens verwachting, een
verwaarloosbare invloed hadden.
De grootste invloed werd verwacht vanuit de
aanleg van het binnenhoofd, zie figuur 3. Op het
funderingsniveau werd ten gevolge van de bouw
van de NST bij de Westsluis een verticale verplaatsing verwacht van maximaal circa 11 mm en een
scheefstand van circa 1:5400. De horizontale
verplaatsing hierbij is circa 6mm. De berekende
horizontale rek bleek nihil. De horizontale verplaatsing van de oostelijke kolkwand van de West-
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sluis werd berekend op maximaal circa 21 mm. Aan
de onderzijde verplaatst de sluis in zijn geheel circa
5 mm. Uit een analyse van de bouw en gebruiksfase
van de Westsluis volgde dat door de bouw van de
Nieuw Sluis de oostelijke kolkwand juist enigszins
wordt ontlast ten opzichte van de huidige situatie
(maximale uitbuiging 25mm à 35 mm na aanleg
1968 en onder invloed schutbedrijf en bolderkrachten, zie figuur 4), waarbij de wand beperkt
terugveert en de aanwezige doorbuiging richting
kolkzijde wordt verminderd.

Invloed bemaling
De invloed van de bemalingen voor de aanleg van
de NST op de Westsluis is beschouwd door middel
van zettingsberekeningen. Opgemerkt wordt dat
deze bemalingen minder verlaging hebben dan die
in de jaren ’60 bij de aanleg van de Westsluis zijn
uitgevoerd. Er is rekening gehouden met een
bemaling met en zonder retourbemaling naast
de Westsluis in het 1e watervoerend pakket.
Zettingsverschillen zijn bepaald door het verloop
van de verlagingslijnen en de erosiegeul welke
onder het buitenhoofd van de Westsluis is gelegen. De zettingen van de Westsluis als gevolg van
de bemaling zijn berekend zowel met Plaxis als met

Figuur 5 –
Toetsing
toelaatbare
scheefstand
vanuit
bovenzijde
wanden
van de
Westsluis.

Figuur 6 –

D-Settlement en in de beide gevallen beperkt tot
ca. 5 à 10 mm.

Toets
vervormingseis
Westsluis
doorsnede
Binnenhoofd.

Toets vervormingseisen
Bij de Westsluis is sprake van een ‘hogging’ situatie
waarbij de scheefstand maatgevend is ten opzichte
van de relatieve hoekverdraaiing, zie figuur 5. Het
risico op vervormingsschade is getoetst aan de
‘rode zone’ in de figuur van Boscardin en Cording
uit CUR231 (Handboek diepwanden), zie figuur 6.
Hierin is de relatieve hoekverdraaiing van de zettingslijn onder de constructie uitgezet tegen de
horizontale rek die de constructie ondergaat ten
gevolge van het vervormen van de grond onder het
bouwwerk. Geconcludeerd kan worden dat er een
verwaarloosbare kans op schade is aan de Westsluis.
Om de eisen tijdens de uitvoering te kunnen
toetsen zijn de grenswaarden vertaald naar de
monitoring van de bovenkant van de kolkwanden.
Deze grenswaarden dienen te worden beschouwd
ten opzichte van het natuurlijk gedrag van de
Westsluis zoals afgeleid uit de nulmeting.

Monitoring Westsluis

Figuur 7 – Prismametingen.

Bij de Westsluis wordt tijdens de uitvoering
monitoring van deformatie op de bovenzijde van
de kolkwanden en de temperatuur van het buitenwater uitgevoerd. Op de west- en oostwand van
de sluis zijn 46 prisma’s gesitueerd met een h.o.h.afstand van gemiddeld 18 meter. Aanvullend zijn
rondom de sluis peilbuizen aangebracht en wordt
ook de stand van het buitenwater en het schutpeil
gemeten.
Voorafgaand aan de uitvoering is gedurende
minimaal 1 jaar een nulmeting uitgevoerd. Uit de
nulmeting volgt een duidelijke seizoensinvloed,
zie figuur 8. Voor de oostwand geldt bij een temperatuurverandering van circa 20°C globaal gezien
de volgende verschildeformatie:
1. In noord-zuid / langsrichting (lichtblauwe lijn)
is de maximale deformatie 18 mm met een
volledige afname tot 0 mm naar het midden van
de sluis;
2. In oost-west / dwarsrichting (rode lijn) ontstaat

Figuur 8 – Relatie deformatiegedrag Oostelijke kolkwand prisma B040.
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een deformatie van de wand tegen de grond in
richting de bouwkuip. De deformatie treedt over
de volledige kolk op en bedraagt maximaal
+20mm;
3. In z-richting (groene lijn) ontstaat een beperkte
rijzing onder het temperatuursverloop. De
gemeten rijzing is maximaal +7mm.
De monitoring van de prisma’s richt zich tijdens
de uitvoering op de oostwand van de Westsluis.
Getoetst wordt aan signaal-, interventie- en grenswaarden, waarbij automatisch wordt gecorrigeerd
voor het seizoensafhankelijke deformatiepatroon
van de Westsluis, zie figuur 9. Om op basis van de
dag-mediaan de bijkomende effecten ten opzichte
van de natuurlijke vervormingsbandbreedte vast te
stellen, wordt voor elke meetpunt op basis van een
lineaire regressielijn de nodige correctie bepaald.

Figuur 9 – Correctie invloed temperatuur buitenwater dx Oostelijke kolkwand prisma B040.

Conclusie
Vanuit de bouwwerkzaamheden voor de Nieuwe
Sluis Terneuzen is geen schade aan de naastgelegen
Westsluis te verwachten. Middels de uitgevoerde
analyses is aangetoond dat de te verwachten
vervormingen vanuit de ontgravingen en bemaling
beperkt zijn en dat ruim aan de eisen ten aanzien
van vervormingsschade zal worden voldaan.

Middels een uitgebreide monitoring waarbij
rekening wordt gehouden met de natuurlijke
vervormingsbrandbreedte wordt geborgd dat
afwijkingen vroegtijdig worden geconstateerd
en geen schade zal optreden. !
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