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NIEUWE SLUIS TERNEUZEN

DIEPE BOUWKUIPEN VAN
DE SLUISHOOFDEN
Inleiding
De inpassing van de Nieuwe Sluis Terneuzen (NST)
in het bestaande sluizencomplex is een bijzondere
technische opgave, onder andere door de complexe bodemopbouw. De aanleg van het binnenen buitenhoofd van de NST vindt plaats in ca. 25
meter diepe bouwkuipen van circa 90 bij 150
meter. In dit artikel wordt eerst ingegaan op de
bodemopbouw, gevolgd door de complexe bouwfasering. Daarna wordt het bemalingsontwerp
toegelicht, welke essentieel is geweest voor de
gekozen bouwwijze van de diepe bouwkuipen.
Vervolgens wordt ingezoomd op de bouwkuip van
het buitenhoofd en de naastgelegen Frontmuur
Noordwest, gelegen aan de Westerscheldezijde
zoals weergegeven in figuur 1. Verder worden een

aantal bevindingen van de monitoring gedeeld. Tot
slot wordt ingegaan op de invloed van zwel in de
Boomse Klei door het ontgraven van de bouwkuipen op het ontwerp van de betonconstructies.

Grondgesteldheid en 3D-grondmodel
De grondopbouw is bepaald uit het beschikbare
grondonderzoek, bestaande uit sonderingen,
boringen en laboratoriumonderzoek. Deze informatie is verwerkt in een 3D-grondmodel in het
softwarepakket RockWorks. De ondergrond is
ingedeeld in lagen L00 tot L19, zie figuur 2. De
ondergrond bestaat uit aangebrachte lagen op
een holocene deklaag van klei, veen en zand. Dit
pakket ligt op de plaatselijk losgepakte zand en
siltlagen van Formatie van Boxtel en Koewacht.

Figuur 1 – Buitenhoofd
en sluiskolk in aanbouw
met locatie van toekomstige
constructies.

Onder deze zandlagen ligt de Boomse Klei (Formatie van Rupel), die lokaal is uitgeschuurd en
opgevuld met sterk glauconiethoudend zand
(zanden van Breda). De diepere ondergrond bestaat
uit de Formatie van Tongeren, met bovenin zandlagen en rond NAP -55 m een kleilaag. In figuur 3
is het verloop in de dikte van de Boomse Klei en de
ligging van de erosiegeul getoond. In figuur 4 is het
geotechnische lengteprofiel van noord naar zuid over
de sluis weergegeven.
Er zijn drie belangrijke geohydrologische eenheden te onderscheiden. In de bovenste lagen, tot
NAP -3 m, heerst het freatisch grondwaterregime.
In de onderste holocene lagen en de Boxtelzanden
is het eerste watervoerende pakket, gescheiden
door de Boomse Klei van het tweede watervoerende pakket in het Tongeren zand. Bij het
gat in de Boomse Klei maken het eerste en tweede
watervoerende pakket contact, zie figuur 2. Bij
bemaling onder de Boomse Klei ontstaat hierdoor
beïnvloeding van het eerste watervoerende

N
Figuur 2 – Stratigrafie uit het 3D-ondergrondmodel.
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SAM E N VAT T I N G
De inpassing van de Nieuwe Sluis Terneuzen (NST) in het bestaande sluizencomplex is een bijzondere technische opgave, onder andere door de complexe
bodemopbouw. In dit artikel lichten we de bodemopbouw en geologie in het

projectgebied toe en wordt ingegaan op het innovatieve ontwerp en de
complexe bouwfasering van binnen- en buitenhoofd. Vervolgens wordt ingegaan
op de zwel vanuit de Boomse Klei.

Figuur 3 – Laagdikte van de Boomse Klei en erosiegeul met locatie geotechnisch lengteprofiel in figuur 4.

Figuur 4 –
Geotechnisch
lengteprofiel over
de Nieuwe Sluis
Terneuzen.

onder de Boomse kleilaag. De onderwaterbetonvloer fungeert als diepgelegen steunpunt voor
de wanden. In de vloer zijn een aantal perforaties
aangebracht, waardoor geen waterdruk kan
opbouwen en geen trekpalen nodig zijn.

Bouwkuip Buitenhoofd

Figuur 5 –
Maatgevende belastingsituatie in de bouwfase
bij Frontmuur Noordwest.

pakket, met mogelijke zakkingen in de omgeving
tot gevolg.

zijn stempelingen en de benodigde traverse om
trekankers te installeren niet ideaal.

Bouwprincipe en bouwfasering
sluishoofden

De bouwkuipen hebben een kerende hoogte van
25,5 meter met een maximaal ontgravingsniveau
van NAP -22 m. De gekozen oplossing is een bouwkuip met een combinatie van diepwanden tot
NAP -45 m die zijn verankerd met leg- of groutankers. Onderwaterbeton en bemaling zorgen
voor het verticaal evenwicht van de bouwkuip. Ter
plaatse van de sluiskolk worden geen diepwanden
toegepast, maar cement-bentonietwanden waarin
combiwanden afgehangen worden, zodat daar
later de doorvaartopening kan worden gecreëerd.
De bouwkuipen worden tijdens de realisatiefase
droog en stabiel gehouden middels een spanningsbemaling in de Formatie van Tongeren, direct

De bestaande sluizen zijn destijds gerealiseerd in
een open ontgraving met bemaling wat heeft
geleid tot grote zakkingen in het historische
centrum van Terneuzen. Realisatie op vergelijkbare
wijze is niet wenselijk en valt bovendien niet goed
in te passen in de beperkte beschikbare ruimte.
Daarom is gekozen voor aanleg van de hoofden in
gesloten bouwkuipen. De aanwezigheid van een
dikke laag Boomse Klei bemoeilijkt een traditionele bouwwijze met gestempelde grondkeringen,
onderwaterbeton en trekpalen. Door de omvang
van de bouwkuip van ca. 150 meter bij 90 meter
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Kenmerkend voor de bodemopbouw ter plaatse
van het buitenhoofd is de aanwezigheid van
Boomse Klei en glauconiethoudend zand, zie
figuur 2 en 4. De laagdikte van de Boomse Klei
varieert bij het buitenhoofd sterk. De bouwkuip
ligt centraal in het (deels) opgespoten sluiseiland
en wordt omringd door deelobjecten zoals de sluiskolk, frontmuren en het tijdelijk doorvaartkanaal.
Allen met een eigen bouwfasering, belastingsituaties, ondersteuningen en raakvlakken met
het bouwkuipontwerp. Al deze variaties en onderlinge beïnvloedingen zijn gemodelleerd in Plaxis.
De globale bouwfasering van de bouwkuip van het
buitenhoofd is als volgt:
FASE / OMSCHRIJVING

1. Aanbrengen combiwand Ø1620 tot NAP-30,0 m
en diepwand 1,5 meter dik tot NAP -45 m voor
kistdam frontmuur Noordwest.
2. Ontgraven tot NAP +2 m, plaatsen legankers en
ophogen sluisplateau (frontmuur Noordwest tot
NAP +3,5m à NAP +5 m).
3. Aanbrengen overige diepwanden 1,5 meter dik
en combiwanden met buizen Ø 1620 mm bouwkuip buitenhoofd.
4. Aanbrengen damwanden, groutankers en ankerschermen met legankers op ca. NAP -0,5 m.
5. Ophogen met zand tussen de ankerschermen en
grondkeringen en voorspannen legankers.

6. Bemalen binnen bouwkuip tot NAP -12 m, ontgraven in den droge tot NAP -11 m aanbrengen
groutankers bouwkuip Buitenhoofd, tussen
bouwkuipwand en Frontmuur Noordwest.
7. Volzetten bouwkuip met waterpeil NAP +0 m,
bemaling buiten bouwkuip NAP +0 m en bemaling onder Boomse Klei op ca. NAP -11 m.
8. Ontgraven in den natte binnen bouwkuip tot
NAP -22 m.
9. Aanbrengen grindlaag en 1,5 meter onderwaterbetonvloer.
10. Droogzetten bouwkuip (spanningsbemaling
tot niveau onderzijde onderwaterbetonvloer op
NAP -21,6 m).
11. Aanbrengen betonconstructies buitenhoofd in
de droge bouwkuip: inlaat, drempel, brugkelder
en deurkassen.
12. Terugbrengen water in de sluis en daarna doorbreken van de bouwkuip.
13. Ophogen tussen de diepwand en combiwand
tot NAP +9,5 m (hoogste punt nieuwe waterkering).
De Frontmuur Noordwest verzekert de hoogwaterveiligheid gedurende de realisatiefase en de
gebruiksfase. Omdat de Frontmuur Noordwest
wordt gekoppeld aan de bouwkuipwand is de
bouwkuip een onderdeel van de primaire waterkering tijdens de realisatie van de Nieuwe Sluis
Terneuzen. In figuur 5 is een doorsnede over de
frontmuur Noordwest en de bouwkuip van het
buitenhoofd getoond.
Het geotechnisch ontwerp van de bouwkuip van
het buitenhoofd is uitgewerkt in Plaxis 2D (HSsmall strain). Modelleren in Plaxis heeft tot een
optimaal ontwerp geleid ten opzichte van D-Sheet
Piling berekeningen, omdat modelleren van complexe faseringen met onderlinge beïnvloeding
(kering en ankerscherm) en kistdammen mogelijk
is. De bouwkuip bestaat overwegend uit grondkeringen met legankers en ankerschermen, waarbij
de vervorming en krachtwerking in de hoofdwand
ook afhankelijk is van vervorming van de ankerwand.

Ongedraineerd rekenen
Bij grote delen van het binnen- en buitenhoofd
worden de bouwkuipen aangelegd in de Boomse
klei. Aan deze laag wordt voor een belangrijk
deel de passieve weerstand ontleend in de fase
van de diepste ontgraving. Bij diepe bouwkuipen
is afgeleid [1] dat bij minder dan 10% consolidatiegraad de bouwkuip ongedraineerd kan
worden doorgerekend. Voor de bouwkuipen
in Terneuzen zou de Boomse Klei (mits aan
bepaalde condities wordt voldaan) ongeveer
4 maanden volledig ongedraineerd kunnen
worden beschouwd. De benodigde tijd voor de
natte ontgraving (vanaf NAP-11,0 m tot NAP-

Figuur 6 – Weergave bemalingsconcept bouwkuip Buitenhoofd op geologische doorsnede
(links) en bovenaanzicht (rechts).

Bemalingsontwerp bouwkuip
Voor de bouwkuip is bemaling nodig om droge
voeten te hebben binnen de bouwkuip, opbarsten
van de bouwkuipbodem te voorkomen en de
geotechnische stabiliteit van de wanden te waarborgen. Het bemalingspeil buiten de bouwkuip
in het freatisch en eerste watervoerend pakket
bedraagt NAP +0 m, een verlaging van 1 à 2 meter.
De bemaling onder de Boomse kleilaag dient de
stijghoogte te verlagen tot maximaal NAP -11,2 m,
een verlaging van 12 à 13 meter. Om omgevingsbeïnvloeding te minimaliseren is retourbemaling in
het eerste watervoerend pakket voorzien.
Als input voor het bemalingsontwerp zijn verschillende historische pompproeven geanalyseerd en
ook nieuwe uitgevoerd. Het bemalingsontwerp is
in samenwerking met de bemalingsaannemer tot
stand gekomen, waarbij het ontwerp is gedimensioneerd met een numeriek grondwatermodel.
Het model is opgesteld met MODFLOW, waarbij

22,0 m) en stort onderwaterbetonvloer inclusief
verharden is volgens planning enkele maanden.
Teneinde zekerheid te hebben omtrent het
verwachte gedrag van de Boomse Klei is een
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op basis van
volledig gedraineerde en ongedraineerde karakteristieken en dit met bijhorend relevant waterspanningsverloop. Deze resultaten werden
vergeleken met een methode die gebaseerd is
op het zogenaamde quasi-ongedraineerde gedrag
van de Boomse Klei analoog aan de resultaten
van proeven in de omgeving, waarbij met
gedraineerde parameters maar met een tijdelijk
verhoogde cohesie werd gerekend. Daardoor
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de laagindeling tot stand is gekomen door een
combinatie van lokale boringen en sonderingen
en het landelijke REGIS-model. De erosiegeul in
de Boomse Klei is een belangrijk element in de
sche- matisatie. Het grondwatermodel is geautomatiseerd gekalibreerd op de uitgevoerde pompproeven met het programma PEST. Het model is
gevalideerd aan de hand van historische bemalingen die zijn uitgevoerd voor de bouw van de
bestaande Oost-, Midden- en Westsluis.
Met het gekalibreerde grondwatermodel zijn
alle benodigde bemalingen in één modelrun doorgerekend. Hiermee is rekening gehouden met
wederzijdse beïnvloeding van gelijktijdige bemalingen op het sluisplateau.
Uitval van de spanningsbemaling is als een belangrijk risico gezien. Met het bemalingsontwerp is
hierop geanticipeerd door het uitvoeren van
gevoeligheidsanalyses voor uitval van bronnen.

kan voor de natte ontgravingsfase quasi-ongedraineerd worden gerekend waarmee de wandlengte kan worden geoptimaliseerd. Gezien de
onzekerheid op het verwachte gedrag is een
uitgebreide monitoring opgezet en is een terugvaloptie gedefinieerd door het opzetten van
water in de kuip mochten grenswaardes overschreden worden. Als ontwerprandvoorwaarde
wordt gesteld dat de minimaal aanwezige laagdikte van de Boomse Klei 13 meter dient te zijn.
Uit de monitoring volgt dat de gehanteerde
werkwijze voldoende conservatief is gebleken,
zie sectie over Monitoring.

meter aan de zuidzijde. Dit stelt beperkingen aan
de mogelijkheden tot ‘ongedraineerd’ rekenen.
Alleen voor de bouwkuipwanden aan de noordzijde is met quasi-ongedraineerd gedrag in de
Boomse Klei gerekend. De bouwkuipwanden zijn
door de quasi-ongedraineerde schematisering
significant korter uitgevoerd dan benodigd bij
gedraineerde sterkteparameters.
Een ankerlengte van 50 meter is benodigd om in
de bouwfase evenwicht te bereiken, maar in de
permanente fase is een korter anker mogelijk. Aan
de noordzijde is de benodigde 50 meter enkel in
de bouwfase beschikbaar. Er is gekozen voor een
oplossing met een permanent scherm op kortere
afstand, en een verlenging naar een tijdelijk ankerscherm op 50 meter. Als de legankers zijn doorgekoppeld van de bouwkuipwand naar de deurkaswand kan het tijdelijke ankerscherm worden
verwijderd. De legankers worden vanaf dit moment
onderdeel van de deurkasconstructie. Hiertoe zijn
ook ontwerpscenario’s voor de gebruiksfase
beschouwd, waaronder verschillende ontwerpwaterstanden en tijdelijk droogzetten van de deurkas. De resultaten uit Plaxis vormen de basis voor
de interactie met de constructieve berekeningen
van de deurkasconstructie in Scia Engineer.

Figuur 7 –
Modeldoorsnede
bouwkuip deurkas
met ankerscherm
tijdelijk (L02.t) en
permanent (L02.p).

Figuur 8 –

Monitoring bouwkuipen

Vervorming Combiwand L01, één
maand na leegpompen bouwkuip
- ontwerp versus
uitvoering.

Na installatie van het bemalingssysteem zijn full
scale bemalingsproeven uitgevoerd, waarbij de
daadwerkelijk benodigde debieten zijn bepaald en
ook het effect van uitval van bronnen is gekwantificeerd. Verder is de bemaling uitgevoerd met
toepassing van meerdere stroomkasten waarop de
bronnen om en om zijn aangesloten en meerdere
noodaggregaten zijn geïnstalleerd. Daarnaast is
een intensief monitoringssysteem gerealiseerd
bestaande uit peilbuizen rondom de bouwkuip en
waterspanningsmeters onder de bouwkuip.

Doorsnede Frontmuur Noordwest
De westzijde van de bouwkuip van het buitenhoofd
wordt gevormd door een grote kistdam, de Frontmuur Noordwest. Dit is een technische uitdaging
vanwege de omvang van de bouwkuip en doordat
het ontwerptraject relatief kort was. De Frontmuur
moest voor het begin van het stormseizoen op 1
oktober 2018 inclusief de tijdelijke wegomlegging
te zijn gerealiseerd, omdat daarna aan de bouwkuip kon worden begonnen. De kistdam bestaat uit
een combiwand die verankerd is aan de bouwkuipwand van het buitenhoofd en in de eindsituatie
aan de definitieve betonconstructie, de inlaat en
het schuivenhuis van het nivelleringssysteem. Een

schematisch plaatje van de locatie van de kistdam
is in figuur 1 gegeven.
In het ontwerp zijn voor de kistdam legankers
tussen de combiwand en de diepwand voorzien.
Bij hoogwater op de Westerschelde is de kracht
in het leganker echter sterk gereduceerd. Daarom
is de diepwand ook verankerd met een drietal
groutankers per 1,5 meter wand, die in de grond
waaierend uit elkaar lopen. Bij de hoogwater situatie is er dus geen sprake meer van een kistdam,
maar van een verankerde diepwand. In alle andere
situaties wordt het grootste deel van de belasting
opgenomen door de legankers en is er dus wel
sprake van een kistdam.

Doorsnede Deurkassen
Een andere kenmerkende snede is de doorsnede
van de toekomstige deurkassen, zie figuur 7. In
deze doorsnede worden de legankers eerst gebruikt voor de bouwkuipwanden, en daarna als
permanente verankering in de deurkasconstructie.
Daarom zijn zowel de bouwkuip als de deurkas
gemodelleerd. Ter plaatse van de deurkassen varieert de Boomse Klei sterk met laagdiktes groter
dan 13 meter aan de noordzijde en kleiner dan 7,5
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Alle bouwkuipwanden worden gemonitord tijdens
de bouw. Algemeen valt op dat de vervormingen
bij de bouwkuipwanden van het buitenhoofd in
alle fasen kleiner uitvallen dan wat te verwachten
is conform het ontwerp. Vaak treedt circa 50 % van
de theoretische vervorming op, wat overeenkomt
met de signalisatiewaarde zie figuur 8. Verder
tonen de meetdata aan dat de vorm van de curves
vele gelijkenissen vertoont met die uit het
ontwerp. De maxima en de buigpunten bevinden
zich op eenzelfde niveau.
In figuur 9 zijn voor verschillende bouwfasen de
voorspelde en gemeten vervormingen getoond
voor combiwand L01. Wat opvalt is dat de gemeten vervorming onder ontgravingsniveau tijdens de
natte ontgraving ver achterblijft bij de predictie,
wat wijst op een nog gunstiger gedrag dan het
quasi-ongedraineerd gedrag zoals aangenomen
in het ontwerp. Wel is bij zowel de diep- als combiwanden na het einde van de natte ontgraving,
storten van de onderwaterbeton en na het leegpompen van de bouwput een niet te verwaarlozen
evolutie in de vervormingen vast te stellen, terwijl
de desbetreffende bouwfase ongewijzigd blijft.
Deze bijkomende vervormingen, zoals weergegeven
op figuur 9 zijn het gevolg van het tijdsafhankelijke
gedrag van de Boomse Klei. Het gedrag is aanvankelijk ongedraineerd, waarna door afname van de
wateroverspanningen, langzaam de overgang naar
gedraineerd gedrag plaatsvindt.
Het vergelijken van de meetdata bij de diep-

en combiwanden onderling toont aan dat de
combiwanden relatief gezien meer en sneller
vervormen. Een verklaring hiervoor ligt bij het
inschatten van de stijfheid van beide wanden
tijdens het ontwerp. Voor staal is de onzekerheid
bij het bepalen van stijfheidsparameters gering.
De stijfheid van een betonnen element hangt
echter grotendeels af van de gescheurdheid en de
E-modulus. Beiden worden met een grotere onzekerheid ingeschat, wat resulteert in conservatievere
stijfheidsparameters.

Zwelgedrag Boomse Klei
bij de diepe bouwkuipen
Bij de aanleg van de sluishoofden treden verschillende fasen van belasten en ontlasten van de
ondergrond op. In de ontgravingsfasen is er overal
sprake van ontlasting, met zwel tot gevolg. In de
definitieve situatie zal bij de inlaat, deurkassen
en brugkelder een hogere spanning zijn dan initieel, en zal er netto zetting optreden. Bij de drempel en stempelvloer van de brug zal er een situatie
met netto ontspanning, en dus zwel zijn. De
meeste zwel komt uit de Boomse Klei. De zwel
is het gevolg van de circa 26 meter ontgraving tot
een diepte van NAP -22 m, vaak tot in de Boomse
Kleilaag. Vervolgens wordt de onderwaterbetonvloer aangebracht en de bouwkuip drooggezet.

de CR (belaststijfheid), RR (her-belaststijfheid),
SR (ontlaststijfheid) en de Cv (consolidatiecoëfficiënt). Uit de proeven volgden relatief hoge
waarden voor de samendrukkingsparameters,
vermoedelijk als gevolg van verstoring van
monsters door het zwelgedrag van de Boomse Klei.
Aanvullend zijn daarom ook de correlaties volgens
Christiani & Nielsen gebruikt [2].
De Boomse Kleilaag is sterk overgeconsolideerd,
de overconsolidatieratio (OCR) is bepaald op 2,6
oftewel een POP van 550 kPa. In de toekomstige
situatie neemt de spanning toe tot boven het
huidige spanningsniveau maar blijft onder de
pre-consolidatiespanning van de Boomse Klei. In
[2] zijn spanningspaden beschreven die optreden
bij het belasten en ontlasten van Boomse Klei. Voor
de ontlast/herbelastconstante boven de grensspanning volgt:
A0 = 30 + 1,75z (z is de diepte onder het maaiveld)

Zwelparameters SR na grens A/A0 [-] SR voor
Boomse klei
spanning [-]
grensspanning [-]

Gemiddelde

0,0364

Hoog
karakteristiek 0,0440
Laag
karakteristiek 0,0289

3

0,0121

3

0,0147

3

0,0096

Tabel 1 - Zwelparameters Boomse kleilaag

Figuur 9 –
Evolutie
vervormingen
Combiwand L01.

De grondgesteldheid ter plaatse van de bouwkuipen van het binnen- en buitenhoofd verschilt.
Bij het binnenhoofd is na ontgraving de dikte van
de Boomse Kleilaag vrijwel constant en is circa 14
meter. Bij het buitenhoofd is er sprake van een
sterk verloop in dikte van de Boomse Kleilaag
van 14 meter naar 0 meter, zie figuur 4. Tijdens de
bouw is de waterstand in de bouwkuip verlaagd tot
NAP -21,5 m. Onder de Boomse Kleilaag in het
tweede watervoerende pakket is de stijghoogte
verlaagd tot NAP -11,2 m. Er is conservatief gerekend is met een lineair verloop van het waterspanningsverschil over de Boomse Kleilaag.
Voor de berekening van de zwel en vervolgens de
zettingen van de sluishoofden is de bouwfasering
vereenvoudigd naar de voor zwel en zetting relevante werkzaamheden. Zo wordt de onderwaterbetonvloer aangebracht op dag 150 dagen na start
ontgraving en de ontlaststap droogzetten op dag
164 na start ontgraving.

Zwelparameters Boomse Klei
De samendrukkingsparameters van de Boomse
Kleilaag zijn bepaald aan de hand van 16 samendrukkingsproeven en correlaties uit de literatuur.
Uit de proeven zijn afgeleid:

Figuur 10 – Simulering zwel met
verwachtingswaarde, boven- en ondergrens
voor zwelconstante en Cv.
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Bij de bouw van de hoofden wordt het spanningspad doorlopen van de ontlast/herbelastconstante
onder de grensspanning:
A = 75 + 5,0z
De resultaten van de samendrukkingsproeven
kwamen overeen met de waarden A0. Uit [2] volgt
een verhouding van A/A0 = 2,75 à 3,0. De gehanteerde waarden voor de zwelparameters zijn in
tabel 1 weergegeven. Gerekend is met hoog- en
laagkarakteristieke waarden.
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ondersteuning). Hierbij is de veerkarakteristiek
zodanig gekozen dat de zweldruk tegen de vloer
kan toenemen totdat de verplaatsing van de vloer
gelijk is aan de berekende zwel. Bij een grotere
verplaatsing van de vloer dan de berekende zwel is
er geen druk meer tegen de onderzijde van de
vloer. De stijfheid van de onderwaterbetonvloer
wordt in het rekenmodel meegenomen, waarbij
met zowel de gescheurde als ongescheurde betondoorsnede is gerekend.

Figuur 11 –
Zwel op de
stempelvloer.

ZWEL STEMPELVLOER EN DREMPEL

De belasting op de ondergrond is ter plaatse van
de stempelvloer en de drempel in de eindsituatie
lager dan bij aanvang. Maatgevend voor de zweldruk op de definitieve vloeren is een langzaam
verloop van de zwel tijdens de bouwfase waarbij
nog niet de volledige zwel is opgetreden. Voor
de stempelvloer tussen de inlaatconstructie en
de brugkelder is het zwel- en zettingsverloop in de
as van de sluis weergegeven in 11.
Voor de consolidatiecoëfficiënt is 2,5 ∙ 10-7 m2/s
aangehouden, voor zwel zijn hogere waarden beschouwd.

Modellering zwelgedrag
Om de grootte van de zwel en het verloop in de tijd
te bepalen zijn berekeningen van de zwel en zettingen uitgevoerd met D-Settlement. Aanvullend
zijn Plaxis 2D berekeningen uitgevoerd om de verplaatsingsrichtingen en hoekverdraaiingen van de
betonconstructies te berekenen, en om randeffecten bij de bouwkuipwanden en de stijfheid van de
vloeren en constructies mee te nemen.
Z WEL

De grootte van de zwel is te berekenen volgens
onderstaande vergelijking uit [3]:

Met:
Δh
h
Csw
e0
!’i
Δp

= zwel [m]
= laagdikte [m]
= zwelindex [-]
= initieel poriëngetal [-]
= initiële effectieve spanning
in Boomse kleilaag [kPa]
= verschil tussen initiële effectieve
spanning en de effectieve spanning in
de Boomse kleilaag na ontlasten [kPa]

Het ontgraven tot NAP -22 m en leegpompen van
de bouwkuip geeft een afname van de effectieve
spanning in de Boomse kleilaag van 365 kPa. Bij
deze afname is de zwel circa 0,25 meter.

Scenario’s – onder-/
bovengrensbenadering
Om de onzekerheid over de zwel op te vangen is
gevarieerd met de snelheid van consolideren, de

grootte van het zwelgetal en de doorlooptijden
van de verschillende bouwfasen. Het verloop van
de consolidatie is bekeken voor een snel verloop
van de zwel waarbij gerekend is met een consolidatiecoëfficiënt Cv tussen 1 ∙ 10-5 m2/s en 1 ∙ 10-7
m2/s. In figuur 10 is het effect op de zwel bij verschillende consolidatiesnelheden en verschillende
waarden voor het zwelgetal weergegeven.

!zwel;vloer = zweldruk op de vloer [kPa]
"!ontgr
= totale ontlasting (eind) [kPa]
U

Zweldruk
Uit de analyses volgt dat de zweldruk op de onderwaterbetonvloer het grootst is als de consolidatiecoëfficiënt is gelegen rond de 1 ∙ 10-6 m2/s. Bij een
sneller verloop van de zwel is voor het aanbrengen
van de vloer de meeste zwel opgetreden. Bij een
zeer langzaam verloop is de verwachte zweldruk
op de onderwaterbetonvloer kleiner, de zweldruk
op de definitieve vloeren van de constructie, de
stempelvloer en de drempel, is dan groter.

Implementatie zwel in het ontwerp
ONDERWATERBETONVLOER

Als gevolg van zwel wil de vloer verticaal verplaatsen. Ter plaatse van de aansluiting van vloer op
wanden is deze zwel volledig verhinderd en zal
de opwaartse druk tegen de vloer maximaal zijn.
In het veld kan de vloer verticaal min of meer vrij
verplaatsen waardoor de opwaartse druk tegen
de vloer in het midden minimaal zal zijn. De zweldruk en de optredende momenten in de onderwaterbetonvloer en de constructievloeren zijn
interactief berekend. De zwel wordt tegengegaan
door het gewicht, de stijfheid en de inklemming
van de onderwaterbetonvloer.
Om de zwelbelasting op de onderwaterbetonvloer
te bepalen is in een SCIA engineer model een
zweldruk aangebracht, terwijl de vloer hierbij
wordt ondersteund door een niet lineaire veer (lijn-
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Tot t = 371 wordt er ontgraven en de kuip drooggezet, op t = 371 wordt de uitvullaag en de stempelvloer aangebracht. Bij een langzaam verloop
van de zwel is op t = 371 de restzwel nog circa 5 cm.
De resulterende zweldruk is te bepalen met [3]:
!zwel;vloer = "!ontgr . (1–U)
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= consolidatiegraad op moment
van aanbrengen van vloer [-]

"!ontgr is circa 260 kPa, waardoor de maximale
waarde van de zweldruk op de stempelvloer 135
kPa is (circa 52% van "!ontgr). De stempelvloer is
op deze zweldruk gedimensioneerd.

Monitoring
Als onderdeel van de monitoring van bouwkuip,
grondwaterstanden en stijghoogtes worden zowel
bij het binnen- als buitenhoofd metingen uitgevoerd van de verticale verplaatsingen van de
bouwkuipbodem voor en na aanbrengen van de
onderwaterbetonvloer. De metingen laten een
zwel zien van circa 0,10 à 0,15 meter. Het grootste
deel van de zwel lijkt te hebben plaatsgevonden
bij het leegpompen en is hierbij relatief instantaan
opgetreden. De gemeten zwel valt binnen de range
van de berekende boven- en ondergrenzen van de
zwel.
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