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De afgelopen tien jaar is er meer kennis over de ondergrond  

vergaard dan in de tien decennia daarvoor. Boren van tunnels in  

de slappe, Nederlandse bodem was een onontgonnen terrein.  

Inmiddels zijn er meerdere boortunnels in gebruik of in aanleg. 

Mede dankzij het Gemeenschappelijk Praktijkonderzoek Boor-

tunnels. Deze publicatie geeft een overzicht van de bijzondere  

kennisontwikkeling in het GPB.

nederland is een dichtbevolkt land. De ruimte voor wonen en werken, 
recreatie en mobiliteit is schaars. De komende jaren zal de druk op de 
ruimte alleen maar groter worden, onder meer door bevolkingsgroei en 
toenemend verkeer. om nederland leefbaar te houden en de sterke positie 
als distributieland en gateway to europe niet te verliezen, is het zaak op 
een verantwoorde manier met de nog beschikbare ruimte om te gaan. 
ondergronds bouwen biedt hiervoor een goede oplossing. in het bijzonder 
het boren van tunnels: hiermee ontstaat bovengronds geen schade en de 
overlast voor de omgeving beperkt zich tot een minimum. vandaar dat  
de bouwsector tien jaar geleden de boortechniek heeft geïntroduceerd  
in nederland.

KENNISONTwIKKElING MET hET OOG OP DE TOEKOMST

overtuigd van het belang de boortechniek in aanvulling op bestaande 
technieken snel en structureel onder de knie te krijgen, besloten de  
ministers van vroM, eZ en venw tot een tweetal praktijkprojecten:  
de tweede Heinenoordtunnel en de Botlekspoortunnel. niet sec infra
structuurprojecten, maar projecten die vooral ook bedoeld waren om  
kennis en ervaring op te doen met de voor nederland nieuwe techniek;  
een investering in het ontwikkelen van kennis die met het oog op de  
toekomst hard nodig was en is. niet in de laatste plaats omdat er  
steeds vaker geboord zal worden in ‘kwetsbaar’ stedelijk gebied.  
Deze praktijkonderzoeken werden ondergebracht bij het CoB (Centrum 
ondergronds Bouwen).

TIEN JAAR KENNISONTwIKKElING

van eerste aarZeling 
naar BEhEERST BOREN
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vAN TwIJfEl NAAR ZEKERhEID

Het onderzoek bij de tweede Heinenoordtunnel 
heeft voor een omslag gezorgd. aanvankelijke 
twijfels over de mogelijkheid om tunnels in de  
nederlandse ondergrond te boren verdwenen. 
onzekerheid maakte plaats voor de wens om  
inmiddels verkende tunnelboortechnieken verder 
te verbeteren, opnieuw aan de hand van praktijk
onderzoek. in 2000, met de start van vijf boor
tunnelprojecten, dienden zich vijf nieuwe locaties 
voor praktijkonderzoek aan. ook dit zorgde voor 
een breekpunt. er ontstond een uitgelezen kans om 
het onderzoek slim te verdelen over de verschil
lende locaties. Het CoB heeft met de oprichting 
van het gpB die kans verzilverd.

GPB: EEN uNIEKE SAMENwERKING

Het gpB heeft een unieke samenwerking gereali
seerd tussen overheden, aannemers en kennis
instellingen. De projectorganisaties Betuweroute, 
HslZuid en noord/Zuidlijn zijn bij het gpB be
trokken, maar ook rijkswaterstaat, Delft Cluster 
en CoBparticipanten. samen vormen ze hét  
kennisplatform voor boortunnels in nederland. 
Doel van het gpB is om kennis en kunde te be
vorderen aan de hand van praktijkonderzoek.  
Het initieert dit onderzoek, voert het uit, legt  
onderzoeksresultaten vast en verspreidt die.  
Daarbij richt het gpB zich vooral op de meest 
prangende onderzoeksvragen. 

AccENT OP DE PRAKTIJK

Het gpB legt sterk de nadruk op praktijkonder
zoek en praktijkkennis. Het zoekt aansluiting  
bij tunnelboorprojecten die in voorbereiding of  
uitvoering zijn. sinds 2000 zijn dat: de tweede 
Heinenoordtunnel, de Botlekspoortunnel, de wes
terscheldetunnel, de sophiaspoortunnel, de tunnel 
pannerdensch Kanaal, de groene Harttunnel en de 
noord/Zuidlijn. Binnen deze projecten creëert het 
gpB ruimte voor innovatief onderzoek. Zo zorgt 
het voor kennisontwikkeling en kennisverspreiding 
onder verschillende stakeholders. De praktijk van 
tunnelboorprojecten staat centraal, zodat op

drachtgevers en bouwbedrijven snel de vruchten 
plukken van de opgedane kennis. Het gpB stelt 
hen in staat de kosten, omgevingseffecten en risi
co’s van tunnelboren beter te beheersen. Dit leidt 
tot efficiency en kwaliteitsverbeteringen in de  
gehele sector.

RESulTAAT vAN TIEN JAAR KENNISONTwIKKElING 

De aanpak van het gpB werkt. Dat is de afgelopen 
jaren in de praktijk wel bewezen. tien jaar geleden 
was de aanleg van de tweede Heinenoord tunnel 
nog een grote uitdaging, terwijl de omstandig
heden relatief eenvoudig waren. anno 2005 
schrikken aannemers er niet voor terug om een 
tunnel onder dichtbebouwd stedelijk gebied te  
boren. in amsterdam, rotterdam en Den Haag. 
Bovendien zijn de risico’s van tunnelboren door 
praktijkonderzoek zodanig gereduceerd, dat boor
tunnels qua prijs nagenoeg concurrerend zijn  
met zinktunnels.

Kroonprins willemalexander bij de opening van de tweede Heinenoordtunnel (foto: arie Kievit)
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STRucTuRElE SAMENwERKING BIJ PRAKTIJKONDERZOEK

ZeKer van een 
vOORTDuREND lEERPROcES

Innovatie in de bouw betekent samenwerken. Door specialistische 

kennis van overheden, kennisinstituten en aannemers slim te  

combineren. Door kennisuitwisseling te bevorderen. En door  

onderzoek gezamenlijk te financieren. Zo zorgt het GPB voor een 

continu leerproces rondom boortunnels.

GPB MAAKT INTEGRAlE AANPAK MOGElIJK

De praktijkonderzoeken bij de tweede Heinenoordtunnel en de Botlek
spoortunnel kenden een succesvol verloop en leverden een schat aan  
informatie op. Daarmee waren de eerste stappen gezet, maar tegelijker
tijd was duidelijk dat er nog vele vragen gesteld en beantwoord moesten 
worden om de aan het boren gerelateerde risico’s beter te kunnen inschat
ten en beheersen. 
in relatief korte tijd werd een flink aantal tunnels gerealiseerd: na de 
tweede Heinenoordtunnel volgden de Botlekspoortunnel, de wester
scheldetunnel, de sophiaspoortunnel, de tunnel onder het pannerdensch 
Kanaal en de groene Harttunnel. Het leek efficiënter het onderzoek over 
de verschillende projecten te verdelen en optimaal gebruik te maken van 
elkaars ervaringen en onderzoeksmogelijkheden. Het werd duidelijk dat 
voor een efficiënte en effectieve verkenning van de boortechniek een meer 
samenhangende aanpak nodig was, waarbij de onderzoeken op elkaar 
afgestemd konden worden.

EéN ONDERZOEKSPROGRAMMA, vElE vOORDElEN

sinds 2000 zorgt het gpB voor praktijkonderzoek naar boortunnels in 
nederland. Deze grootschalige en structurele manier van kennis ont
wikkeling is uniek en kent de nodige voordelen. Door onderzoeksactivi
teiten te combineren, besparen de betrokkenen allereerst kosten. Boven
dien bundelen ze specialistische kennis van verschillende instanties, 
waardoor het leerproces op een hoger niveau komt. Het gpB brengt dat 
proces in de hoogste versnelling door kennis uitwisseling te stimuleren:  
al werkend leren we van elkaars ervaring. 



7

hET STEllEN vAN fuNDAMENTElE vRAGEN

Het is opvallend dat in de constructiewereld veel 
beslissingen zijn gebaseerd op eerdere ervaringen. 
‘we doen het zo, want we hebben het eerder zo 
gedaan en toen ging het goed.’ De vragen ‘waarom 
werkt het zo?’ of ‘waarom werkt het zo niet?’  
raken daarbij op de achtergrond. juist in het door
breken van die houding, ligt de zin van kennis
ontwikkeling: het stellen van fundamentele vragen 
en het zoeken van antwoorden leidt op de langere 
termijn tot modellen waarmee de ondergrondse 
werkelijkheid samenhangend beschreven kan  
worden. Dat maakt het mogelijk risico’s te vermij
den en bewust en met vertrouwen andere keuzes te 
maken dan in het verleden gewoon was. 

NIET cONcuRREREN, MAAR SAMENwERKEN. 

De bouwsector kent geen grote spelers die als do
minante partij de trekker zijn van onderzoeks en 
ontwikkelingstrajecten. Daardoor is samen werking 
nodig. Het vereist deskundigheid om een dergelijke 
samenwerking op te tuigen. een logische stap dus 
om gpB onder te brengen bij het CoB. CoB maakt 
het mogelijk dat in gpB partijen samenwerken  

die normaal met elkaar concurreren of elkaars  
tegenpool zijn; samenwerken om de ondergrondse 
werkelijkheid te onderzoeken en (precompetetie
ve) kennis te ontwikkelen waarvan het cruciaal is 
dat deze voor iedereen beschikbaar is. Het geza
menlijk belang – het beter en beheerst leren boren 
en benutten van de ondergrond  is de focus.

NIEuwE ExPERTISE,  

INTERNATIONAAl GEwAARDEERD

Deze wijze van ontwikkelen van kennis is niet 
nieuw: ook tijdens de uitvoering van de Delta
werken is een schat aan kennis ontwikkeld. Kennis 
die nederland niet alleen adequate bescherming 
en internationaal aanzien maar zeker ook een  
concurrentiepositie heeft op geleverd. Het gpB 
beoogt hetzelfde. 
er is in de praktijkonderzoeken de afgelopen jaren 
door veel organisaties en mensen een kennisinfra
structuur opgebouwd. Zij hebben het mogelijk  
gemaakt om met vertrouwen boortunnels aan te 
leggen in complexe stedelijke omgevingen.  
Het buitenland kijkt daar met veel interesse naar. 
japan, veruit nummer één als het om het boren 

Boortunnel groene Hart (foto: ton poortvliet)
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van tunnels gaat, onderhoudt nauwe contacten 
met de nederlandse ingenieurs en is met name 
geïnteresseerd in de fundamentele proceskennis 
die nederland heeft opgebouwd. 

TOEKOMST IN hET vIZIER

Kennis wordt ontwikkeld met het oog op de toe
komst. Dan zal de opgave om verantwoord met 
ruimte om te gaan nog veel complexer zijn dan 
vandaag de dag. Maar ook nu al profiteren we van 
de opgedane kennis. Het ontwikkelen van kennis 
eindigt niet met het vinden van een antwoord op 
de oorspronkelijk gestelde vraag. antwoorden  
genereren nieuwe vragen en steeds beter zijn we in 
staat die vragen te formuleren. Het is ook een  
ontdekkingsreis die vraagt om het telkens weer 
verleggen van grenzen is het bijvoorbeeld ooit  
mogelijk om een integraal boorbeheerssysteem  
in te voeren, zodat de risico’s van tunnelboor
projecten verminderen? Maken bouwers in de toe
komst de lining van tunnels lichter, of heeft dat 
nadelige consequenties op het boor en grout
proces? en in hoeverre is het mogelijk om tech
nieken verder te ontwikkelen zodat tunnels minder 
diep hoeven te worden aangelegd? Zo richt het 
gpB zich telkens op een nieuwe horizon die erom 
vraagt nader onderzocht te worden.

Doorbraak westerscheldetunnel

startsein voor het boren van de tunnel van randstadrail

tweede volgwagen in de groene Harttunnel 
(foto: ton poortvliet)
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SlIM OMGAAN MET OMSTANDIGhEDEN

onDerZoeK in DE PRAKTIJK

Is de aanleg van boortunnels theoretisch al een complexe opgave, 

de praktijk kan ronduit weerbarstig zijn. hetzelfde geldt voor het 

daaraan gekoppelde praktijkonderzoek. het GPB speelt hier zo 

flexibel mogelijk op in. we passen onderzoeksvragen daarom tijdig 

aan, uiteraard zonder de oorspronkelijke onderzoeksthema’s uit 

het oog te verliezen.

voor het Masterplan gpB is een inventarisatie gemaakt van de specifieke 
aspecten die bij elk van de tunnels om onderzoek vroegen en vragen.  
De projectorganisaties identificeren kennisleemten en geven aan welke 
onderzoeksprioriteiten zij hebben. gemeenschappelijk maken zij hieruit 
een selectie. Daarbij bepalen ze welke locatie het meest geschikt is voor 
welk onderzoek. Bepaalde vraagstukken laten zich nu eenmaal beter on
derzoeken bij het ene project dan bij het andere. Het uitgangspunt is 
daarnaast om het onderzoek zo te agenderen dat de projecten optimaal 
van elkaar profiteren. Het grote winstpunt is dat de betrokken partijen  
op deze manier effectief met elkaar naar de toekomst kijken: het onder
zoek is doelgericht, het geld wordt efficiënt besteed en de projecten leren 
van elkaar.

ONDERZOEK OP DEElGEBIEDEN

De samenwerking van het gpB beoogt een duidelijk doel: het op basis van 
een bundeling van kennis, kunde en middelen verder ontwikkelen van de 
kennis van het boren van tunnels met een grote diameter (groter dan 5 
meter) in nederlandse bodemomstandigheden. een belangrijk streven 
daarbij is het toetsen en ontwikkelen van modellen, waarmee de verschil
lende aspecten van de ondergrondse werkelijkheid zo goed mogelijk voor
speld kunnen worden. Die werkelijkheid is echter zo complex dat het 
eenvoudigweg niet mogelijk is alles in één keer in een model te vangen. 
De focus ligt daarom in eerste instantie logischerwijs op deelgebieden van 
die werkelijkheid. Dat ligt ook om andere redenen voor de hand: er is 
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Botlekspoortunnel

tunnel pannerdensch Kanaal

sprake van een gelimiteerd budget, de opdracht
gever heeft veelal belangstelling voor onderzoek 
in een bepaalde richting en projecten kennen  
specifieke omstandigheden die randvoorwaarden 
stellen aan (de mogelijkheden van) onderzoek. 

flExIBEl OPEREREN

Het uitvoeringsgerelateerde karakter van het on
derzoek maakt het nodig om flexibel te opereren. 
praktijksituaties zijn nu eenmaal veranderlijk.  
als de situatie daarom vraagt, komt het erop aan 
om het onderzoek tijdig te wijzigen. om een voor
beeld te noemen: onderzoek naar het vriestech
nieken stond gepland bij de Botlekspoortunnel. 
Maar de aannemer koos uiteindelijk voor klein
schaliger gebruik van vriestechniek. Het gpB  
besloot daarom het onderzoek te verplaatsen naar 
de westerscheldetunnel.

vOORTSchRIJDEND INZIchT

wanneer het gpB praktijkonderzoek plant en  
bepaalt, houdt het rekening met voortschrijdend 
inzicht. Zo kan informatie uit recent onderzoek 
aanleiding zijn om nieuw of aanvullend onderzoek 
te starten, onderzoek te combineren, uit te breiden 
of in te korten. Bij de sophiaspoortunnel bleken 
twee deelprojecten – het onderzoek naar grond
deformaties (F220) en het onderzoek naar  
tunnelconstructies (F230) – elkaar zo aan te  
vullen, dat ze werden gecombineerd binnen één 
uitvoeringscommissie.

informatiecentrum tweede Heinenoordtunnel
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lEREN vAN ElKAAR

idealiter zorgt het gpBonderzoeksprogramma ervoor dat onderzoeks
teams de vruchten van elkaars werk plukken: onderzoeksresultaten bij  
één tunnelboorproject vormen belangrijke input voor onderzoek bij een 
volgend project. Complicerende factor is dat de spreekwoordelijke schop 
bij de verschillende projecten vlak na elkaar de grond in ging. Dan is het 
moeilijk om vervolgonderzoek bij één project te definiëren als het  
voorbereidend onderzoek bij een ander project nog niet is afgerond. Het 
was bijvoorbeeld mooi geweest wanneer het 4Dmodel dat bij de sophia
spoortunnel is ontwikkeld en dat alle aspecten van het boorproces in  
samenhang en in de tijd modelleert, gebruikt was om voorspellingen te 
doen bij de groene Harttunnel. De ‘ruwbouw’ van deze laatste tunnel was 
echter al gereed, voordat het 4Dmodel was afgerond. wel wordt het 
sophiaspoortunnelonderzoek bij de groene Harttunnel gebruikt voor het 
doen van postdicties, in feite een extra validatie.

vAN ONDERZOEK NAAR PRAKTIJK

resultaten van het gpBonderzoek zijn bedoeld voor de praktijk. Het gpB 
ziet graag dat aannemers ze snel toepassen. eenvoudig is dat niet. grote 
infrastructuurprojecten zijn net mammoettankers die moeilijk zijn bij te 
sturen. aan het eind van een ontwerptraject heeft het geen zin meer om 
te zeggen dat onderzoek heeft uitgewezen dat de tunnel ook twee meter 
minder diep kan worden geboord. Het ontwerptraject zou dan voor een 
belangrijk deel opnieuw moeten worden ingezet, met alle risico’s van dien. 
Daarom worden dergelijke keuzes niet meer gemaakt. voor de langere 
termijn is de ontwikkelde kennis echter wel degelijk relevant. 

SAMENwERKING TuSSEN ONDERZOEKER EN BOuwER

praktijkonderzoek laat zich niet vergelijken met onderzoek in een labo
ratorium. in het eerste geval moeten we genoegen nemen met de gegeven 
omstandigheden. en die zijn soms verre van ideaal. Dan komt het erop 
aan om flexibel te zijn tijdens de uitvoering van het onderzoek. ook een 
goede samenwerking met de aannemer is belangrijk. immers, bouwers en 
onderzoekers delen dezelfde werkvloer, vaak met een verschillend belang. 
Zo wil de aannemer het karwei zo snel mogelijk klaren, terwijl het voor 
een onderzoeker best wenselijk kan zijn letterlijk wat langer met de  
tunnelboormachine stil te staan. 
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BOORTEchNOlOGIE

wie met nieuw gereedschap aan de slag gaat, wil weten hoe het werkt. 
niet alleen omdat dat belangrijk is om het gereedschap op juiste wijze te 
kunnen hanteren, maar ook omdat het gebruik van het gereedschap een 
belangrijke rol speelt in de uiteindelijke kwaliteit van het product dat 
ermee gemaakt wordt. Daarnaast is kennis van het gereedschap van  
belang met het oog op de gevolgen die het gebruik ervan heeft op de 
omgeving. Dat is in een notendop de relevantie van het thema boor
technologie dat zich richt op zaken als waterspanningen voor het  
boorfront, de stabiliteit van het boorfront, snijkrachten, slijtage van de 
boormessen op het graafwiel en groutdrukken. waarom deze zaken  
belangrijk zijn? een voorbeeld: een instabiel boorfront kan leiden tot 
grote problemen. is de druk aan het boorfront te laag, dan bestaat de 
mogelijkheid dat de grond de tunnelboormachine ongecontroleerd bin
nenstroomt en het maaiveld inzakt. is de druk te hoog dan kan dat leiden 
tot een ´blow out´ die gepaard gaat met een krater aan het maaiveld.  

De aanvankelijke leemte in kennis waarmee het GPB de strijd aan 

ging, was aanzienlijk en besloeg een groot aantal deel gebieden. 

Op de onderzoeksagenda stonden uiteenlopende thema´s  

als boor technologie, tunnelconstructie, gronddeformaties, het  

gebruik van de vriestechniek, trillingen en het gedrag van diepe 

bouwkuipen. In het volgende worden de verschillende thema´s 

geïntroduceerd, waarbij opgemerkt moet worden dat ook een  

andere indeling mogelijk was geweest. 

ThEMA´S gpBonDerZoeK

groene Harttunnel na doorbraak  
(foto: ton Borsboom)
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in een weiland is dat misschien niet zo problema
tisch, maar in stedelijk gebied ligt dat vanzelf
sprekend anders en moet alles gedaan worden om 
schade aan gebouwen te voorkomen.

DEfORMATIES OMGEvING

Het boren van tunnels in slappe grond leidt tot 
zettingen. wanneer zich boven de boortunnel in 
aanleg een gebouw bevindt, dan bestaat het risico 
dat de zettingen aanleiding geven tot schade aan 
het gebouw. Het voorspellen en het beheersen van 
schades is een belangrijk onderzoeksveld met het 
oog op ondergrondse bouwprojecten in dicht
bevolkte stadscentra, zoals het noordZuidlijn
project in amsterdam. Het mag dan ook geen  
verbazing wekken dat dit onderwerp vanaf het  
begin prominent op de onderzoeksagenda heeft 
gestaan.
naast het gpBonderzoek heeft ook additioneel 
onderzoek veel kennis opgeleverd. Zo is tijdens de 
aanleg van de tweede Heinenoordtunnel onderzoek 
uitgevoerd naar de invloed van boren op paalfun
deringen. Mede op basis van de palenproef was het 
mogelijk het tunnelontwerp van de noordZuidlijn 
te optimaliseren en de tunnelbuizen dichter bij de 
paalpunten te leggen. Dat betekent dat ook de sta
tions minder diep komen te liggen, wat uiteindelijk 
resulteert in een enorme kostenbesparing.

TuNNElcONSTRucTIE

Met het oog op de veiligheid van constructies is 
het in algemene zin van groot belang inzicht te 
hebben in de belastingen op en de krachtswerking 
in een constructie. Dat is niet meer dan logisch: 
wanneer de belastingen die een constructie te ver
werken krijgt groter zijn dan die waarop de con
structie is ontworpen, bezwijkt de constructie. 

eeM predicties van deformaties aan het maaiveld

eeM predicties van deformaties in de tunnelring
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De krachtswerking in een boortunnelconstructie is bijzonder complex en 
tijdsafhankelijk. De vijzels die de tunnelboor machine (tBM) voortbewe
gen zetten zich bijvoorbeeld met grote kracht af tegen de tunnelwand die 
uit losse segmenten is opgebouwd; er is sprake van montagespanningen 
bij het opbouwen van de tunnelwand (lining) en van radiale krachten als 
gevolg van de druk van het grout dat in de staartspleet wordt geperst rond 
de tunnelwand en water en gronddrukken na verharding van het grout. 
Deze gronddrukken werken hoofd zakelijk loodrecht op de as van de tun
nel, maar door verschillen in lengterichting wordt ook de liggerwerking 
van de constructie aangesproken. De belasting van de grond heeft een 
bijzonder karakter omdat de grond de constructie niet alleen belast, maar 
de ondersteuning van de tunnelwand verzorgt.
inzicht in belastingen op de tunnel en krachtswerking in de constructie is 
niet alleen van belang om tot een constructief veilig ontwerp te komen, 
het is ook vanuit economisch oogpunt relevant. Het maakt het mogelijk 
de constructie precies zo sterk te ontwerpen als nodig is en niet (onnodig) 
sterker. Dat kan op termijn bijvoorbeeld leiden tot besparing van materi
aal – een minder dikke tunnelwand bijvoorbeeld  en daarmee tot een 
reductie van de kosten die gemoeid zijn met het bouwen van de tunnel.

GRONDvERBETERING

grondverbetering is een term die gebruikt wordt voor een breed scala aan 
verschillende technieken waaronder grond(water)bevriezing, jetgrouten, 
gelinjectie en compensation grouten. in algemene zin zijn deze tech nieken 
bedoeld om de ondergrond bruikbaar te maken voor bouwactiviteiten door 

ontwikkeling van ijslichamen rond de vrieslansen
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de grond steviger te maken en/of de grond water
ondoorlatend te maken. welke techniek toepas
baar is, hangt vaak sterk af van het specifieke doel 
en van de soort grond die verbeterd moet worden: 
wanneer de grond poreus is, is het mogelijk – bij
voorbeeld door middel van jetgrouten – materiaal 
in de bodem te brengen. is de grond niet of weinig 
doorlatend, zoals klei, dan is het gebruik van de 
vriestechniek een optie.

TRIllINGEN

trillingen kunnen leiden tot hinder voor personen 
in gebouwen die in de directe omgeving van onder
grondse infrastructuur zijn gelegen, soms tot ge
luidhinder en daarnaast bijvoorbeeld ook tot  
verstoring van gevoelige apparatuur. Zowel tij
dens de aanleg als in de exploitatiefase van infra
structuur moet voldaan worden aan regelgeving 
op het gebied van trillingshinder.
Het spreekt voor zich dat een tunnel onder een 
weiland weinig tot geen overlast zal veroorzaken. 
Maar als het gaat om tunnels in dichtbebouwd  
stedelijk gebied kunnen trillingen een hinderpaal 
vormen voor het bouwen en gebruiken van infra
structuur. Daarom is het zaak er vooraf zeker  
van te zijn dat de trillingen die ontstaan binnen 
aanvaardbare niveaus blijven. Daarvoor is onder
zoek nodig: wat veroorzaakt de trillingen, hoe 
planten de trillingen zich voort door de tunnel en 
de bodem? en wat is het effect op de in de om
geving gelegen bebouwing?
als het gaat om onderzoek naar trillingen, kan een 
onderscheid gemaakt worden naar trillingen  
tijdens de exploitatiefase van een tunnel, veroor
zaakt bijvoorbeeld door het rijden van een goede
rentrein, en trillingen die het gevolg zijn van het 
bouwen van een tunnel.

BOuwPuTTEN

Hoewel een boortunnel geen noodzakelijke voor
waarde is voor het bestaan van een bouwput, is het 
omgekeerde wel het geval: wie een tunnel aanlegt, 
heeft een bouwput nodig. op zijn minst twee wel 
te verstaan: een voor de start en een voor de ont
vangstschacht. omdat het boren van tunnels op 
een voor nederlandse begrippen behoorlijke diep
te plaatsvindt, kennen ook de putten (waar het 
boren start en eindigt) een diepte waarmee  
bouwend nederland nog niet echt bekend was.  
Dat maakte het interessant onderzoek te doen.
een andere reden voor het uitvoeren van praktijk
onderzoek is dat een aantal fenomenen op het  
gebied van de geotechniek nog wel wat nader on
derzoek kon en kan gebruiken. niet in de laatste 
plaats omdat een aantal van deze zaken bij diepe 
bouwputten nog nadrukkelijker naar voren komt. 
Bijvoorbeeld als het gaat om de zogeheten ont
gravingscorrectie: op het moment dat een bouw 
put ontgraven wordt, ontspant de grond. Bij het  
ontwerp wordt daarmee op basis van aannames 
rekening gehouden. Maar in hoeverre komt een 
ontwerper daarmee tot een optimaal ontwerp? on
derzoek biedt de gelegenheid de aannames te ve
rifiëren.
Zeker niet onbelangrijk tenslotte, is de invloed die 
het bouwen van een bouwput heeft op de om geving: 
in stedelijk gebied is de vraag naar wat er met de 
panden in de omgeving gebeurt tijdens het bouwen 
van een bouwput van wezenlijk belang. Dan wordt 
het belangrijk de totale krachtswerking in een 
bouwkuip; de hele samenwerking van damwand, 
ankers of stempel, onderwaterbetonvloer en de 
eventuele palen die eronder zitten en de interactie 
met de omgeving te kunnen voorspellen.

trillingsmeting in het groene Hart Bouwput, vluchtschacht groene Harttunnel (foto: ton poortvliet)
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BOORTuNNElPROJEcTEN in neDerlanD 

REAlISATIE > 19951999
DIAMETER > 7,6 meter
lENGTE GEBOORDE TuNNEl > 950 meter
fuNcTIE > tunnel voor langzaam verkeer
BOORMEThODE > slurryschildmethode
AANTAl TuNNElBuIZEN > 2

BIJZONDERhEDEN > De tHt was de eerste ge
boorde tunnel met grote diameter in nederland. 
Deze gold als praktijkproject voor boortunnels 
in specifieke nederlandse omstandig heden. 
wEBSITE > www.cob.nl/tht

cOB-ONDERZOEK > 

K100 praktijkonderzoek boortunnels  
(19952001)

REAlISATIE > 19992006
DIAMETER > 8,65 meter
lENGTE GEBOORDE TuNNEl > 1.835 meter
fuNcTIE > spoortunnel
BOORMEThODE > earth pressure Balance/ 
gronddrukbalansschild
AANTAl TuNNElBuIZEN > 2

BIJZONDERhEDEN > De boortechniek met een 
gronddrukbalansschild werd hier voor het 
eerst toegepast in slappe grond. Het boorfront 
werd stabiel gehouden door een mengsel  
van grond en biologisch afbreekbaar schuim.  
Hierdoor kon de grootste boordiepte onder de 
oude Maas twee meter minder worden en was 
geen scheidingsinstallatie nodig. 
wEBSITE > www.betuweroute.nl

cOB-ONDERZOEK >

F300 praktijkonderzoek Botlekspoortunnel 
(20002006)
F310 Deelproject tBM+logistiek  
(20002003)
F320 Deelproject Dynamisch gedrag  
(20002006)
F330 Deelproject geotechniek (20002003)
F340 Deelproject Montagespanningen  
en dwarsverbindingen (20002003)

TwEEdE HEINENOORdTUNNEL

BOTLEKSPOORTUNNEL
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REAlISATIE > 19962003
DIAMETER > 10,1 meter
lENGTE GEBOORDE TuNNEl > 6.600 meter
fuNcTIE > tunnel voor wegverkeer
BOORMEThODE > slurryschildmethode
AANTAl TuNNElBuIZEN > 2

BIJZONDERhEDEN > Hier is voor het eerst op 
grote schaal de vriestechniek toegepast, voor 
de dwarsverbindingen. De moeilijkheidsgraad 
van het werk was groot, vooral doordat zeer 
diep geboord en gebouwd moest worden. Met 
een diepte van 60 meter onder het zee niveau 
is dit ’s werelds diepste boortunnel. 

wEBSITE > www.westerscheldetunnel.nl
ONDERZOEK > 
F100 praktijkonderzoek dwarsverbinding 
middels vriestechniek bij de westerschelde
tunnel (20002003)

REAlISATIE > 19982005
DIAMETER > 9,8 meter
lENGTE GEBOORDE TuNNEl > 4.240 meter
fuNcTIE > spoortunnel
BOORMEThODE > slurryschildmethode
AANTAl TuNNElBuIZEN > 2

BIJZONDERhEDEN > in de tunnelboormachine 
werd de techniek van continuboren voor het 
eerst in nederland op een gedeelte van het 
tracé toegepast. De opdracht tot het aanleggen 
van deze tunnel is verstrekt op basis van design 
& construct.
wEBSITE > www.betuweroute.nl

ONDERZOEK >

F200 praktijkonderzoek sophiaspoortunnel 
(20002005)
F210 Deeproject Zwel (20002003)
F220 Deelproject Deformaties 
en boortechnologie’ (20002005)
F230 Deelproject tunnelconstructie
(2000in 2003 samengegaan 
met deelproject F220)

wESTERSCHELdETUNNEL

SOPHIASPOORTUNNEL
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REAlISATIE > 20002005
DIAMETER > 8,65 meter
lENGTE GEBOORDE TuNNEl > 2.680 meter 
fuNcTIE > spoortunnel
BOORMEThODE > slurryschildmethode
AANTAl TuNNElBuIZEN > 2

BIJZONDERhEDEN > omdat de tunnel onder het 
pannerdensch Kanaal niet alleen een kanaal 
kruist, maar ook een oude zandwinningsput, is 
hier een nieuwe methode toegepast, die nog 
niet eerder ergens ter wereld was gebruikt: 
boren door een speciaal aangelegde zanddam. 
De afstand tussen de 2 buizen was in deze zand
dam zeer gering.
wEBSITE > www.betuweroute.nl

ONDERZOEK >

F500 praktijkonderzoek tunnel  
pannerdensch Kanaal (20022005)
F501 Deelonderzoek Bouwput (20022005)
F502 Deelonderzoek tunnelgedrag 
(20022004)

REAlISATIE > 20002005
DIAMETER > 13,6 meter
lENGTE GEBOORDE TuNNEl > 7.160 meter
fuNcTIE > spoortunnel Hsl
BOORMEThODE > slurryschildmethode
AANTAl TuNNElBuIZEN > 1

BIJZONDERhEDEN > Bij deze tunnel is in tegen
stelling tot alle andere geboorde tunnels in 
nederland sprake van een enkele buis, waarbij 
de rijbanen gescheiden zijn door een betonnen 
wand. Het design & construct contract liet 
deze mogelijkheid open. ten tijde van de bouw 
was dit de boortunnel met de grootse diameter 
ter wereld. Het is nog steeds de grootste dia
meter in slappe grond.

wEBSITE > www.hslzuid.nl
ONDERZOEK > 
F510 praktijkonderzoek Boortunnel  
groene Hart (20012006)
F511 Deelproject trillingen (20012005)
F512 Deelproject tunnelconstructie  
(20012006)

TUNNEL PANNERdENSCH KANAAL

BOORTUNNEL GROENE HART
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REAlISATIE > 20032012
DIAMETER > 6,5 meter
lENGTE GEBOORDE TuNNEl > 3.800 meter
fuNcTIE > Metrotunnel
BOORMEThODE > slurryschildmethode
AANTAl TuNNElBuIZEN > 2

BIJZONDERhEDEN > Door praktijkonderzoek 
bij de tHt durft men het nu aan om te boren 
onder compact stedelijk gebied. ter bescher
ming van kwetsbare funderingen is de grond 
op een aantal locaties verbeterd. voor, tijdens 
en na de bouw van de noord/Zuidlijn worden 
24 uur per dag metingen verricht aan gebou
wen in een zone van circa dertig meter aan 
weerszijden van het boortracé.

wEBSITE > www.noordzuidlijn.amsterdam.nl
ONDERZOEK > 

F530 praktijkonderzoek noordZuidlijn 
(20052009)
F531 Deelproject aanleg diepe bouwputten
F532 Deelproject gebouwrespons op aanleg 
van geboorde tunnel en diepe stations
F533 Deelproject effectiviteit ondergrondse 
mitigerende maatregelen

REAlISATIE > 20032008
DIAMETER > 5,8 meter
lENGTE GEBOORDE TuNNEl > 2.400 meter
fuNcTIE > Metrotunnel
BOORMEThODE > slurryschildmethode
AANTAl TuNNElBuIZEN > 2

BIJZONDERhEDEN > omdat de tunnel gedeelte
lijk in holoceen materiaal ligt, worden onder 
het nsemplacement de segmenten van de  
tunnelwand gemaakt van staal, hier is een 
sterker materiaal nodig dan beton. 

wEBSITE > www.randstadrail.nl
ONDERZOEK > F540 praktijkonderzoek 
randstadrail. praktijkonderzoek begint 
waarschijnlijk begin 2006.

NOORd/zUIdLIJN

RANdSTAdRAIL
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REAlISATIE > 20042008
DIAMETER > 9,4 meter
lENGTE GEBOORDE TuNNEl > 1.490 meter
fuNcTIE > wegtunnel
BOORMEThODE > slurryschildmethode
AANTAl TuNNElBuIZEN > 2

BIJZONDERhEDEN > Door aanleg met tunnel
boortechniek wordt natuurgebied gespaard.
Het is de eerste keer dat een geboorde tunnel 
in een stedelijk gebied onder bebouwing wordt 
aangelegd. voor, tijdens en na de bouw van  
de Hubertustunnel worden 24 uur per dag  
metingen verricht aan gebouwen langs het 
boortracé.

wEBSITE > www.denhaag.nl/hubertustunnel

HUBERTUSTUNNEL
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1995 1996 1997 1998 1999 2000

TwEEDE hEINENOORDTuNNEl >

   

wESTERSchElDETuNNEl > 

OvERZIchT praKtijKonDerZoeK

BOTlEKSPOORTuNNEl >

TuNNEl PANNERDENSch KANAAl >

BOORTuNNEl GROENE hART >

SOPhIASPOORTuNNEl >

1994
START GPB

BouwperioDe tunnel

onDerZoeKstHeMa’s:

BoorteCHnologie

DeForMaties oMgeving

tunnelConstruCtie

gronDverBetering

trillingen

Bouwputten

nog te Bepalen

lEGENDA
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

NOORD/ZuIDlIJN >

RANDSTADRAIl >

huBERTuSTuNNEl >
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TwEEDE hEINENOORDTuNNEl: KENNISMAKEN MET  

NIEuw GEREEDSchAP

een nieuwe manier van bouwen brengt ook het gebruik van nieuw gereed
schap met zich mee: de tunnelboormachine. op het gebied van boor
technologie zijn bij de tweede Heinenoordtunnel tal van zaken onderzocht, 
waarbij vooraf predicties waren gedaan ten aanzien van de te meten  
waarden. Het ging onder meer om de volgende zaken: de waterspanningen 
voor het boorfront, de snijkrachten, de slijtage van de messen en de boor
frontdrukken. Daarnaast zijn er predicties gemaakt voor de groutdrukken 
aan de achterkant van het boorschild waar de staartspleet wordt gevuld.

wATEROvERSPANNING IN PLAATS vAN wATERONdERSPANNING

Het onderzoek bij de tweede Heinenoordtunnel leverde een aantal nieuwe 
en onverwachte zaken op. Zo brachten de waterspanningsmetingen aan het 
licht dat er geen sprake was van wateronderspanningen voor het boorfront 
die zou leiden tot een grote mate van slijtage van de boormessen. integen
deel, er bleek juist sprake van wateroverspanningen, iets wat overigens ook 
al uit de berekeningen ten behoeve van de predicties naar voren was ge
komen. De oorzaak van het optreden van wateroverspanningen is wellicht 
terug te voeren op typisch nederlandse omstandigheden: de bentonietlaag 
aan het boorfront bleek zich op een wat andere manier te gedragen en 
vormde een wat minder afdichtende laag dan vooraf was gedacht.

SMALLER dRUKvENSTER BOORfRONT

De afwijkende waterspanningen zijn van belang voor de druk aan het 
boorfront. promotieonderzoek leidde tot de conclusie dat de marges  
tussen de maximale en minimale druk die opgelegd kan worden aan het 
boorfront (het drukvenster) iets moesten worden teruggebracht. Bij de 
Boortunnel groene Hart heeft de aannemer deze resultaten in eigen  
onderzoek bevestigd en vervolgens concreet vertaald naar maatregelen: 
op het punt waar in het tracé sprake was van de overgang van een grote 
naar een minder grote gronddekking overging en berekeningen duidelijk 
maakten dat daar een blowout op zou kunnen treden is een zandophoging 
aangebracht om het boorfront stabiel te houden.
tijdens het boren van de tweede Heinenoordtunnel deed zich eenmaal een 
blowout voor en dat leverde niet alleen praktisch inzicht in het fenomeen, 
maar stelde de onderzoekers ook in staat de maximale druk vast te stel
len. Mede op grond hiervan kon een belangrijke stap gezet worden in het 
verificatieproces van de bestaande kennis. 

BoorTEchNOlOGIE
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GROUTPROCES EN RELATIE zETTINGEN

wat bij het boren van de tweede Heinenoordtunnel 
ook bleek, was het belang van het groutproces in 
relatie tot het optreden van zettingen aan maai
veld (zie boren en deformaties). Het aanvankelijk 
gehanteerde contractiemodel waarin wordt gere
kend met het zogeheten volumeverlies, bleek een 
te simpele voorstelling van zaken. Dat groutdruk
ken een zeer belangrijke rol speelden bleek wel uit 
het feit dat het boren van de tweede buis, waar  
de staartspleet met een duidelijk hogere druk  
geïnjecteerd werd, veel minder zakkingen van het 
maaiveld te zien gaf. 

BOTlEKSPOORTuNNEl: GRONDDRuKBAlANS-

SchIlD OOK TOEPASBAAR IN ZANDlAGEN

Het onderzoek bij de Botlekspoortunnel richtte 
zich deels op dezelfde onderzoeksaspecten als bij 
de tweede Heinenoordtunnel en dat leverde onder 
meer een bevestiging op van de aanwezigheid  
van wateroverspanningen voor het boorfront.  
een wezenlijk ander onderzoeksaspect was ge
relateerd aan het andere type boormachine dat  
bij het Botekspoortunnelproject werd ingezet. 
was er bij de tweede Heinenoordtunnel sprake van 
een slurryschild, de Botlekspoortunnel is geboord 
met een gronddrukbalansschild, een type schild 
dat oorspronkelijk is ontwikkeld voor het boren  
in klei waarbij het boorfront stabiel gehouden 
wordt door een grondbrij die onder druk staat.  

in het geval van de Botlekspoortunnel liep het 
boortracé echter ook gedeeltelijk door zandlagen 
en dat maakte het nodig de grondmassa te  
modificeren (met schuim) om de gewenste brij te 
krijgen. Het onderzoek richtte zich primair op de 
stabiliteit, de mengselvorming, en het transport 
van de grondbrij via de avegaar waarin de boor
frontdruk wordt afgebouwd.
ten aanzien van de mengselvorming (het mengen 
van ontgraven grond en schuim) kan uit het onder
zoek de conclusie getrokken worden dat er sprake 
is van een vrij uniform proces dat waarschijnlijk 
direct aan het boorfront plaatsvindt. ook bleek de 
afbouw van de druk in de avegaar – in zand en diep 
onder de grond is dat een vrij kritisch proces – 
goed te verlopen.
Hoewel in het gronddrukbalansschild in neder
land tot nu toe alleen bij de Botlekspoortunnel is 
toegepast, heeft het project en het onderzoek  
duidelijk gemaakt dat het mogelijk is de methode 
onder nederlandse omstandigheden in te zetten.

Doorsnede van een gronddrukbalans tunnelboormachine (bron: Herrenknecht)
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SOPhIASPOORTuNNEl: ONDERZOEK NAAR GROuTDRuKvERDElING

uit de eerder uitgevoerde onderzoeken was gebleken dat groutdrukken 
een belangrijke invloed hadden op maaiveldzettingen. Daarom is bij de 
sophiaspoortunnel op het gebied van boortechnologie vooral onderzoek 
gedaan naar groutdrukken. Deze zijn van belang met het oog op het  
beheersen van zettingen aan maaiveld en het gedrag van de tunnel
constructie tijdens de bouwfase. gedurende het boren van de tunnel zijn 
op grote schaal metingen uitgevoerd om de groutdrukken tijdens de nog 
vloeibare fase van het grout op meerdere locaties (direct achter de tBM 
en op een wat grotere afstand ervan) in beeld te brengen. De resultaten 
van de metingen laten zien dat de groutdrukverdeling tijdens het boren 
wordt gedomineerd door de injectiedrukken, maar dat wanneer het boren 
stopt opwaartse krachten een rol gaan spelen en de groutdruk afneemt. 
De invloed van opwaartse krachten neemt toe naarmate de afstand  
toeneemt tot de injectiepunten. Dan wordt de groutdruk bepaald door het 
eigengewicht van de tunnel.
Mede op basis van deze resultaten was het mogelijk een belangrijke  
stap te zetten in de ontwikkeling van rekenmodellen waarin de relatie  
tussen groutdrukken en zettingen enerzijds en groutdrukken en de belas
ting op de lining anderzijds tot uitdrukking komt. (zie ook hoofdstuk  
Deformaties omgeving)

BOORTuNNEl GROENE hART:  

TuNNElBuIS BEwEEGT IN NOG vlOEIBARE GROuT

ook bij de Boortunnel groene Hart lag het accent op onderzoek naar 
groutdrukken. op verzoek van de opdrachtgever is met eerder ont wikkelde 
modellen bijvoorbeeld gerekend aan een scenario waarin één van de grou
tinjectiepunten zou uitvallen. wanneer een injectiepunt wegvalt, ontstaat 
een ongewone drukverdeling en de vraag was wat daarvan de consequen
ties zouden zijn voor de lining. op basis van de resultaten heeft de op
drachtgever vervolgens zijn voorstel voor de lining kunnen controleren.

slurryschild methode en gronddrukbalans methode
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Binnen het onderzoek bij de Boortunnel groene 
Hart  dat zich overigens nu (najaar 2005) in de 
evaluatiefase bevindt  is ook veel aandacht uit
gegaan naar verplaatsingen van de tunnel achter 
de tunnelboormachine en de relatie daarvan met 
het groutproces. uit de continu uitgevoerde ver
plaatsingsmetingen bleek dat de tunnelbuis direct 
achter de tBM, afhankelijk van stilstand of voort
gang van de tunnelboormachine op en neer  
beweegt in het (nog vloeibare) grout dat bij de 
staartspleet wordt geïnjecteerd. De verplaatsingen 
zetten zich voort tot het moment dat het grout 
voldoende is verhard en er een min of meer ‘be
vroren’ situatie is bereikt. Het is de bedoeling dit  
aspect – samen met andere aspecten zoals bijvoor
beeld de vervorming van de tunnelbuizen  mee  
te nemen in de verdere ontwikkeling van integrale 
(4D) modellen die van groot belang kunnen  
zijn voor het maken van bewuste keuzes in het 
groutproces (zie ook ‘tunnelconstructie’). 

wENSEN vOOR DE TOEKOMST

net als voor het thema boren en deformaties geldt 
ook voor boortechnologie dat het van wezenlijk 
belang is de kennis die ontwikkeld is ook onder
gronds in praktijk te brengen. uiteindelijk wordt 
onder het maaiveld ́ aan de knoppen gedraaid´ en 
het succes van een boorproject staat of valt in  
belangrijke mate met de kwaliteit waarmee dat 
gebeurt. op sommige punten  het maken van een 
bocht met de tBM bijvoorbeeld  is het al vanzelf
sprekend dat er computersystemen gebruikt  
worden die de informatie leveren op basis waar
van gehandeld wordt. Dergelijke modelmatige  
lei draden zouden ook ingezet moeten worden bij  
andere aspecten van het boren. ten aanzien van  
de beheersing van boorprocesparameters die een 
rol spelen bij het ontstaan van deformaties is  
dat echter nog helemaal geen ́ common practice´. 
Misschien dat op dit gebied bij de aanleg van  
de noordZuidlijn in amsterdam een belangrijke 
volgende stap gezet kan worden. 

schematische weergave van groutstromingen
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DEfORMATIES oMgeving

TwEEDE hEINENOORD: vAN vOluMEvERlIES 

NAAR GROuTDRuKKEN

De aanleg van boortunnels leidt tot zettingen aan 
maaiveld. aanvankelijk werden de prestaties  
(de mate waarin zettingen optreden) mede op  
basis van in (buitenlandse) literatuur vastgelegde 
kennis uitgedrukt in termen van volumeverlies.  
Dit verlies komt overeen met de inhoud van de 
zettingstrog die door het boren aan het maaiveld 
ontstaat. Het probleem was echter dat het verlies 
aan volume helemaal niet te kwantificeren viel. 
Het onderzoek bij de tweede Heinenoordtunnel 
maakte daarom duidelijk dat er een andere weg 
bewandeld moest worden. Dat de wijze waarop 
grout in de staartspleet wordt geïnjecteerd een 
zeer belangrijke parameter is, werd duidelijk uit 
het feit dat de staartspleet gaande het project op 
een steeds betere manier gevuld werd. Het resul
taat was dat er met veel minder zettingen werd 

geboord. Mede op basis van die les is een traject 
ingezet waarin numerieke 3D modellen zijn  
ontwikkeld die zich meer richten op de drukken 
van het grout in de staartspleet.

ONTwIKKELING 3d MOdELLEN

naast het groutproces speelt de coniciteit van het 
boorschild en de druk aan het boorfront een rol bij 
het ontstaan van zettingen. ook naar het kwanti
ficeren van het aandeel van het boorfront in grond
deformaties ging bij de tweede Heinenoordtunnel 
de aandacht uit. De analytische rekenmodellen die 
beschikbaar waren, boden echter geen uitkomst. 
Deze richten zich alleen op het uit balans raken 
van de evenwichtssituatie aan het boorfront; er 
konden met andere woorden geen zettingen mee 
berekend worden. ook hier – en dat sloot goed aan 
bij de wens om de zettingen als gevolg van  
de staartspleetinjectie numeriek 3D te modelleren 
– was de conclusie dat de ontwikkeling van een 
numeriek 3D model nodig was. al in de evaluatie
fase van het onderzoek bij de tweede Heinen
oordtunnel is een voorloper gemaakt van een 4D 
model waarbij de boormachine als het ware in de 
tijd (de 4e dimensie) door de grond heen gaat.  
in het vervolgonderzoek bij de sophiaspoortunnel 
heeft dit verder vorm gekregen.

BOTlEKSPOORTuNNEl: ZETTINGEN vOORAl vOOR 

REKENING ANDERE BOORMEThODE

oorspronkelijk stond bij het tweede praktijk
project, de aanleg van de Botlekspoortunnel,  
vooral het onderzoek naar dynamische aspecten 
(trillingen) op de agenda. Het aandachtsveld  
is vervolgens uitgebreid naar onder meer onder
zoek op het gebied van boren en deformaties  
(onderdeel van F300). De resultaten van dit  
onderzoek weken in belangrijke mate af van het 
beeld dat bij de tweede Heinenoordtunnel naar 

4D groutdrukmodel (eeM)
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voren was ge komen. Bij het Botlekspoortunnelproject had het boorfront 
het grootste aandeel in het optreden van zettingen, een gegeven dat  
verklaard kan worden door de toepassing van een gronddrukbalansschild 
(epB). een dergelijk type schild is bij uitstek geschikt voor het boren in 
klei. Het boorfront blijft stabiel doordat de graafkamer vol staat met een 
grondbrij onder druk. op het moment dat ook in zand geboord wordt  
zoals bij de Botlekspoortunnel het geval was – is het nodig de brei in  
de graafkamer te modificeren om het toepassingsgebied van de  
epBmethode ´op te rekken´. De bouw van de Botlekspoortunnel heeft 
bewezen dat dit goed mogelijk en in feite is daarmee een grens verlegd. 
alleen kan er een probleem ontstaan: in het schuim dat in de graafkamer 
aan de grond wordt toegevoegd zit lucht. op het moment dat de tBM wat 
langer stilstaat, kan die lucht langzaam ontsnappen wat vervolgens weer 
kan leiden tot zettingen aan het maaiveld. 

TOEPASSING ANdER TyPE GROUT

op initiatief van de aannemer is halverwege het Botlekspoortunnel 
project overgestapt op een ander type grout – twee componenten  om  
de staartspleet te injecteren. Dit materiaal bindt het vocht in de mortel 
beter en verhardt sneller, waardoor de druk in de staartspleet minder  
ge makkelijk wegvloeit. Het resultaat daarvan is dat er – en dat is ook 
gemeten – in iets beperktere mate deformaties ontstaan.
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SOPhIASPOORTuNNEl:  

GROOTSchAlIG vERvOlGONDERZOEK TwEEDE 

hEINENOORD; NAAR EEN 4D GROuTDRuKMODEl 

GEBOUwRESPONSIE

onder de noemer ´deformaties en boortechnolo
gie´ startte tijdens de aanleg van de sophiaspoor
tunnel een grootschalig vervolg op het eerder bij 
de tweede Heinenoordtunnel uitgevoerde onder
zoek naar gronddeformaties. 
Het project sophiaspoortunnel bood niet alleen  
de gelegenheid gronddeformaties te meten en  
met behulp van ondergronds en aan maaiveld  
aan gebrachte instrumenten het deformatiespec
trum in beeld te brengen, het was ook mogelijk  
te onderzoeken wat de invloed van deformaties  
is op in de directe invloedsfeer van de tBM  
aanwezige bebouwing. Met een eerder bij de 
Botlekspoor tunnel geteste optische meetmethode 
die gebruik maakt van zogeheten ́ total stations´ 
zijn de verzakkingen van de gebouwen tijdens het 
boorproces continu gemonitord. een belangrijke 
vraag voor het onderzoek, dat overigens heeft  

geleid tot de verbetering van de modellen om scha
de aan gebouwen te voorspellen, was bij welke 
mate van verzakking scheurvorming optreedt.  
De vraag naar het incasseringsvermogen van  
bebouwing vormt een belangrijk criterium voor het 
ontwerpen van tunnels in stedelijke omgeving: 
wanneer gebouwen veel kunnen hebben, hoeft een 
tunnel niet zo diep te liggen en kunnen stations 
en/of toeritten ook minder diep worden aangelegd. 
Dat maakt vervolgens aanzienlijke kostenbespa
ringen mogelijk. 

GROUTdRUKMETINGEN

voor het onderzoek naar het groutproces, van  
belang met betrekking tot het kunnen beheersen 
van zettingen en ook met het oog op de rol die net 
geïnjecteerd nog vloeibaar grout speelt in het  
´belastingenspel´ op de lining, is het groutproces 
met behulp van meetinstrumenten op verschillen
de manieren gemonitord. 
Zo werd de groutdruk aan de achterkant van  
de tBM met behulp van op het boorschild aan
gebrachte druksensoren continu gemeten, terwijl 

gebouwmonitoring bij praktijkonderzoek sophiaspoortunnel

eeM predicties vervorming gebouw sophiaspoortunnel



31

 om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de groutdruk in de tijd 
in elke tunnelbuis 1 ring over de gehele omtrek van de tunnellining was 
voorzien van groutdruksensoren. Het doel was gegevens te verzamelen 
over de groutdrukverdeling rond de tunnel, direct achter de tBM en op 
een wat grotere afstand ervan. De resultaten van de metingen zijn ver
volgens gebruikt als input voor de verdere kalibratie en validatie van 
eerder ontwikkelde 4D modellen voor het voorspellen van zettingen en het 
uitvoeren berekeningen ten behoeve van het ontwerp van de lining. 

4d GROUTdRUKMOdEL

Het uitvoeren van metingen en het verzamelen van meetdata was zeker 
niet de enige doelstelling van het onderzoek bij de sophiaspoortunnel.  
Het doel was ook een numeriek model te ontwikkelen dat het mogelijk 
maakt een groot aantal zaken die bij het boren van een tunnel een rol 
spelen – zoals grondvervormingen, groutdrukken en het gedrag van de 
tunnelconstructie – in de tijd en in onderlinge samenhang te modelleren: 
het zogeheten 4D groutdrukmodel. Het model maakt het mogelijk om  
beter dan voorheen  voorspellingen te doen op het gebied van bijvoorbeeld 
gronddeformaties of het gedrag van de tunnelconstructie, wanneer de 
gemeten procesparameters (zoals boorfrontdrukken, vijzelkrachten en 
groutdrukken) als input in de modellen worden ingevoerd. Het is nog niet 
zo dat aan de hand van de modellen exacte voorspellingen mogelijk zijn, 
wel is het mogelijk de marges aan te geven (van bijvoorbeeld grout drukken) 
die niet overschreden mogen worden om de zettingen en deformaties zo 
beperkt mogelijk te houden. Met het oog op risicobeheersing betekent dat, 
zeker als het gaat om boren in stedelijk gebied, een grote stap vooruit.

palenproef bij de tweede Heinenoordtunnel, op initiatief van de noord/Zuidlijn
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COMPENSATION GROUTING

Met het oog op de aanleg van de noordZuidlijn 
in amsterdam is bij de sophiaspoortunnel flanke
rend onderzoek uitgevoerd naar compenserend 
grouten (compensation grouting). Daartoe is een 
tweetal paalfunderingen aangebracht met daarop 
een belasting. Het primaire doel was te onderzoe
ken of het mogelijk is om paalfunderingen door 
middel van compenserend grouten te heffen.  
een probleem dat zich voordeed was dat de tBM 
zo snel boorde dat het compenserend grouten die 
snelheid niet bij kon houden. Daarvan is geleerd 
dat een contractuele beperking op de snelheid  
van het boren zeer welkom is, wanneer geboord 
wordt in een omgeving waar compensation grou
ting op de agenda staat. Bij de noordZuidlijn is 
het boortempo begrensd tot 7 m per dag op basis 
van expertise uit het buitenland. De noodzaak  
van die beperking heeft zich bij de sophiaspoor
tunnel bewezen.

BOORTuNNEl GROENE hART:  

vERDERE vAlIDATIE 4D-MODEl

De boorprojecten die deel uitmaken van het gpB 
volgen elkaar in hoog tempo op. Dat heeft een 
nadeel: niet altijd is het mogelijk gebruik te maken 
van de resultaten van onderzoek dat is uitgevoerd 
bij een eerder gestart project. De Boortunnel 
groene Hart, waar ook – zij het op kleinere schaal 
dan bij de sophiaspoortunnel  gemeten is aan 

maaiveldzakkingen  was bijvoorbeeld al in aan
bouw voordat de 4D groutdrukmodellen die bij de 
sophiaspoortunnel werden ontwikkeld, gereed 
waren. Dat betekende dat deze modellen niet  
gebruikt konden worden voor het doen van predic
ties. Het doen van voorspellingen aan de hand van 
het model is eigenlijk alleen nog mogelijk bij de 
Hubertustunnel en bij de noordZuidlijn waar dat 
ook zeker de intentie is. Bij de Boortunnel groene 
Hart worden de resultaten van het sophiaspoor
tunnelonderzoek wel gebruikt voor het maken van 
postdicties en verdere validatie.

wENSEN vOOR DE TOEKOMST: IBBS

Hoewel voor tunnelbouwend nederland sinds de 
start van het eerste tunnelboorproject nu veel  
duidelijker is hoe de vork in de steel zit, wat de 
mitsen en maren zijn en hoe op grond daarvan een 
betere risicobeheersing mogelijk is, zijn er nog 
zeker wensen voor de toekomst. als het gaat om 
het 4Dmodel bijvoorbeeld is het de ambitie de 
range waarbinnen voorspellingen gedaan kunnen 
worden nog meer te verfijnen. Daarnaast kan  en 
moet  er nog veel gebeuren op het gebied van de 
verwerking van informatie die in de ondergrond en 
op maaiveld uit metingen en monitoring wordt  
verkregen en de contractuele inbedding daarvan. 
De centrale vraag daarbij is hoe die gegevens bij 
de mensen komen die onder de grond aan de knop
pen zitten en de tunnelboormachine besturen.  
er is tot nu toe wel veel kennis en inzicht boven 
tafel gekomen, maar het succes van een project 
blijft in belangrijke mate afhankelijk van de vraag 
of degene die de tunnel boort de theorie ook in  
de praktijk brengt. Met de toepassing van een  
integraal Boor Beheersingsysteem (iBBs), waar
bij ook de aannemer betrokken wordt, hoopt de 
noordZuidlijn een grote leerzame stap te zetten 
in het verbinden van theorie en praktijk.

eeM predicties van deformaties aan het maaiveld
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onbemande deformatiemeting van panden met behulp  
van total stations
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wAT vOORAf GING: TwEEDE hEINENOORDTuNNEl 

lEvERT vERRASSINGEN OP

in nederland werden de eerste stappen op het tot 
1995 onontgonnen gebied van het boren van  
tunnels met grote diameter gezet met de aanleg 
van de tweede Heinenoordtunnel. in de onderzoe
ken (met de verzamelnaam K100) die tijdens  
de bouw werden uitgevoerd, vormde het thema 
tunnelconstructie een belangrijk aandachtspunt.  
Het doel was onder meer om de bruikbaarheid te 
toetsen van de beschikbare (veelal uit het buiten
land afkomstige) rekenmodellen voor het ontwerp 
van boortunnels onder de specifieke nederlandse 
condities. 
om zicht te krijgen op de betrouwbaarheid van de 
voorspellingen die de modellen genereerden, werd 
een meetprogramma opgezet, waarbij onder meer 
rekopnemers in de tunnelwand werden ingebouwd. 
De metingen leverden een nogal verrassend resul
taat op: de meetdata weken in belangrijke mate af 
van wat de rekenmodellen  die uitgingen van de 
belastingen en krachtswerking in de definitieve 
situatie van de tunnel  voorspelden.

vERMOEdEN: BOUwfASE IS MAATGEvENd

op zoek naar een verklaring, vatte het idee post 
dat niet zozeer de belastingen en de krachtswer
king in de gebruiksfase maatgevend zijn, maar dat 
het juist de bouwfase is, waarin maatgevende  

situaties optreden. De schade aan segmenten die 
(in beperkte mate) tijdens de bouw van de tunnel 
optrad, voedde deze gedachte. De vijzelkrachten 
vanuit de tBM, de drukken vanuit het rond de 
tunnelwand geïnjecteerde grout het segment voor 
segment opbouwen van een ring en een niet ideale 
plaatsing van segmenten zou wel eens een veel  
grotere rol kunnen spelen in het belastingen en 
krachtenspel dan vooraf was gedacht en werd 
montagespanningen genoemd.
Hoewel de tot dan toe beschikbare modellen niet 
bruikbaar bleken om de belastingen en krachtwer
king te voorspellen, leverde het onderzoek wel een 
waardevolle aanwijzing voor de richting waarin 
het vervolgonderzoek bij andere tunnelboor
projecten zich zou moeten bewegen: de aandacht 
moest meer uitgaan naar de bouwfase. 

vERMOEDEN BElANG BOuwfASE BEvESTIGD: 

ONDERZOEK BOTlEKSPOORTuNNEl

De Botlekspoortunnel (onderdeel van de Betuwe
route) was het tweede tunnelbouwproject en ook 
hier stond onderzoek op het gebied van tunnel
constructie op de agenda (F340). aanvankelijk 
was de aandacht van F340 gericht op twee aspec
ten: montagespannnigen en grondbevriezing voor 
dwarsverbindingen. Het ontwerp van de dwars
verbindingen wijzigde echter en als gevolg daar
van verschoof het onderzoeksaccent naar het  

tunnelcONSTRucTIE

eeM predictie van vervorming lining, tunnelproef stevinlab plaatsing segment meetring bij de groene Harttunnel
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onderwerp ‘montagespanningen’. Daarmee kwam het onderzoek direct in 
het verlengde te liggen van het onderzoek bij de tweede Heinenoordtunnel. 
een belangrijk verschil was echter dat de metingen, die bij de tweede 
Heinenoordtunnel plaatsvonden nadat de tunnelring buiten het boorschild 
lag, nu werd reeds gemeten tijdens de inbouw van de segmenten.
Door gedurende de gehele montagefase met behulp van in het beton van 
de segmenten gestorte rekopnemers metingen te verrichten, ontstond een 
beeld van de ontwikkeling van krachtswerking, spanningen en rekken in 
de segmenten. De meetgegevens bevestigden het ‘vermoeden’ van de 
K100onderzoekers bij de tweede Heinenoordtunnel: de dominante  
rekken treden op vanaf de start van het bouwen van een ring tot het  
moment dat de ring buiten het boorschild van de tBM komt. De metingen 
lieten verder zien dat het spanningsbeeld uit de montagefase tijdens de 
opbouw van de tunnelringen ook op de langere termijn aanwezig blijft.

MOdELLEN 

Het onderzoek bij de Botlekspoortunnel richtte zich niet alleen op  
het meten van montagespanningen, maar ook op het modelleren ervan, 
waarbij de meetgegevens als input dienden voor het onderzoek naar de 
betrouwbaarheid van de modellering. Dit heeft geleid tot twee modellen, 
een geavanceerd en een relatief eenvoudig rekenmodel. Het eenvoudige 
model biedt op globaal niveau zicht in de gefaseerde opbouw van de  
tunnelconstructie en de consequenties die het opbouwen heeft voor de 
krachtswerking in de tunnel.
Het geavanceerde model is – mede vanwege de huidige rekencapaciteit 
van computers – nog niet in staat het gehele zeer complexe krachtenspel 
na te bootsen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de interactie tussen de tBM 
en de tunnel ter hoogte van de staartafdichting die een cruciale invloed 
op de krachtwerking lijkt te hebben. ook is het nog niet mogelijk te reke
nen afzonderlijke segmenten te plaatsen in plaats van gehele ringen.  
Dit zou een grote stap vooruit zijn omdat de gefaseerde opbouw van een 
tunnelring impliceert dat tijdens het inbouwen bepaalde delen van een 
ring tijdelijk ontlast worden en dat speelt mogelijk een belangrijke rol in 
de totale krachtswerking in de tunnel.
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RESULTATEN THT EN BST vAN NUT vOOR wST

Het onderzoeksthema dat tijdens de aanleg van de 
westerscheldetunnel centraal stond, was het 
kunstmatig bevriezen van grond, de techniek die 
bij dit project is gebruikt om de dwarsverbindin
gen tussen de tunnelbuizen aan te leggen (zie ook 
hoofdstuk grondverbetering). op het gebied van 
tunnelconstructie zijn – mede op initiatief van de 
nv westerscheldetunnel  de nodige berekeningen 
uitgevoerd om te onderzoeken wat het effect is van 
een uitzettend vrieslichaam (waarbinnen een 
dwarsverbinding wordt aangelegd) op de tunnel
buizen. om een antwoord te vinden op de vraag op 
welke wijze de tunnelbuizen zouden vervormen als 
gevolg van het vriezen, is dankbaar gebruik  
gemaakt van de onderzoeksresultaten en modellen 
die de onderzoeken bij de tweede Heinenoord tunnel 
en de Botlekspoortunnel hebben opgeleverd.

SOPhIASPOORTuNNEl: wAT ZIJN DE  

BElASTINGEN OP DE TuNNElcONSTRucTIE 

naast het Botlekspoortunnelonderzoek vormde 
het F230onderzoek bij de sophiaspoortunnel een 
belangrijk vervolg op het eerdere onderzoek bij  
de tweede Heinenoordtunnel. aanvankelijk waren 
F230, waarin de tunnelconstructie centraal stond 
en een van de twee andere onderzoeken bij de  
sophiaspootunnel (F220, dat zich richtte op  
boortechnologie en deformaties) ondergebracht 
binnen aparte deelcommissies. omdat de interac
tie tussen beide onderzoeksvelden dermate groot 
bleek, is – lopende de onderzoeken – besloten  
als een gezamenlijke commissie verder te gaan. 
Zowel de meetresultaten van F220 als van F230 

hebben een rol gespeeld bij de ontwikkeling van 
het zogeheten 4D groutdrukmodel. Dit reken
model maakt het mogelijk een groot aantal zaken 
die bij het boren van een tunnel een rol spelen –  
zoals grondver vormingen, groutdrukken en het 
gedrag van de tunnelconstructie – in de tijd en  
in onderlinge samenhang te modelleren (zie ook
hoofdstukken Deformaties en Boortechnologie).

Het doel van F230 was het vergroten van het  
inzicht in de vervorming van, de belasting op en 
de krachtswerking in de tunnel. Het onderzoek 
heeft aanvankelijk vooral in het teken gestaan van 
het zoeken naar een methode om te bepalen wat 
de belastingen zijn die op de tunnel werken en het 
vervolgens in praktijk brengen van deze methode. 
in eerste instantie ging de aandacht uit naar het 
meten van de vervormingen van de tunnel
constructie met behulp van een laser. op basis van 
de gemeten vervormingen kon dan de krachts
werking worden afgeleid en op grond daarvan  
vervolgens weer de uitwendige belastingen; een 
ambitieuze en innovatieve wijze van onderzoek. 
studies naar zowel praktische (ruimte in de tBM 
en tunnel) als theoretische haalbaarheid (beno
digde nauwkeurigheid van het systeem) maakten 
echter duidelijk dat de lat te hoog lag en besloten 
werd een andere richting in te slaan: de toepassing 
van drukfolies aan de buitenkant van de tunnel
wand om op directe wijze de uitwendige belastin
gen te kunnen meten. ook hiernaar werden haal
baarheidstudies verricht die wederom aangaven 
dat het ambitie niveau te hoog was. vervolgens is 
besloten om in combinatie met het verrichten van 

eeM predicties van deformaties in de tunnelring Drukopmeters ten behoeve van bepaling opdrijving  
groene harttunnel
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groutdrukmetingen door middel van meer conventionele metingen het glo
bale vervormingsgedrag van de tunnelconstructie in de tijd te bepalen en 
de gegevens onder meer te gebruiken als input voor het onderzoek naar de 
betrouwbaarheid van het binnen F220 ontwikkelde 4D groutdrukmodel.

BOORTuNNEl GROENE hART:  

wAT GEBEuRT ER AchTER DE TBM IN lENGTERIchTING vAN DE TuNNEl

uit het onderzoek bij de Botlekspoortunnel – en eerder al bij de tweede 
Heinenoordtunnel  was duidelijk geworden dat wanneer een tunnelbuis 
(gefaseerd) wordt aangelegd, in lengterichting een buigend moment blijft 
bestaan als gevolg waarvan in voegen op sommige locaties in de construc
tie ontspanning zou kunnen optreden. er is, met andere woorden sprake 
van liggerwerking en dit is een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerp 
van boortunnels, zeker in relatie met de dichtheid van de voegen tussen 
de tunnelringen op termijn. Het belang van dit fenomeen was een van de 
redenen om bij de groene Harttunnel onderzoek op te zetten om meer 
zicht te krijgen op datgene wat er in lengterichting achter de tBM  
gebeurt. in dat kader zijn er bijvoorbeeld tijdens de bouw van de tunnel
buis continu verplaatsingsmetingen uitgevoerd. Daaruit bleek dat de  
tunnelbuis direct achter de tBM, afhankelijk van stilstand of voortgang 
van de tunnelboormachine op en neer beweegt in het (nog vloeibare) grout 
dat bij de staartspleet wordt geïnjecteerd. De verplaatsingen zetten zich 
voort tot het moment dat het grout voldoende is verhard en er een min of 
meer ‘bevroren’ situatie is bereikt.
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naast de verplaatsingsmetingen zijn tal van  
andere metingen gedaan (rekmetingen om na te  
gaan wat de vervormingen zijn van de tunnelbuis,  
groutdrukmetingen, zettingsmetingen, water
spanningsmetingen, etc.) waarvan de resultaten in 
een groot bestand zijn samengebracht en – een 
belangrijk leerpunt – voorafgaand aan de evalua
tiefase gedurende een aparte onderzoeksfase zijn 
gevalideerd. Het idee is om uiteindelijk één samen
hangend beeld of model tot stand te brengen waar
in alle verschillende aspecten – zoals de gemeten 
verplaatsingen van de tunnelbuis en de vervormin
gen ervan – zijn ondergebracht. niet alleen bete
kent het onderzoek daarmee een stap voorwaarts 
in het onderzoek naar liggerwerking in relatie tot 
de dichtheid van de voegen op termijn; een der
gelijk model, dat zou kunnen aansluiten op de in 
ontwikkeling zijnde 4D groutdrukmodellen (zie 
ook hoofdstuk Deformaties omgeving), is ook van 
groot belang voor het maken van bewuste keuzes 
op het gebied van bijvoorbeeld groutinjectie ter 
hoogte van de staartspleet.

TuNNEl PANNERDENSch KANAAl:  

hOE DIchT KuNNEN TuNNElBuIZEN NAAST  

ElKAAR wORDEN GElEGD

tijdens de aanleg van de tunnel onder het panner
densch Kanaal is onderzoek verricht naar het  
effect van het boren van de tweede tunnelbuis op 
de relatief dicht ernaast gelegen eerder geboorde 
eerste tunnelbuis. Dat onderzoek heeft duidelijk 
gemaakt dat het mogelijk is – weliswaar bij een 
specifieke grondgesteldheid – de tussenafstand 
tussen de tunnelbuizen aanzienlijk te verkleinen. 

Die wetenschap maakt het bijvoorbeeld verant
woord om start en ontvangstschachten minder 
breed te maken en dat levert een economischer ont
werp op. Mede op basis van dat onderzoek is het 
ook gerechtvaardigd gebleken bij een concreet  
project als de amsterdamse noordZuidlijn de 
tussen afstand te verkleinen. Dat schept de mo
gelijkheid om het tunneltracé zo te kiezen dat er 
niet onder andermans eigendom geboord hoeft  
te worden.

PROEfOPSTEllING STEvIN lAB: EEN KlEIN 

STuKJE TuNNEl IN hET lABORATORIuM

De tunnelproef in het stevinlab hoort niet tot de 
praktijkproeven, maar is een laboratoriumproef. 
in het stevin ii laboratorium in Delft staan drie 
tunnelringen opgesteld. De opstelling is in 1999 
gemaakt naar aanleiding van de resultaten van 
rekmetingen bij de tweede Heinenoordtunnel.  
Zoals eerder vermeld bleek daar dat de inbouw van 
een gesegmenteerde ring lokaal tot grote rekken 
en spanningen kan leiden. in de tunnelproefopstel
ling kunnen onder gecontroleerde omstandigheden 
verschillende belastingscenario’s worden gesimu
leerd. De monitoringsprojecten en proeven in de 
tunnelproefopstelling hebben tevens geleid tot de 
ontwikkeling van rekenmodellen binnen ansYs 
en Diana. Deze ontwikkelingen vormen een  
belangrijke vooruitgang voor het ontwerpen van 
nieuwe tunnels. ontwerpvarianten kunnen vooraf 
bijvoorbeeld worden beoordeeld op de effecten van 
ringopbouw in de tBM. Dit heeft nu al geleid tot 
aangepaste voegontwerpen als stap in de verdere 
evolutie van vorm en detaillering van segmenten.

opstelling stevinlab 
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Het huidige onderzoek draagt de titel ‘Bezwijkveiligheid boortunnels’ en 
richt zich op het constructiegedrag onder extreme ovalisatiebelastingen. 
ook is voorzien in een grootschalig numeriek onderzoek. er wordt onder
meer onderzocht hoe de ontwerpbelasting zich verhoudt tot de werkelijk 
aanwezige belasting.

wENSEN vOOR DE TOEKOMST

tot op heden is het niet goed mogelijk gebleken op directe wijze te meten 
welke belastingen er op de tunnelconstructie werken. Het blijft echter wel 
een wens voor de toekomst om dit tot een expliciet onderzoeksdoel te 
maken. Zijn de belastingen beter bekend, dan wordt het op termijn ook 
mogelijk om de lining economischer te ontwerpen. een tweede onder
zoeksveld dat nog nauwelijks ontgonnen is, zou zich kunnen richten op de 
interactie tussen de tunnelboormachine en de tunnelwand. Daarbij gaat 
het bijvoorbeeld om de rol die de staartafdichting speelt bij de overdracht 
van krachten van de tBM naar de tunnel. 

vijzelkrachten
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wAT vOORAf GING: M500 – INvENTARISATIE 

TEchNIEKEN vOOR GRONDvERBETERING

in het kader van het CoBonderzoek M500 is  
op basis van een literatuurstudie een inventarisa
tie gemaakt van veelbelovende methoden voor  
het verbeteren van grond onder nederlandse  
om standigheden. Het ging daarbij onder meer om 
ge linjectie, jetgrouten en compenserend grouten. 
gelinjectie is een gebruikelijke manier om voor 
een bouwperiode van een paar jaar een (water)
afdichtende laag te maken waarmee het debiet in 
een bouwkuip aanzienlijk wordt teruggebracht.  
in het geval van jetgrouten wordt een cement
mengsel via een ronddraaiende spuitlans onder 
hoge druk in de grond geïnjecteerd. Door de lans 
verticaal of horizontaal door de grond terug  
te trekken ontstaan kolommen waarmee zowel  
ondergrondse wanden als vloeren opgebouwd  
kunnen worden. Bij compenserend grouten wordt 
grout geïnjecteerd met het doel in balans te blijven 
met optredende grondvervormingen tijdens bij
voorbeeld een tunnelboorproces. Deze techniek is 
onder meer beproefd bij de sophiaspoortunnel. 

een van de deelonderzoeken van M500 richtte 
zich specifiek op de toepassing van grond
bevriezings technieken in nederland, met als brede 
doelstelling het bundelen van de beschikbare  
kennis op het gebied van de vriesmethode en het 
verlagen van de drempel voor toepassing van de 
techniek onder nederlandse omstandigheden.

wESTERSchElDETuNNEl: vRIESONDERZOEK 

MARKEERT EINDE KOuDwATERvREES 

in gpBpraktijkonderzoek is de aandacht op het 
gebied van grondverbetering primair uitgegaan 
naar het vriezen. De ideale locatie daarvoor was 
de westerscheldetunnel waar in totaal 26 dwars
verbindingen met een lengte van ongeveer 12  
meter tussen de hoofdtunnelbuizen binnen een 
vrieslichaam werden aangelegd. De vriestechniek 
is bij twee ervan – 1 in klei en 1 in zand – in het 
kader van het onderzoek F100 uitgebreid onder
zocht. 
op de vraag waarom ´vriezen´ op de gpBonder
zoeksagenda stond, is een eenvoudig antwoord te 
geven: water zet uit als het bevriest en het was de 

gronDvERBETERING

Boren van de vrieslansen Dwarsverbinding westerscheldetunnel
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vraag of de twee hoofdtunnelbuizen van een geboorde tunnel 
zouden beschadigen bij bevriezing van de tussenliggende grond 
als tijdelijke maatregel voor de aanleg van dwarsverbindingen. 
om deze vraag – waarop ook de buitenlandse literatuur het 
antwoord schuldig bleef – te onderzoeken is een laboratorium
opstelling gebouwd waarin de uitzetting van een miniatuur 
grondlichaam dat met een vrieslans werd bevroren onder de 
loep genomen werd. uit de proeven bleek dat er vooral in de 
richting loodrecht op de vrieslans sprake was van uitzetting 
terwijl de uitzetting evenwijdig aan de vrieslans beperkt bleef 
en dat daardoor het bevriezen van de grond tussen de hoofd
tunnelbuizen en de ondergrondse aanleg van dwarsverbindingen 
mogelijk was. risico’s op schade aan de geboorde hoofdtunnel
buizen is vooral aan de orde bij kleiige grondsoorten.

PRAKTIJKMETINGEN EN LABORATORIUMONdERzOEK

tijdens de aanleg van de dwarsverbindingen zijn er op grote 
schaal metingen uitgevoerd die een schat aan informatie op
leverden over wat zich daadwerkelijk in de praktijk afspeelt bij 
het bevriezen van grond. Het gaat dan vooral om zaken als de 
snelheid waarmee het vriesproces in verschillende grondlagen 
(klei en zand) verloopt, de mate waarin een vrieslichaam blijft 
groeien, de waterdichtheid het beoogde vrieslichaam en het 
krachtenspel tussen de bevroren grond en de tunnelbuizen.  
Kennis overigens waarvan al tijdens de bouw van de dwars

ontwikkeling van ijslichamen rond vrieslansen
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verbindingen van de westerscheldetunnel dank
baar gebruik gemaakt is.
aansluitend op de in situmetingen bij de wst 
startte het DelftClusterdeel van het onderzoek 
F100. Hierin werd de vorstgevoeligheid van een 
viertal verschillende nederlandse grondsoorten 
onder laboratoriumomstandigheden vastgesteld. 
Daarnaast moesten de meetgegevens uit de prak
tijk en het laboratorium parameters opleveren 
voor de opzet van materiaalmodellen, waarmee 
tijdens de ontwerpfase voorspellingen over de  
effecten van grondbevriezing kunnen worden  
gedaan. Dit doel is vooralsnog echter niet bereikt: 
om te komen tot betrouwbare materiaalmodellen 
bleek een completer beeld nodig van de parame
ters die bij grondbevriezing een rol spelen. 

vRIEzEN IS ‘GEwOON’ GEwORdEN

Het is zeker niet overdreven te stellen dat het  
onderzoek bij de wst ertoe heeft bijgedragen dat 
de vriestechniek in nederland een grote vlucht 
heeft genomen: de koudwatervrees is verdwenen. 
Heeft er tot een aantal jaren terug – mede van
wege problemen met het vriezen bij de aanleg van 

de metro van amsterdam – een zekere huiver  
bestaan om de techniek toe te passen, vandaag de 
dag is vriezen ‘gewoon’ geworden en is de techniek 
onder meer gebruikt bij de Botlekspoortunnel, de 
sophiaspoortunnel en tunnel pannerdensch  
Kanaal. ook bij de noordZuidlijn, Hubertus tunnel 
en randstadrail staat vriezen op de agenda. Het 
feit dat de vriestechniek een grote vlucht genomen 
heeft is overigens ook te danken aan het inzicht  
dat het kostenaspect erg blijkt mee te vallen;  
hoewel de techniek soms duurder is dan een  
andere oplossing, staat daar tegenover dat het  
een veilige methode is die een grote mate van  
bedrijfszekerheid biedt.

wENSEN vOOR DE TOEKOMST 

een wens voor de toekomst is het ontwikkelen van 
rekenmodellen waarmee ontwerpers de effecten 
van grondbevriezing kunnen meenemen in hun  
ontwerp. Deze wens krijgt onder meer gestalte met 
DelftClusteronderzoek dat in feite een vervolg  
is op F100. Daar bleek dat er nog een gat zat  
tussen de metingen in het laboratorium en de  
uiteindelijke geotechnische rekenmethodiek die de  
ontwerpteams hanteerden. Het doel van het  
DelftClusteronderzoek is het creëren van een  
ontwerptool waarmee met behulp van de parame
ters die in het laboratorium bepaald worden,  
zoals sterkte, elasticiteit en uitzetting van het 
vrieslichaam, het hele vriesproces numeriek kan 
worden beschreven.

vervorming ringen als gevolg van uitzetting ijslichaam
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vriestechniek bij dwarsverbindingen westerscheldetunnel
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BOTlEKSPOORTuNNEl:  

INvlOED vAN TREINEN OP TuNNElBuIZEN EN OMGEvING

Bij de aanleg van de tweede Heinenoordtunnel zijn trillingsmetingen  
uitgevoerd. Daaruit bleek dat het boren van een tunnel aanzienlijke  
trillingen genereert. Dat toonde aan dat het relevant zou zijn verder  
onderzoek uit te voeren. een eerste vervolgonderzoek kreeg gestalte bij 
de Botlekspoortunnel – onderdeel van de Betuweroute  waar de nadruk 
lag op onderzoek naar het trillingsniveau zoals dat zich tijdens de  
exploitatiefase voor zou doen. De vraag was: wat is de invloed van een 
trein die door de tunnel rijdt op de tunnelbuizen zelf en op de omgeving? 
Daartoe zijn met gebruikmaking van een geconditioneerde (er reden 
vanzelf sprekend tijdens de bouw geen goederentreinen door de tunnel) 
trillingsbron metingen verricht aan geïnstrumenteerde segmenten, aan de 
bodem en aan heipalen voorzien van instrumenten op verschillende  
afstanden van de tunnel. Daarnaast zijn rekenmodellen ontwikkeld om 
voorspellingen te doen over de trillingen en hun invloed op de omgeving. 
De meetdata en de uitkomsten van de modelberekeningen zijn vervolgens 
met elkaar vergeleken ter verdere validatie van de modellen. Het onder
zoek is hiermee echter nog niet afgerond: het doel is om, wanneer de 
tunnel eenmaal in gebruik genomen is, verdere metingen te verrichten. 
Dat zal een beter inzicht opleveren omtrent de vraag of de modellen de 
werkelijkheid adequaat kunnen voorspellen.

TRIllINGEN
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SOPhIASPOORTuNNEl:  

vIJZElSTuRING vAN INvlOED OP TRIllINGEN?

Bij de sophiaspoortunnel zijn op kleine schaal  
trillingsmetingen uitgevoerd met het doel de  
trillingen tijdens het boorproces te monitoren.  
Dat leverde een interessant gegeven op: er werden 
nauwelijks trillingen gemeten en daarmee weken 
de meetdata aanzienlijk af van wat uit het onder
zoek bij de tweede Heinenoordtunnel naar voren 
was gekomen. in een van de verklaringen hiervoor 
speelt het type tunnelboormachine dat voor  
de aanleg van de sophiaspoortunnel werd gebruikt 
een belangrijke rol: de machine was ontwikkeld 
om continu te kunnen boren en dat resulteerde  
in een – ten opzichte van andere boormachines – 
verschil in ontwerp dat zich onder meer uitte  
in de wijze waarop de vijzels gestuurd werden.  
De gedachte is nu dat de kwalitatief betere vijzels 
en de betere vijzelsturing een belangrijk aandeel 
in het geringere trillingenniveau hebben gehad  
en daarmee heeft het sophiaspoortunnelproject 
enig licht geworpen op de vraag hoe de tBM als 
bron van trillingen in elkaar zit.

BOORTuNNEl GROENE hART:  

ONDERZOEK IN BEBOuwDE OMGEvING

was er bij de sophiaspoortunnel sprake van klein
schalige trillingsgsmetingen, bij de Boortunnel 
groene Hart stond het onderwerp trillingen en het 
op basis van rekenmodellen kunnen voorspellen 
van de invloed ervan op de omgeving hoog op de 
agenda. een van de redenen om juist hier onder
zoek te doen was de aanwezigheid van bebouwing 
in de directe omgeving van het boortracé. Daar
naast werd de tunnel geboord met een tBM met 
een diameter van bijna 15 meter, die vanwege deze 
grootte naar verwachting zeker trillingen zou ver
oorzaken. De relevantie van het onderzoek en van 
het ontwikkelen van een rekenmodel mag overi
gens duidelijk zijn: de noordZuidlijn stond op pa
pier en het was belangrijk te weten welke trillingen 
daar tijdens de bouwfase te verwachten waren.

TBM HEEfT KARAKTER vAN ´BLACK BOx´

en groot manco bij het voorspellen van trillingen 
is het ontbreken van een goed bronmodel. Het 
plaatsen van segmenten heeft trillingen tot gevolg 

3Deindigeelementenmodel van de groene Harttunnel Meetpunt trillingen bij boorschild tBM
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en ook de vijzelkrachten waarmee de tBM zich afzet tegen de laatst 
geplaatste tunnelring spelen een rol, maar een goed model van de tBM 
als trillingsbron is niet beschikbaar. De tBM is als het ware een ´black 
box´; het is erg moeilijk grip te krijgen op wat zich daarin allemaal  
afspeelt. wat er aan trillingen uitkomt kan echter wel gemeten worden en 
aan de hand daarvan is het mogelijk de bron als het ware te beschrijven.
vervolgens is het mogelijk om de meetresultaten als invoer voor reken
modellen te gebruiken en met de modellen voorspellingen te doen over de 
trillingen op andere locaties van het tracé; ook wanneer daar sprake is 
van een andere (maar wel bekende) opbouw van de bodem. tenslotte 
worden  om de bruikbaarheid van modellen te toetsen  de meetgegevens 
die verzameld zijn bij die andere locaties vergeleken met de door de  
modellen voorspelde waardes. 

vOORLOPIGE RESULTATEN

uit die laatste vergelijking is onder meer gebleken dat  kijkend naar het 
maximale niveau dat gemeten is – de metingen hogere waardes aangaven 
dan de modelberekeningen. een verklaring daarvoor is dat niet alle  
modellen expliciet bedoeld waren om een maximum aan te geven, maar 
veeleer om voorspellingen te doen voor een ´representatief´ trillings
signaal. verdere analyse – het onderzoek is nog niet geheel afgerond – 

eeM predictie van de voortplanting van trillingen vanuit een tunnelboormachine
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moet uitwijzen of er modellen zijn, of ontwikkeld 
kunnen worden, die een betere voorspelling moge
lijk maken.
Het onderzoek heeft daarnaast veel kennis op
geleverd over de invloedssfeer van de tBM en  
het gebied dat door het boren wordt beïnvloed. 
Dergelijke kennis is vanzelfsprekend van grote 
waarde voor een project als de noordZuidlijn  
in amsterdam. 
 
wENSEN vOOR DE TOEKOMST

Met de in gpBverband uitgevoerde onderzoeken 
op het gebied van trillingen is veel onbekend  
terrein in kaart gebracht. Dat wil echter niet zeg
gen dat de toekomst niets te wensen meer over is. 
Meer aandacht zou bijvoorbeeld uit kunnen gaan 
naar trillingen tijdens de exploitatiefase van infra
structuur en met name naar de effectiviteit van 
mogelijk te nemen maatregelen om het trillings
niveau te reduceren.
een ander mogelijk onderzoeksterrein vormt de 
tBM als trillingsbron. Hoewel de boormachine 
zijn ´black box´karakter wellicht altijd zal  
behouden, kan het zinvol zijn te onderzoeken of 
elke tBM zijn eigen verrassingen heeft, of dat  
het mogelijk is een generiek beeld van de tun
nelboormachine als trillingsbron te schetsen. Dat 
zou informatie opleveren waarmee toekomstige  
projecten hun voordeel kunnen doen.

trillingsmetingen aan het maaiveld boven de  
groene Harttunnel
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SOPhIASPOORTuNNEl: ONDERZOEK ZwEl DIEPE GRONDlAGEN (f210)

Het ontgraven en leegpompen van bouwputten leidt tot deformaties in de 
ondergrond: de belasting neemt af en verticale deformatie (zwel) van de 
bouwputbodem is het gevolg. Hoewel dit absoluut geen nieuw verschijnsel 
is, was nog maar weinig bekend over de onderliggende mechanismen.  
Dat leidt er vervolgens weer toe dat bouwputbodems vaak zeer conserva
tief worden ontworpen om te voorkomen dat de constructie onder invloed 
van zwel gaat barsten of lekken. alleszins reden om door middel  
van onderzoek het fenomeen zwel in kaart te brengen en vervolgens  
rekenmethodieken te valideren die zwelbelastingen kunnen voorspellen. 
Het sophia spoortunnelproject bood bij uitstek de gelegenheid om zwel  
te onder  zoeken: er was een forse kleilaag in de ondergrond aanwezig en 
er zaten geen trekpalen onder de put, zodat er ook geen interactie plaats
vond tussen zwel en palen. Dat maakte het mogelijk aan min of meer 
ongestoorde zwel te meten.

zwEL IS SNEL EN MEERdERE GRONdLAGEN LEvEREN BIJdRAGE

vanaf de aanvang van het project, voorjaar 1999, zijn gedurende alle 
fases van de bouw van de startschacht tal van metingen uitgevoerd waar
na in het najaar van 2000 de interpretatie van de meetgegevens volgde. 
Dat leverde een aantal belangwekkende conclusies op. in de eerste plaats 
bleek zwel zich sneller te ontwikkelen dan vooraf was gedacht. in de 
tweede plaats gaven de meetresultaten te zien dat ook andere grondlagen 
dan de kleilaag waar de aandacht in eerste instantie op was gericht,  
in belangrijke mate bijdroegen aan het omhoog komen van de bouwput
bodem. vooral het zand dat nog dieper lag dan de kleilaag gaf een sub
stantiële bijdrage te zien.

REKENMETHOdIEKEN

De meetgegevens zijn niet alleen gebruikt voor het vergroten van het  
inzicht in het gedrag van grondlagen, ook vormden ze de toetssteen voor 
de rekenmethodieken (zowel een analytische als een eindige elementen
methode) waarmee vooraf voorspellingen waren gedaan. Zolang er water 
in de bouwput stond, konden de modellen de optredende zwel goed voor
spellen. na het leegpompen echter, bleken de berekeningen niet meer 
overeen te komen met de meetresultaten, onder meer als gevolg van  

BOuwPuTTEN
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de interactie van de grond met de constructie.  
een belangrijk aandachtspunt dat hiervan het  
resultaat is, is dat het bij het ontwerp van bouw
putten van groot belang is oog te hebben voor de 
rol die de stijfheidseigenschappen van de grond 
spelen. Deze en andere bevindingen zijn samen met 
de meetgegevens en de interpretatie ervan vast
gelegd in een voor ontwerpers praktisch bruikbaar 
eindrapport.

TuNNEl PANNERDENSch KANAAl:  

fOcuS OP KRAchTENEvENwIchT BOuwPuT-

cONSTRucTIE (f501)

De tunnel onder het pannerdensch Kanaal is het 
tweede project waar onderzoek naar het gedrag 
van bouwputten werd uitgevoerd. Daarbij werd 
voortgeborduurd op de kennis die bij de sophia
spoortunnel was opgedaan. oorspronkelijk ston den 
er drie vragen op de agenda, waarvan de eerste 

Bouwput noord/zuidlijn amsterdam
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een direct vervolg op het sophiaspoortunnelonderzoek naar zwel zou 
zijn: hoe ontspant de ondergrond bij het ontgraven en leegpompen van de 
bouwput. Deze vraag verdween echter naar de achtergrond; de metingen 
zouden zeer kostbaar zijn en de verwachting was bovendien dat de nauw
keurigheid van de meetresultaten vanwege de bodemopbouw ter plaatse 
onvoldoende zou zijn om goede uitspraken te kunnen doen over de oorza
ken van de ontspanning. ook de tweede vraag die zich richtte op het 
ontstaan van deformaties in de omgeving van de bouwput bleef liggen 
vanwege praktische bezwaren: de voor het onderzoek benodigde ruimte 
zou de aannemer in zijn werk belemmeren. De derde vraag, die zich 
richtte op het krachtenspel tussen de vloer, wanden en stempels van de 
bouwput, bleef over. Doel was het formuleren, verifiëren en of aanscher
pen van de randvoorwaarden die een rol spelen bij het maken van  
ontwerpberekeningen. Daartoe zijn krachten, momenten en vervormingen 
gemeten die optraden in de vloer, wanden en stempels tijdens het ont
graven en droogzetten van de bouwput.

CONSERvATIEf ONTwERPEN?

Hoewel het onderzoek zich in de afrondende fase bevindt, is een voor
lopige conclusie al wel dat de bouwput tijdens het leegpompen minder 
vervormt dan vooraf was gedacht. Daarbij kan de vraag gesteld worden 
of dit is terug te voeren op de specifieke omstandigheden – de stijfheid 

Doorsnede station Ceintuurbaan
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van de gemaakte damwand bijvoorbeeld – of dat 
het gaat om een meer generiek fenomeen. Dit laat
ste zou er op kunnen duiden dat er bij het ontwerp 
van bouwputten erg conservatief te werk wordt 
gegaan en de constructies eigenlijk stijver zijn dan 
noodzakelijk. 
specifiek voor de onderwaterbeton wordt het doen 
van uitspraken overigens enigszins bemoeilijkt 
doordat er als gevolg van het bouwproces ondui
delijkheid is ontstaan over de exacte locatie van 
de in de onderwaterbetonvloer meegestorte rek
opnemers. Deze meetraai had gegevens moeten 
opleveren aan de hand waarvan de Curreken
regel voor onderwaterbetonvloeren geverifieerd 
zou kunnen worden. 

NOORD-ZuIDlIJN

De amsterdamse noordZuidlijn is het eerstvol
gende project waar bouwputonderzoek een vervolg 
zal krijgen. Daarbij zullen weer dezelfde vragen 
aan de orde komen. De algemene insteek van het 
onderzoek blijft daarmee hetzelfde. Maar doordat 
elke locatie anders is, is het mogelijk telkens in te 
zoomen op specifieke elementen. 

Bouwput groene Harttunnel (foto: ton poortvliet)

wENSEN vOOR DE TOEKOMST

De tot nu toe uitgevoerde onderzoeken hebben veel 
kennis en inzicht opgeleverd. er blijven echter  
zeker punten over waarop de nieuwsgierigheid nog 
niet bevredigd is. Dan gaat het niet om nieuwe 
zaken: alles is terug te leiden tot spanningssitua
ties die globaal bekend zijn. Het gaat er om deze 
beter en in samenhang te leren kennen. vooral de 
interactie tussen de grondvervorming en de con
structie is daarbij van wezenlijk belang. 
De onderzoeksvragen die tot nu toe op de agenda 
stonden zijn deels beantwoord: nu kan iets gezegd 
worden over de specifieke situatie bij de sophia
spoortunnel en de tunnel pannerdensch Kanaal. 
Komen bijvoorbeeld alle soorten klei en zand snel 
omhoog, of geldt dat specifiek voor de bij de  
sophiaspoortunnel aanwezige grondlagen. op ba
sis van één situatie is het per definitie niet moge
lijk generieke uitspraken te doen. Dat kan pas 
wanneer dezelfde verschijnselen op veel meer  
locaties zijn onderzocht.

vluchtschacht groene Harttunnel (foto: ton poortvliet)
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3D EN 4D MODEl > een 3D model is een 3 Dimen
sionaal model dat de drie dimensies lengte, breed
te en hoogte beschrijft. een 4D model heeft als 4e 

dimensie de tijd. Dit soort modellen vergt nogal 
wat rekencapaciteit van de computer.

BENTONIET > sterk op klei gelijkende stof en 
wanneer het met water wordt vermengd heeft  
deze bentonietslurry een bijzondere eigenschap. 
Het mengsel is thixotroop: wanneer de bentoniet
slurry in beweging is, gedraagt het zich als een 
vloeistof, maar in rust kan de slurry bijvoorbeeld 
zand in suspensie houden. De bentonietslurry dient 
als steunvloeistof aan het boorfront, maar ook  
als transportmedium voor de afgegraven grond.

BlOw OuT > verschijnsel dat kan optreden bij de 
uitvoering van een boortunnel. Doordat de tunnel 
veelal onder de grondwaterstand wordt geboord, 
wordt de tunnel onder verhoogde luchtdruk  
geplaatst. De luchtdruk in de tunnel moet groter 
zijn dan de hydrostatische waterdruk aan de  
onderzijde van de tunnel. gevolg hiervan is het 
ontstaan van een overdruk aan de bovenzijde van 
de tunnel, waardoor de lucht kan ontsnappen.  
in het ergste geval kan dat stabiliteitsverlies zo 
groot worden, dat een ‘blow out’ kan ontstaan 
waarbij de luchtbel de oppervlakte bereikt, de 
lucht ontsnapt en de bovengrond bezwijkt.

BOuwKuIP/BOuwPuT > ontgraving in het terrein 
t.b.v. de bouw in den droge van een constructie in 
de ondergrond (tunnels, kelderverdiepingen van 
gebouwen, brugpijlers, riolen, enz.).

cOMPENSATION GROuTEN > groutinjectie, waar bij 
de verplaatsing of ontspanning van de grond wordt 
gecompenseerd, bijvoorbeeld bij zettingen en 
paalfunderingen.

DElfT cluSTER > open netwerk van zes kennis
instituten (geoDelft, Kiwa, tno, tu Delft,  
unesco iHe en wl|Delft Hydraulics) dat zich 
richt op het versterken en toepassen van bètaken
nis voor en in deltagebieden.

BEGRIPPENlijst

DRuKfOlIE > Folie die de drukverdeling over een 
oppervlak kan meten.

DwARSvERBINDING > verbindingen die over het 
algemeen elke 250 m tussen twee tunnelbuizen 
van een boortunnel zijn aangelegd en dienen als 
vluchtweg in het geval van calamiteiten.

EINDIGE ElEMENTEN METhODE > De eindige
elementenmethode deelt een constructie op in  
een beperkt (eindig) aantal elementen, en koppelt 
deze elementen aan elkaar door middel van knoop
punten (nodes). aan deze koppelingen wordt,  
afhankelijk van het soort element een aantal  
eisen gesteld. in elk geval moeten de nodes van  
de elementen tegelijk met elkaar verplaatsen. 
Door deze methodiek is het mogelijk het gedrag 
van een complexe constructie te benaderen  
middels een stelsel wiskundige vergelijkingen.  
er zijn diverse rekenpaketten commercieel ver
krijgbaar, waarmee deze vergelijkingen kunnen 
worden opgelost, zoals Diana en ansYs.

GRONDDRuKBAlANSSchIlD (EARTh PRESSuRE  

BAlANcE ShIElD = EPB-SchIlD) > tBM waarbij de 
grond die door de boorkop wordt afgegraven, 
wordt gebruikt als steunmedium om de druk op  
het boorfront te compenseren. De techniek is  
voor namelijk toepasbaar in uit klei bestaande  
ondergrond. om ervoor te zorgen dat het grond
mengsel de benodigde steundruk gelijkmatig over 
het boorschild verdeelt, kunnen daartoe aan  
de grond nog homogeniserende stoffen worden 
toegevoegd

GROuT > een mengsel van water en cement in de 
verhouding van 50 kg cement en 20 kg water. 
eventueel worden hulpstoffen toegevoegd om het 
mengsel na uitharden waterdicht te maken.

GROuTINJEcTIE > Het inbrengen van grout om de 
grond te stabiliseren: de sterkte, doorlatend  heid 
en stijfheideigenschappen van de ondergrond wor
den verbeterd.
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JETGROuTEN > groutinjectie, waarbij de grond 
onder hoge druk wordt losgewoeld en vermengd 
met grout.

lIGGERwERKING > verschijnsel dat een tunnelbuis 
zich gedraagt als een ingeklemde ligger

lINING > wand van de tunnel, bij boortunnels 
meestal bestaande uit betonnen segmenten.

MONTAGESPANNING > spanning die in de tunnelli
ning ontstaan als gevolg van de handelingen bij het 
aanbrengen van de segmenten, zoals het aandruk
ken van de vijzels.

ONTvANGSTSchAchT > Bouwkuip waar de tBM 
aankomt na het boren van een tunnelbuis

OvAlISATIEBElASTING > Belasting op de tunnel
lining die zorgt dat deze een ovale vorm aan
neemt.

REKMETING > Meting van de rekken in het beton 
als gevolg van mechanische belastingen

TOTAl STATION > apparaat dat onder andere veel 
wordt gebruikt in de landmeetkunde, waarmee 
verplaatsingen in drie richtingen ten opzichte van 
referentiepunten kunnen worden gemeten.

TuNNElBOORMAchINE (TBM) > Machine die de 
functies ‘boren van de tunnel’ en ‘bouwen van  
de tunnelwand’ verenigt. De tBM bestaat uit  
een boorschild met graafwiel en vijzels voor de 
voortbeweging, een plaatsingsmechanisme (erec
tor) voor de plaatsing van de geprefabriceerde 
betonnen segmenten waaruit een tunnelring is  
opgebouwd en volgwagens ten behoeve van ener
gievoorzienzing, verlengsystemen en materiaal
transport

STAARTAfDIchTING > afdichting die moet voor
komen dat water en grond de tunnelboormachine 
instromen via de ruimte tussen de buitendiameter 
van de betonnen tunnelwand en de binnendiameter 
van de boormachine (tBM).

STAARTSPlEET > ruimte die ontstaat doordat de 
diameter van de tunnel die door het schild wordt 
uitgegraven iets groter is (ongeveer 20 cm) dan de 

uiteindelijke tunnelwand. Die staartspleet wordt 
opgevuld met grout.

STARTSchAchT > schacht van waaruit de tBM 
begint te boren. vanwege de diepte waarop tBM’s 
boren, is dit een relatief diepe bouwput.

vlOEISTOfSchIlD (OOK SluRRySchIlD, Of hyDRO-

SchIlD GENOEMD) > tBM, die aan de voorkant 
gebruik maakt van een bentonietslurry (water met 
bentoniet), om aan het boorfront voldoende 
steundruk te geven. De bentonietslurry heeft een 
dubbele functie: het dient als steunvloeistof en als 
transportmedium voor de afvoer van de ontgraven 
grond.

vRIESTEchNIEK, vRIESlANS > techniek waarbij de 
grond tijdens de bouw wordt bevroren, zodat de 
grond hard en waterdicht wordt. Zo kan er veilig 
een dwarsverbinding tussen twee tunnelbuizen 
worden gemaakt. Hiertoe worden er vanuit de  
tunnelbuis vrieslansen de grond in geboord, rich
ting de andere tunnelbuis. als de grond bevroren 
is en daardoor waterdicht, kan worden begonnen 
met het uitgraven van de grond.

wATERSPANNING > De kracht van het water per 
oppervlakte eenheid. Deze hangt af van het soor
telijk gewicht van het water en de diepte ten  
opzichte van de waterspiegel van het beschouwde 
oppervlak

ZETTINGEN > samendrukken van de grond onder 
invloed van een belasting

ZETTINGSTROG > Kuil die aan het oppervlak boven 
een boortunnel kan ontstaan als gevolg van het 
ontgraven

ZwEl > De verticale deformatie (heffing) van een 
bouwputbodem als gevolg van een scala aan  
verschillende mechanismen die optreden nabij de 
bouwput.

MEETRAAI > Dit is een set van meet punten op 
verschillende afstanden van de trillingsbron.  
Bij trillingsmetingen kan op deze manier de  
relatie tussen de trillingssterkte en de afstand tot 
de trillingsbron in kaart worden gebracht.
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cOlOfON

cONcEPT, hOOfDREDAcTIE EN REAlISATIE > lubbevlieger rotterdam

ONTwERP > sirene grafisch ontwerpers

TEKST > gert jan Kleefmann

TEKSTBIJDRAGE > jacco Hogeweg

GEïNTERvIEwDEN > adam Bezuijen, jan gijsbers, Marius naaktgeboren, jurgen Herbschleb, Mandy Korff, evert aukema, 
Frank Kaalberg, eric Kwast, Dirk luger, richard rijkers, Herke stuit

BEElDREDAcTIE EN cOöRDINATIE > wendy Hobma, Dirkjan Molenaar

fOTOGRAfIE EN IlluSTRATIES > projectorganisatie Betuweroute, projectorganisatie HslZuid, projectbureau noord/Zuidlijn, 
projectorganisatie randstadrail, projectorganisatie Hubertustunnel, n.v. westerscheldetunnel, arie Kievit, ton Borsboom,  
Carto studio, Herrenknecht, Dick sellenraad, ton poortvliet, wybo gardien, Marcel visschedijk, Dirkjan Molenaar, HvDv

DRuK > europoint media

uITGAvE >gemeenschappelijk praktijkonderzoek Boortunnels

lEDEN PlATfORM GPB >

ing. j.H. jonker (voorzitter) projectorganisatie Betuweroute 
Dr.ir. p. van den Berg  Delft Cluster 
Drs. C.M.C. van Berkel  CoB 
ing. j.H. Bijkerk MBa  projectorganisatie Hsl Zuid 
prof.ir. j.w. Bosch  projectbureau noord/Zuidlijn 
ir. F.F.M. de graaf  Bouwdienst rijkswaterstaat 
ir. D.j. Molenaar (secretaris)  CoB
verwacht wordt in de komende periode toe te treden vertegenwoordigers van randstadrail en Hubertustunnel

overname van teksten en/of beelden en verveelvoudiging van deze productie is toegestaan ná schriftelijke toestemming van  
het gemeenschappelijk praktijkonderzoek Boortunnels. er is getracht alle bronnen van het beeldmateriaal te achterhalen.  
Bij onvolledige bronvermelding kunnen eventuele rechthebbenden zich met het gpB in verbinding stellen.
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