
Zinkvoegen  in tunnels 

“maar dat er breder gekeken wordt 

naar zinktunnels in het algemeen” 

 
 Hoe klemconstructie Omega in: 

 - metrotunnel Gem. R’dam  

 - 2e Beneluxtunnel 

 - Kiltunnel 

 - 1e Coentunnel 

 
cob@30 september 2013 

Ing. Leo Leeuw   adviseur tunneltechniek uitvoering 

ex RWS Bouwdienst uitvoering tunnelbouw  / adviseur Nebest   



SATO 5.2.12  

       Zinkvoeg met detail waterafvoer 



Metrotunnel Gem. R’dam 

 klemlijsten  Omega 



2e Beneluxtunnel  

vervormimg Omega door zetting TE - Lhd 



Kiltunnel  

buis met 

fietspad 

Sluitvoeg en 

zinkvoeg met 

Omega 

klemlijsten 



Kiltunnel    inspectie klemlijsten                                     

.                   Omega sluitvoeg 



 Kiltunnel zinkvoeg inspectie 

 bouten klemlijsten met endoscopie  2002 





Kiltunnel inspectie zinkvoeg bouten 

klemlijsten Omega  

In sparing brak water 

 water Dordtse Kil 



Kiltunnel endoscopie zinkvoeg 



1e Coentunnel – zinkvoeg  klemlijsten  

 endoscopie en/of sparing MTK inspecteerbaar  

? 
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van lek 
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injectie 
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Afpers 
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nog 

open ? 



Coentunnel --- Kiltunnel 
conservering bouten  

       Coentunnel 

                1966 

 

 

              

 Kiltunnel 

  1976 

  



Dilatatievoegen & 

Beton 

 

Introductie  

Lekkage in tunnels 
 

   ing. Leo Leeuw  

 
    Adviseur N e b e s t 

 

   v/h RWS Bouwdienst 

 
       @ 30 - 9 - 2013 

Uitgevoerde 

Tunnel objecten 

Kiltunnel 

Drechttunnel 

Noordtunnel 

Vlaketunnel 

Aquaduct Ringvaart 

2e Beneluxtunnel 

HSL tunnel TOM 

Lotsytunnel Dordrecht 

Fietstunnel Meppel 

A28 Zeist 

A28 Hoogeveen 

A9 Alkmaar 

Naviduct Enkhuizen 

Margriettunnel 

Calandtunnel 

 

A15 Fietstunnel Giesend. 

Maastunnel 

Uitgeest fietstunnel 

Groene Harttunnel 

N44 Sytwende tunnel  

Tramtunnel 

A15 Roosendaal 

Willemspoortunnel in  i.v. 



Rapport lekkage in tunnels 

• Strategie bij lekkages in voegen en beton 
 

• Ervaringen praktijk vastleggen - Kennisoverdracht  

 

• Boorwerk & injecteren       nieuwe techniek  

 

• Betrouwbaarheid rubber voegprofielen 

 

• Inspectie / monitoring voegen 
 

• Rapport op internet vrij toegankelijk! 

 
 

 

 

 



Onderwerpen  

 Lekke dilatatievoegen: boven/onder W9Ui  

 Watervoerende scheuren in beton 

 

Injecteren met twee typen vloeistoffen 

 

Afvoeren lekwater via dilatatievoeg of goot 

 Lek meldingen in en na koude perioden (winter) 

 Monitoring kwaliteit voegvullingen  



Kiltunnel  zand – en waterlek 
       dilatatievoeg tunnelmoot  2001 

 

 

Melding : Er is 7 m3 zand uit de waterkelder gehaald 

 

Monitoring: Lekkage uit dilatatievoeg 2 cd 

 

 

    Omslag in boor- & injectietechniek ! 
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Zetting Kiltunnel mootvoegen 
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   Tandbreuk :  zand en  

water uit voeg 2cd 



Boormethodiek en injectie 

dilatatievoegen 
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1. Twee injectiegaten 32 mm boren met diamant door 

tunnelvloer en dak boven W9Ui , boorlengte 

onbeperkt! 

2. Schoon lekwater  uit boorgat- packer plaatsen  

3. Injectie gekleurd water, controle contact lekweg 

4. Keuze injectievloeistof, duurzaam, flexibel, lage 

viscositeit, ervaring met hydrogel Bouwchemie MC 

GL95TX  

5. Bouwtekeningen noodzakelijk voor maatvoering  

6. Tunnelkennis noodzakelijk, inspelen op situaties 

7. Bege- en opleiden en ervaring met injectiebedrijf 

 



Maatvoering  boorwerk   



 
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
187 cm 

Principe Kiltunnel 
Boor de lekwaterstroom aan via de vloer 

Ingang gekleurd water 

Gekleurd water en injectievloeistof stroomt via 

lekweg  terug in tunnel in goot  



 

 

rubber voegprofiel acme

rubbermetaal voegstrook

met injectiespons

Injectiepijpjes op sponsrubber

Verticale doorsnede dilatatievoeg tunneldak

Variabele dikte dak

80 – 150 cm

1

Lekwater uit voeg

Lekkage via dakvoeg  
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Lekkage via vloer 

 

 asfalt  

Ballastbeton 

Constructiebeton vloer 
Rubber W9Ui 

Water op wegdek 



Inbetonneren W9Ui vraagt om vakmanschap ! 

luchtbellen onder 

rubberprofiel 



Boor & injectie methode     dak-vloer-wand 

rubber voegprofiel acme

Boorgat 32 mm lang 

1750 mm,  30 graden

Maatvoering boorgat 32 mm naar dilatatievoeg dak

Variabele dikte dak

80 – 150 cm 250

125

375

375

3

1235 mm uit voeg

Aanboren voeg  boven / 

onder rubberslab  

     hoek 30 º= 2 : 1 : √3 
 

Maatvoering uit dilatatievoeg 

Injectie gekleurd water 

controle en tijdopname      

retourwater 
 

 

Injecteren met de 

lekwaterstroom mee 

2 boorgaten (diamant)  bij lek over 

tunnelbreedte 



Keuze reversibele hydro-gel 

5 componenten hydrogel op latexbasis met zoutdosering 

          2 componenten luchtpomp  &  lage druksysteem 

MC GL 95 TX 

   witte vloeistof 

 

herkenbaarheid 



Vele tunnelprojecten uitgevoerd 
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Drechttunnel 

Winter 2002 

-  4 graden C 
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2eBenelux twee metrobuizen tegelijk ! 

Naast elkaar gelegen tunnelbuizen  

 

door één injectie dicht 
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Maastunnel  lek voeg open toerit / 

landtunnel 



A28 Hoogeveen 



Dilatatievoeg in vloeren  

 breedte verwijdt door temperatuur 

effecten in beton 

 betonkwaliteit rondom rubberprofiel ?  



33 

Lek ook via betonconstructie 

 

Lek via  

onderstroompunten 

in vloer  

Poreusheid 

betonwanden 



water afvoeren via goot 



nieuw rubber profiel W5B  

• Sparing zagen, vlakken, rubber + klemstrippen 



36 

Oude strategie voeg lek injectie 

• Aanboren metaalstrook W 9U ( i) profiel            
aan weerszijden voeg h.o.h ca. 50 cm,  diepte ca. 15. tot 2 
meter. Bij op wapening stuiten overnieuw.  

W9Ui 


