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1 Inleiding 

In het kader van COB commissie F 300 Praktijkonderzoek Botlekspoortunnel is aan ARCADIS 
gevraagd een evaluatie uit te voeren van het aanbrengen van de dwarsverbindingen bij de 
Botlekspoortunnel te Rotterdam. De ervaringen opgedaan door de uitvoerende partij 
Boortunnelcombinatie Botlek (verder BTC genoemd) kunnen van waarde zijn voor 
toekomstige Nederlandse boortunnelprojecten. Getracht is in deze rapportage een aantal 
ontwerpkeuzes en ervaringen tijdens de uitvoering te omschrijven en waar mogelijk nader 
toe te lichten. 
 
Van de lezer wordt begrip gevraagd voor de wellicht summiere omschrijving van werkwijze 
en ontwerpkeuzes. Doordat deze evaluatie na oplevering van de tunnel en door een derde 
partij wordt opgesteld, is een alles omvattende omschrijving niet realistisch. Door middel 
van een vraaggesprek is getracht zoveel mogelijk informatie en met name ervaringen van de 
betrokken uitvoerders te verzamelen en tot een leesbaar geheel samen te voegen. 
 
Deze rapportage bestaat uit drie delen. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op een aantal 
ontwerp- en uitvoeringsaspecten van dwarsverbindingen tussen tunnelbuizen in het 
algemeen. Hiermee ontstaat een kader waarmee in hoofdstuk 3 de specifieke aspecten van 
de Botlekspoortunnel kunnen worden besproken. Vervolgens zijn in hoofdstuk 4 enkele 
conclusies en aandachtspunten samengevat. In bijlage 1 is een overzicht met foto’s van de 
realisatie van de dwarsverbindingen opgenomen. 
 
Speciale dank is verschuldigd aan de heren Peter Zwaal en Jan Prins van de BTC voor hun 
bijdrage aan de beantwoording van vragen door middel van een uitgebreide vragenlijst en 
een verhelderend gesprek.  
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HOOFDSTU2 Algemene aspecten van 
dwarsverbindingen  

 

2.1 ALGEMEEN 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op algemene ontwerp- en uitvoeringsaspecten voor 
dwarsverbindingen van boortunnels. Diverse opties worden omschreven; voor zover 
mogelijk worden afwegingen en toepassingsgebieden genoemd voor onder andere de wijze 
van aanbrengen.  
 

2.2 FUNCTIE VAN DE VERBINDING 

De dwarsverbinding van een boortunnel vervult diverse functies: 
 Vluchtmogelijkheid in geval van calamiteit; 
 Toegang voor onderhoud; 
 Doorvoer voor kabels en leidingen en eventueel een lekwateropvang. 

 
Bij de realisatie van de dwarsverbinding zal met name veiligheid een belangrijke rol spelen. 
Bij tunnels in de Betuweroute is in de ontwerprichtlijnen voor veiligheid vastgelegd dat 
dwarsverbindingen met een maximale tussenafstand van 600 m moeten worden 
aangebracht. Deze dwarsverbindingen bieden personeel en eventueel passagiers een 
vluchtmogelijkheid en hulpdiensten een toegangsmogelijkheid in geval van calamiteit. Voor 
de vluchtroute zijn twee mogelijkheden denkbaar:  

 Verbinding met een tweede identieke tunnelbuis of een servicetunnel; 
 Verbinding met een verticale vluchtschacht, direct naast de tunnelbuis. Deze 

vluchtschacht geeft toegang tot het maaiveld. De vluchtschacht dient voldoende 
bereikbaar te zijn om hulpdiensten en eventueel onderhoudspersoneel toegang tot 
de tunnel te verschaffen. 

 
Hoewel deze laatste optie uit veiligheidsoverwegingen aantrekkelijk kan zijn, is ook sprake 
van meerkosten om op maaiveld en in de schacht voorzieningen voor de bereikbaarheid te 
treffen. Een en ander dient per project in de ontwerpfase te worden afgewogen en 
opgenomen in het Programma van Eisen. Eventueel kan overwogen worden om de verticale 
schacht alleen tijdens de bouw te gebruiken voor de aanleg van de dwarsverbinding. 
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2.3 VERTICALE SCHACHT 

De toepassing van een verticale schacht is om meerdere redenen aantrekkelijk. Om de 
krachtwerking op de geboorde tunnelbuizen niet te beïnvloeden, worden verticale 
schachten meestal aangebracht voordat de tunnelbuizen worden geboord. Hiermee moet bij 
het opstellen van de integrale planning van een project rekening worden gehouden.  
 
Indien gekozen wordt voor de toepassing van een verticale schacht, zijn diverse types 
mogelijk. Veelgebruikte types schachten: 

 Schacht bestaande uit prefab vervaardigde elementen, met behulp van de 
caissonmethode op diepte gebracht; 

 Schacht boven maaiveld vervaardigd met behulp van een klimkist en gefaseerd 
met behulp van de caissonmethode op diepte gebracht; 

 Schacht bestaande uit diepwandelementen.  
 
De uitvoeringsvariant met behulp van de caissonmethode heeft enkele voordelen ten 
opzichte van de diepwandoptie:  

 Een cirkelvormige doorsneden is constructief gunstig aangezien sprake zal zijn van 
alzijdige druk. Door de veelal grote ontgravingsdiepte zal bij de toepassing van 
diepwanden aanvullende maatregelen (b.v. stempeling) nodig zijn. 

 Door het toepassen van een snijrand aan de onderzijde kan na ontgraven van de 
schacht een afsluitende (onderwater)betonvloer worden aangebracht waarvan de 
draagkracht en waterdichtheid beter kan worden gegarandeerd dan bij de 
toepassing van diepwanden. 

 Het risico op watervoerende voegen door maatafwijkingen als gevolg van de grote 
ontgravingsdiepte wordt bij de toepassing van de caissonmethode vermeden. 

 
Twee nadelen van de caissonmethode zijn de relatief hoge kosten en de relatief lange 
benodigde bouwtijd, met name voor de voorbereidingen. 
 

Voorbeeld: 
Bij twee andere boortunnels in de Betuweroute wordt gebruik gemaakt van 
monoliete verticale schachten. De lekwateropvang van de tunnel Pannerdensch 
Kanaal is aangebracht met behulp van de ‘Verstraeten-methode’. Hierbij wordt de 
schacht op het maaiveld vervaardigd en met behulp van een snijrad of boorkop aan 
de onderzijde op diepte gebracht. Aan de onderzijde van de betonnen koker is een 
versterkte rand aangebracht, waardoor de later aangebrachte prop van 
onderwaterbeton optimaal is opgesloten. Deze methode bleek tijdens de uitvoering 
naar behoren te werken; logistieke of constructieve problemen hebben zich niet 
voorgedaan. Bij de Sophia tunnel (kruising met de Noord) is gebruik gemaakt van 
een rechthoekige doorsnede die met behulp van vijzels en een afzetframe op diepte 
wordt gebracht. Aan de onderzijde wordt de grond ontgraven met behulp van een 
knijper.  

 
De aanleg van een schacht kan vaak worden gecombineerd met de aanleg van een 
lekwateropvang of pompkelder. Vaak zal dan ook worden getracht de lekwateropvang op 
of nabij het diepste punt van de tunnel te realiseren. Het voordeel van een wateropvang in 
de schacht in plaats van in of onder de tunnelbuizen is onderhoud en toegankelijkheid: bij 
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een plaatsing in de vluchtschacht is geen buitendienststelling nodig in geval van inspectie 
en onderhoud. Bovendien is de pompkelder met bijbehorende installaties makkelijker 
toegankelijk indien gekozen wordt voor een plaatsing in de schacht. Een ander voordeel kan 
zijn dat met de TBM’s de schachten worden doorboord, zodat tussentijds een inspectie van 
de TBM’s mogelijk is. Deze mogelijkheid wordt bij de HSL-boortunnel Groene Hart 
toegepast. 
 
Een ander belangrijk argument om een schacht te maken is het beperken van de risico’s die 
zijn verbonden met vries- en grouttechnieken. Met een toenemende lengte van het 
benodigde vrieslichaam neemt tevens het risico op discontinuïteiten toe. Tijdens de bouw 
kunnen deze tot een nauwelijks te beheersen instroom van water in dwarsverbinding en 
tunnelbuis leiden. Bij de bouw van de dwarsverbindingen van de Westerscheldetunnel zijn 
in de tijdelijke vrieslichamen geen discontinuïteiten waargenomen. Ook de invloed van de 
bouw van de dwarsverbindingen op de logistiek van het boorproces in de tunnelbuizen kan 
een afweging zijn. Door de werkzaamheden aan de dwarsverbinding uit te voeren vanuit de 
verticale schacht ondervindt de aan- en afvoer van materieel en materiaal naar de TBM 
minimale hinder. Indien de beschikbare bouwtijd beperkt is, kan dit een belangrijke 
afweging zijn. 
 
Krachten op de schacht: 

 Belastingen van de omringende grond op de schacht (korrel- en waterdrukken, evt. 
verhoogd door bovenbelasting); 

 Belastingen door het aanbrengen van de beide tunnelbuizen: tijdens het boorproces 
zal sprake zijn van vervormingen in de directe omgeving van de betreffende 
tunnelbuis, aangezien tijdens de passage van de TBM sprake kan zijn van een 
zekere mate van ontspanning ondanks compenserende groutmaatregelen; 

 Na verharding van het grout en ovalisering van de tunnelringen kan sprake zijn 
van een drukverhoging op de wanden van de schacht. Direct achter de TBM ‘drijft’ 
de tunnel in het grout, wat leidt tot een hydrostatische drukverdeling. Na het 
verharden van de grout worden de gronddrukken van het omringende 
grondmassief op de tunnellining werkzaam; dit kan leiden tot ovalisering.  

 Belastingen door het aanbrengen van de verbinding tussen de tunnelbuis en de 
schacht. 

 

2.4 INVLOED VAN DE DWARSVERBINDING OP DE TUNNELLINING 

De realisatie van een dwarsverbinding speelt een grote rol bij de dimensionering van de 
tunnelsegmenten ter plaatse van de dwarsverbinding. In de praktijk geldt dit voor 3 tot 5 
ringen ter plaatse van de dwarsverbinding.  
 
Indien wordt uitgegaan van een uitvoeringsmethode met vriestechnieken, kan vóór het 
doorbreken van de tunnellining sprake zijn van een drukverhoging, mede afhankelijk van 
de grondslag ter plaatse. Tijdens het vriesproces zullen vrieslichamen in een ringpatroon 
worden aangebracht. Rond elke vrieslans zal in radiale en axiale richting sprake zijn van 
uitzetting. Indien sprake is van een overwegend zandige ondergrond zal het poriënwater 
vrij kunnen uittreden, waardoor de restspanningen beperkt blijven. Als het vrieslichaam 
gesloten is, zal voor drainage gezorgd moeten worden om drukverhogingen binnen het 
vrieslichaam te voorkomen. In slecht doorlatende grond is een herverdeling van deze druk 
niet waarschijnlijk, waardoor binnen de vriesring sprake is van een verhoogde druk. Deze 
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drukverhoging zal eenzijdig in horizontale richting op de lining van beide tunnelbuizen 
merkbaar zijn en kan aanzienlijk blijken.  
 

Voorbeeld: 
Een aantal van de dwarsverbindingen van de tunnel onder de Westerschelde zijn 
aangelegd in ondoorlatende klei. Drainageleidingen zijn toegepast om 
wateroverspanning als gevolg van het vriesproces te voorkomen. Tijdens het 
vriezen bleek de uitzetting van het vrieslichaam bij een aantal dwarsverbindingen 
gelegen in de Boomse klei ook na het openzetten van de drainageleidingen te 
leiden tot grote drukken en zelfs een verticale ovalisering van de tunnelbuizen. 
Door het aanbrengen van een aantal gaten in de lining binnen de ‘vriesring’ kon de 
overspanning van de opgesloten klei direct worden verminderd. De druk op de 
lining nam hierdoor af tot acceptabele waarden.  

 
Tijdens de bouw van de dwarsverbinding wordt een deel van de tunnellining verwijderd, 
waardoor een deel van de zijdelingse weerstand en ondersteuning voor de tunnellining zal 
wegvallen, terwijl wel sprake is van een permanente belasting op alle ringen als gevolg van 
water- en korreldrukken. De normaalkracht op de ring of ringen die wordt/worden 
onderbroken, moet via de ringvoegen worden overgedragen op de beide naastgelegen 
ringen. Dit stelt beduidend strengere eisen aan de dimensionering van de ringen ter plaatse 
van de dwarsverbinding. Aangezien het type dwarsverbinding invloed heeft op de 
benodigde sterkte van de tunnellining, moet in een vroegtijdig stadium van het ontwerp 
rekening worden gehouden met de krachtswerking als gevolg van de dwarsverbinding.  
 
Indien de gewijzigde krachtswerking als gevolg van de dwarsverbinding niet met behulp 
van betonnen segmenten kunnen worden opgenomen, kunnen ter plaatse van de 
dwarsverbinding of zelfs over de lengte van enkele ringen stalen segmenten of composiet 
segmenten (stalen segmenten, gevuld met beton zodat de vijzelkrachten van de TBM 
afdoende kunnen worden afgedragen) worden toegepast. De toepassing van stalen 
segmenten is echter relatief duur: indien mogelijk zal meestal getracht worden de 
krachtwerking met behulp van betonsegmenten of een zeer beperkt aantal staalsegmenten. 
Bij voorkeur wordt één staalsegment alleen ter plaatse van de sparing toegepast. Deze 
uitvoeringsmethode is als uitgangspunt gehanteerd voor de dwarsverbindingen van de 
Westerscheldetunnel. De meest economische variant zal in veel gevallen de toepassing van 
geheel betonnen segmenten met eventueel verzwaarde wapening zijn. Met berekeningen 
moet worden aangetoond of hiermee kan worden volstaan. Hiervoor worden in praktisch 
alle gevallen aparte rekenmodellen toegepast. Ook de toepassing van extra ondersteuning  
of stempeling in de tunnelbuis en zelfs aan de buitenzijde behoort tot de mogelijkheden. 
Ook hier speelt de beïnvloeding van het logistieke boorproces een belangrijke rol. 
 

2.5 BOUWMETHODE 

De uitvoeringswijze houdt nauw verband met het feit dat de dwarsverbindingen worden 
gemaakt als ook de tunnel zelf nog niet gereed is. Bouwtreinen moeten in dat geval door de 
tunnelbuizen kunnen rijden zonder dat hierbij hinder ontstaat door de aanleg van de 
dwarsverbinding. Dit kan een belangrijke voorwaarde zijn bij de keuze van het type 
ondersteuning/hulpvoorzieningen in de tunnelbuizen zelf en tevens voor de toegepaste 
uitvoeringswijze. 
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Eventueel kan overwogen worden een hulpconstructie in de tunnelbuis te ontwerpen 
waarbij een doorgang voor materieel voor het machinale boorproces van de tunnelbuizen 
wordt gemaakt. Dit is wel bewerkelijk. Tijdens het aanbrengen van de vrieslansen zal bij 
tunnels met een relatief kleine diameter naar alle waarschijnlijkheid toch een stremming van 
de tunnelbuis nodig zijn. Wachten met de bouw van de dwarsverbindingen totdat beide 
tunnelbuizen gereed zijn verdient dan de voorkeur, maar dit is logistiek niet altijd mogelijk. 
 
Door de relatief grote diameter van de Westerscheldetunnel kan voor het aanbrengen van 
de dwarsverbindingen worden volstaan met de helft van de beschikbare ruimte in de 
tunnel. Via de andere helft van de tunnel kon het logistieke proces van de tunnelbuis zelf 
voorgang vonden.  
 
Voor de stabilisatie van het grondmassief tussen de tunnelbuizen onderling of tussen de 
tunnelbuizen en de schacht kan gebruik worden gemaakt van groutinjectie of 
vriestechnieken. Een belangrijk nadeel van groutinjectie is het feit dat mede door de 
‘onvoorspelbaarheid’ van de ondergrond, tijdens het bouwproces moeilijk is in te schatten 
of voor het benodigde oppervlak daadwerkelijk sprake is van een ‘gesloten’ grondmassief.  
Een onvoldoende dicht grondmassief kan na het uitbreken van de tunnellining tot hoge 
kosten voor reparaties of zelfs tot ernstige calamiteiten (oncontroleerbare instroom van 
grond en water) leiden. 
 
De toepassing van vriestechnieken lijkt op dit moment de meest praktische en veilige 
methode om dwarsverbindingen tussen geboorde tunnelbuizen te realiseren. De 
waterdichtheid is bij de vriesmethode met meer zekerheid te garanderen dan bij de 
toepassing van HDI/groutinjectie. Indien na controle de waterdichtheid nog onvoldoende 
is, kan door langer vriezen alsnog het gewenste resultaat worden bereikt. 
 

2.6 CONSTRUCTIEF ONTWERP VAN DE DWARSVERBINDING 

De definitieve constructieve vorm van de dwarsverbinding kan op diverse manieren 
worden gerealiseerd. De ontwerpkeuzes hierbij worden voor een belangrijk deel bepaald 
door de grondslag ter plaatse, de lengte en diameter van de dwarsverbinding en de 
heersende waterdruk. In hoofdlijnen zijn onderstaande bouwmethoden denkbaar: 

 Uitbouw met betonnen, stalen of SGI-elementen. Dit is een in Engeland veel 
toegepaste bouwmethode, waarbij door gefaseerd ontgraven en monteren van 
segmenten sprake is van een beheerst en relatief veilig proces. Deze methode is wel 
enigszins bewerkelijk, aangezien weinig ruimte beschikbaar is om te werken en 
lijkt met name geschikt als de tussenafstand tussen twee tunnelbuizen relatief groot 
is.  

 NATM: ontgraven, aanbrengen spuitbeton, wapeningskorf aanbrengen, definitieve 
lining in situ aanbrengen. Beproefde methodiek die met name voor korte 
dwarsverbindingen veel wordt toegepast, onder andere bij de 
Westerscheldetunnel.  

 De mogelijkheid van een machinale uitbouw (met name geschikt voor grote 
lengten) of sluisvariant worden hier niet verder uitgewerkt, aangezien deze in 
Nederland nauwelijks zullen worden toegepast.   
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Het vrieslichaam kan op diverse wijzen worden gerealiseerd. De keuze van de toe te passen 
methode is onder meer afhankelijk van de benodigde sterkte, de beschikbare bouwtijd, de 
beschikbare ruimte en de optredende grondwaterstroming in de ondergrond.   
 
Methoden waarbij gebruik wordt gemaakt van affakkelen/verdampen: 

 Vloeibare stikstof: toepasbaar in geval van grondwaterstroming en met name 
geschikt voor kleine toepassingen met beperkte tijdsduur. Door het vrijkomen van 
gasvormig en reukloos stikstof is deze methode bij de toepassing in tunnel een 
groot veiligheidsrisico.  

 Vloeibare zuurstof: vergelijkbaar met vloeibare stikstof. Bij brandgevaar is sprake 
van grote veiligheidsrisico’s.  

 Vloeibare lucht: in tegenstelling tot stikstof en zuurstof geen veiligheidsrisico’s 
aanwezig. Wel een dure regelinstallatie nodig om uitvlokkend CO2 te voorkomen. 

 
Methoden waarbij gebruik wordt gemaakt van een gesloten koelcircuit. Deze technieken 
zijn niet geschikt in geval van grondwaterstroming. 

 Ammoniak/freon: geschikt voor het vriezen voor langere perioden. Betrouwbare 
methode met goede controlemogelijkheden. Het betreft een dure en tijdrovende 
techniek met hoge veiligheidsrisico’s.  

 Pekel: geschikt voor diverse toepassingen, verhoudingsgewijs relatief goedkoop en 
betrouwbaar. Lange vriestijd benodigd voordat kan worden ontgraven. Relatief 
lage veiligheidsrisico’s.  

 
Indien het aantal te realiseren dwarsverbindingen klein is, kunnen de dure materieelkosten 
voor de installatie van een pekelkoeling niet over een voldoende aantal dwarsverbindingen 
worden verdeeld om een economisch alternatief te vormen. Koelen met behulp van 
vloeibare stikstof of lucht is dan interessant. Als verticale schachten worden toegepast, is de 
omvang van het totaal benodigde vrieslichaam gering. Als bovendien het vrieslichaam 
slechts gedurende korte tijd noodzakelijk is en voldoende veiligheidsmaatregelen kunnen 
worden getroffen, vormt vloeibare stikstof een goed alternatief.   
 
In het algemeen kan gesteld worden: aan snelle vriesmethoden zijn grotere 
veiligheidsrisico’s verbonden met relatief dure veiligheidsmaatregelen. Tot nu toe wordt in 
de Nederlandse grondslag vaak gekozen voor de toepassing van pekel. Deze keuze is echter 
van een aantal factoren afhankelijk (met name de grondslag ter plaatse, de gewenste 
bouwsnelheid en het geaccepteerde veiligheidsniveau) en zal per project opnieuw gemaakt 
moeten worden. 
 

2.7 AFDICHTING VAN VOEGOVERGANGEN 

De voegovergang tussen tunnelbuizen en dwarsverbinding vormt een zeer belangrijk 
onderdeel van het integrale ontwerp. Tijdens de bouwfase is ter plaatse van de overgang 
een vrieslichaam aanwezig, waardoor het risico van lekkage gering is. Bij het aanbrengen 
van de constructieve dwarsverbinding en vóór het verwijderen van de vriesinstallatie dient 
echter een permanente afdichting te worden aangebracht. Bij het ontwerp van deze 
afdichting dienen preventieve maatregelen te worden genomen om in geval van lekkage 
voldoende mogelijkheden te hebben voor afdichtende maatregelen. Hierbij wordt met name 
gedacht aan injectievoorzieningen, geschikt voor drukken van ca. 50 bar.  
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Met name de afdichting van langs- en ringvoegen is een belangrijk aandachtspunt. Lekkage 
zal hier het eerst optreden. 
 

2.8 VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN TIJDENS DE BOUW VAN DE DWARSVERBINDINGEN 

Tijdens de bouw van de dwarsverbinding is bij een aantal uitvoeringsstappen sprake van 
een verhoogd uitvoeringsrisico. Om dit risico te beperken, is het raadzaam vooraf een 
protocol inclusief risico-inventarisatie op te stellen waarin alle veiligheidsaspecten aan de 
orde komen.   
 
Voor het aanbrengen van de vrieslichamen dient de lining van de bestaande tunnelbuis te 
worden doorboord. Om het risico van lekkages te beperken wordt bij voorkeur gebruik 
gemaakt van zorgvuldig ontworpen doorvoeren of moffen die in de betreffende elementen 
worden aangebracht (vaak worden deze voorzieningen tijdens de prefabricage in de 
elementen aangebracht). De vrieslansen worden voorzien van een systeem om de instroom 
van water te voorkomen. 
 
Indien tijdens het ‘uitbreken’ van de tunnellining sprake is van een onvoldoende dicht 
vrieslichaam, kan sprake zijn van een ongecontroleerde instroom van water en grond. 
Hiervoor wordt aan de binnenzijde van de tunnellining direct achter het uit te nemen 
segment een nooddeur aangebracht welke waterdicht kan worden gesloten.  
 
Bij de aanleg van de tunnel onder de Storebælt is veel ervaring opgedaan met de realisatie 
van dwarsverbindingen door middel van vriestechnieken. De aansluiting van 
dwarsverbinding op tunnelbuis bleek hierbij een bron van voortdurende aandacht. Tijdens 
het ontdooiproces bleek op diverse plekken (onder andere ter plaatse van de langsvoegen) 
sprake van lekkage die alleen met behulp van aanvullende injectie kon worden verholpen. 
Het opnemen van voldoende injectievoorzieningen bestaande uit vooraf aangebrachte 
injectieslangen en aansluitpunten voor aanvullende injectie bleek noodzakelijk. 
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HOOFDSTU3 Ontwerp- en 
uitvoeringsaspecten  

3.1 ALGEMEEN 

Voor specialistische uitvoeringstechnische aspecten is door de aannemingscombinatie het 
Duitse geotechnisch adviesbureau Jessberger + Partner ingeschakeld. Met Jessberger is in 
het ontwerptraject overlegd over mogelijke uitvoeringsmethodieken. De uiteindelijke 
ontwerpkeuze werd door Jessberger haalbaar geacht. Berekeningen met betrekking tot het 
vriesproces zijn door Jessberger uitgevoerd. 
 
Door de opdrachtgever was, behoudens enkele globale functionele eisen, in de uitvraag 
niets meegestuurd betreffende ontwerp en uitvoering van de dwarsverbindingen. Zes tot 
negen maanden voor aanvang van de werkzaamheden is door de aannemer overleg gestart 
over de dwarsverbindingen. Bij dit overleg werd zowel de uitvoering als het ontwerp 
betrokken, zodat een realistisch en maakbaar ontwerp ontstond. In dit overleg zijn de 
benodigde ontwerp- en uitvoeringsaspecten aan de orde gesteld. In onderstaande 
paragrafen worden een aantal van deze aspecten nader uitgewerkt. 
 

3.2 PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE 

Het profiel van vrije ruimte voor de dwarsverbinding(en) van de Botlektunnel bedraagt 
1350 × 2600 mm conform het Programma van Eisen zoals vastgesteld door RIB. De sparing 
in de tunnellining wordt niet in één ring aangebracht, maar in twee ringen, waarbij de 
verticale symmetrie-as van de sparing ter plaatse van de ringvoeg is gedacht. Elk van beide 
ringen draagt in dat geval een belangrijk deel van de belastingen als gevolg van de 
aangebrachte sparing. De belasting op elk van deze ringen dient dus voor een groot deel te 
worden opgenomen door twee halve segmenten. Hiermee moet bij de dimensionering van 
de ringen voldoende rekening worden gehouden. Uiteraard zullen ook de beide (intacte) 
ringen aan beide zijden van de dwarsverbinding een bijdrage leveren aan de 
krachtsafdracht ter plaatse van de dwarsverbinding. 
 

3.3 VERTICALE SCHACHTEN 

De toepassing van verticale schachten voor de bouw van de dwarsverbindingen 
Bij de keuze van de uitvoeringsmethode voor de realisatie van de dwarsverbindingen, is 
bewust gekozen voor de toepassing van een verticale schacht, aangebracht vanaf maaiveld. 
De beschikbare tijd voor de afbouw van de tunnel speelde hierbij een belangrijke rol.  
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Tijdens het boorproces werd duidelijk dat geen tijd beschikbaar was om de 
dwarsverbindingen aan te brengen na het gereed komen van beide tunnelbuizen. De 
realisatie van de dwarsverbindingen diende dan gelijktijdig met de bouw van de 
tunnelbuizen plaats vinden. Gesteld werd dat het logistieke boorproces van de tunnelbuizen 
niet gestoord kon worden door de aanwezigheid van apparatuur en materieel om het 
vrieslichaam aan te brengen; een bouwmethode die bijvoorbeeld voor de Storebælttunnel is 
toegepast. Het werken vanuit een verticale schacht waarbij het boor- en afbouwproces niet 
wordt verstoord, is dan een interessante optie (zie afbeelding 1).  
 

 
 
Dwarsdoorsnede van een schacht voor aanvang van het 
vriesproces en na het aanbrengen van beide 
tunnelbuizen.  

 
Bovendien zijn onderstaande voordelen aan te dragen voor het gebruik van verticale 
schachten bij de Botlektunnel: 

 Minder kans op lekkages tijdens het aanbrengen van de dwarsverbinding in 
vergelijking met een werkwijze vanuit de tunnelbuizen;  

 Vrieslichaam slechts over een beperkte lengte (tussen schacht en tunnelbuis) nodig, 
dus relatief snel te realiseren. Bovendien wordt op deze wijze het risico van 
mogelijke lekkage tijdens de bouw tot een minimum beperkt; 

 Geen nooddeur nodig in de beide tunnelbuizen; 
 Goede bevoorrading / toegankelijkheid voor de bouw van de dwarsverbindingen; 

Afbeelding 1 
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 Indien met vloeibare stikstof wordt gewerkt is een vluchtweg/ 
ventilatiemogelijkheid aanwezig; 

 Als dwarsverbindingen gereed zijn, kunnen de schachten tijdens de bouw gebruikt 
worden om het boorproces van de tweede tunnelbuis en de afbouw van de beide 
tunnels te bevoorraden. Tevens is dan ventilatie tijdens het afbouwproces (waarbij 
een paver wordt gebruikt) beschikbaar. 

 
De BTC is achteraf tevreden over de keuze om voor de vervaardiging van de 
dwarsverbindingen verticale schachten toe te passen. De belangrijkste voordeel waren een 
ongestoorde logistiek voor zowel de bouw van de tunnel als voor de dwarsverbindingen. 
Bovendien was een uitstekende gelegenheid voor de afvoer van gassen beschikbaar. 
 
Optie: het gebruik van de verticale schachten als vluchtweg 
Bewust is door de opdrachtgever gekozen om de schachten niet als vluchtweg richting 
maaiveld te gebruiken, ondanks het feit dat deze optie door de aannemingscombinatie 
meerdere malen ter sprake is gebracht. Eén van de schachten is gesitueerd in de 
leidingenstraat evenwijdig aan het tracé, waardoor permanente grondverwerving lastig zo 
niet onmogelijk is. Ook voor de andere schachten is geen permanente toegang tot het 
maaiveld gerealiseerd. Tot een bepaalde diepte vanaf maaiveld is sprake van een 
ruimtereservering voor toekomstige kabels en leidingen. Wellicht spelen ook de 
aanvullende kosten voor de afbouw van de schachten (gebouw op maaiveld niveau, 
installatie van trappen, deuren, brand- en rookmelders etc) een rol bij deze afweging.   
 
In een later stadium is tevens geopperd om de beschikbare ruimte in de schachten te 
benutten voor technische installaties en de opslag van bluswater, maar dit idee is om een 
onbekende reden niet doorgevoerd. 
 
Bouwwijze met behulp van diepwanden 
De voorkeur ging uit naar de oplossing zoals toegepast bij de Sophiatunnel, waarbij een 
schacht wordt vervaardigd op maaiveldniveau; deze wordt vervolgens met behulp van de 
caissonmethode op diepte gebracht. Deze bouwmethode vergt echter veel tijd, met name in 
de voorbereidingsfase. De beslissing om diepwandpanelen toe te passen voor de schachten 
lijkt voor een belangrijk deel ingegeven door de beschikbare tijd tijdens de uitvoering. 
Duidelijk was dat de schachten gereed dienden te zijn voordat de tunnelbuizen ter plaatse 
waren geboord 1). In een relatief kort tijdsbestek van enkele maanden bleek het niet haalbaar 
een ronde schacht te bouwen en volgens de caissonmethode op diepte te brengen. De 
toepassing van diepwandpanelen bood de mogelijkheid om de schachten voldoende snel te 
realiseren.  
 
Door de rechthoekige vorm en de grote horizontale druk na ontgraving zijn echter 
aanvullende maatregelen nodig. In het midden van de rechthoekige schacht is dan ook een 
stempel aangebracht in de vorm van een dwars geplaatst diepwandelement. De vorm van 
de schacht is in bovenaanzicht weergegeven in afbeelding 2. 
 

                                                                  
1. Indien de schachten worden aangebracht na de passage van de tunnelboormachine bestaat het gevaar van 

ontspanning van de grond tijdens de bouw van de schachten. Dit kan leiden tot een onacceptabele ovalisering en 

bijbehorende krachtswerking in de tunnellining.  
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Plaatsing van de diepwandpanelen 
Bij het ontwerp van de schachten is steeds uitgegaan van een vrije ruimte van 500 mm 
tussen de buitenzijde van de schacht en de beide tunnelbuizen. Aangezien de schachten 
ruim voor de passage van de tunnelboormachine zijn aangebracht, is voldoende tijd en 
ruimte beschikbaar om in geval van grote afwijkingen het boorproces bij te sturen. Het 
diepwandpaneel (betonsterkte B25 tot B 35, voorzien van wapening) mag immers niet 
geraakt worden door de boormachine. Deze is niet uitgerust met voorzieningen om door 
beton heen te boren. Ook zou dit de constructieve sterkte van de panelen te veel kunnen 
aantasten en bovendien is enige tussenruimte nodig om een vrieslichaam en later een 
constructieve aansluiting met diverse typen afdichtingsprofielen te kunnen maken. 
 

 
 
Positie van de diepwandpanelen voor de bouw van de 
toegangsschachten. Per schacht werden 5 panelen 
toegepast. Paneel c diende als stempel voor het opnemen 
van de horizontale belastingen op de lange zijden van de 
schacht. 

 
Evenwijdig aan het tracé van de Betuweroute is in het verleden onder de Oude Maas door 
de bouwcombinatie SATURN een leidingentunnel aangelegd. Vóór aanvang van deze 
werkzaamheden is de oever van de Oude Maas aangepast door het aanbrengen van een 
extra zandaanvulling. Deze aanvulling heeft bij ten minste één van de schachten van de 
Botlekspoortunnel voor problemen gezorgd. Tot een diepte van ca 10 m verliep de 
ontgraving volgens planning. Vanaf deze diepte vertoonde de ontgraving echter grote 
afwijkingen in zijdelingse richting. Het inbrengen van de wapeningskorven was dan ook 
enigszins problematisch, maar met de nodige kracht is het toch gelukt deze op de gewenste 
diepte te krijgen. Later bleek dat ook bij de bouw van de schacht voor de leidingentunnel 
sprake was van vergelijkbare problemen. 
 
Aan de onderzijde van de wapeningskorven van de diepwanden waren sparingskisten 
aangebracht ten behoeve van inkepingen voor de verankering van het later aan te brengen 
onderwaterbeton. Hiermee kan het tijdrovende aanbrengen van sparingen met behulp van 
duikers op grote diepte worden voorkomen. Tijdens de uitvoering bleken deze sparingen 
niet in alle gevallen gelukt en moest alsnog gebruik worden gemaakt van duikersassistentie. 
Dit is niet zo zeer te wijten aan een onvoldoende voorbereiding of uitvoering: de vorm van 

Afbeelding 2 
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de betondoorsnede van een diepwandpaneel op 25 m diepte is vooraf niet te voorspellen, 
mede door de samenstelling van de betreffende grondlagen. 
 
Na de ontgraving in den natte is met behulp van duikers een volledige inspectie van de 
schacht uitgevoerd. Op enkele plaatsen bleken aanpassingen en verstevigingen 
noodzakelijk, met name ter plaatse van de knik op 10 m diepte, maar ook ter plaatse van de 
geplande doorbraak. De afwijkingen van de theoretische plaatsing in horizontaal en 
verticaal vlak blijken onder andere uit afbeelding 4. Hierbij moet vermeld worden dat voor 
het aanbrengen van diepwanden een plaatsingstolerantie van 1:70 geldt. Op een 
ontgravingsdiepte van 20 tot 25 m is dan snel sprake van afwijkingen tot 200 mm. 
 

De BTC is achteraf tevreden over de keuze om de schachten met behulp van diepwanden uit 
te voeren, hoewel deze werkmethode verhoudingsgewijs hogere kosten met zich meebrengt.  
 

3.4 VRIESMETHODE 

Afweging van het toegepaste systeem 
De toepassing van groutinjectie om een waterdicht grondlichaam tussen schacht en 
tunnelbuis te realiseren is riskant. Bij diverse civieltechnische projecten is inmiddels 
aangetoond dat met name op grote diepten de waterdichtheid van een groutlichaam 
onvoldoende kan worden gegarandeerd. De uitvoeringsrisico’s van de toepassing van grout 
werden bij de aanleg van dwarsverbindingen dan ook te groot geacht. De toepassing van de 
vriesmethode ten behoeve van de bouw ligt dan voor de hand. In § 2.6 zijn enkele 
vriesmethoden omschreven waarmee dwarsverbindingen kunnen worden gerealiseerd.  
 
Ook in dit geval speelde de beschikbare tijd een belangrijke rol bij de keuze van het toe te 
passen systeem. De voorkeur ging uit naar de toepassing van pekel (minder 
veiligheidsrisico’s), maar voor de installatie van een dergelijk systeem is enkele maanden 
voorbereidingstijd noodzakelijk. Aangezien een dergelijk tijdsbestek niet voorhanden was, 
is gekozen voor het beduidend sneller toepasbare stikstof. Deze methode werd door 
Jessberger haalbaar geacht.  
 
Locatie van de vrieslansen 
Bij het creëren van een homogeen en voldoende dicht vrieslichaam speelt de positie van de 
vrieslansen een cruciale rol. Door Jessberger is een plan opgesteld voor het aantal en de 
positie van de vrieslansen. Bij het bepalen van de onderlinge afstand tussen de lansen 
dienen een aantal factoren te worden afgewogen: 

 Het vriezen is een kostbare ingreep. Getracht wordt het aantal benodigde 
vrieslansen tot een minimum te beperken; 

 Indien de afstand tussen de lansen te groot wordt, is een lange periode nodig 
voordat het vrieslichaam voldoende dicht is, ook wordt de kans op 
onvolkomenheden in het vrieslichaam steeds groter. De grotere benodigde 
vriescapaciteit kan bovendien leiden tot een ongewenste mate van ijsvorming.   

 
Om de opbouw van het vrieslichaam te kunnen monitoren, zijn schuin door het geplande 
vrieslichaam meetbuizen ingebracht waarmee de temperatuurontwikkeling en daarmee de 
ontwikkeling van het vrieslichaam continu gevolgd kan worden. Deze metingen vormen de 
basis voor het besluit of een ontgraving voldoende veilig kan plaatsvinden en zijn 
bovendien van cruciaal belang voor het bijsturen van het vriesproces.  
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IJsvorming op het grondmassief waartegen het betonwerk van de dwarsverbinding zal 
worden aangebracht, is om meerdere redenen niet gewenst. De belangrijkste reden is het 
optreden van zettingen na het ontdooien van het grondmassief: indien op de dikke laag ijs 
eerst spuitbeton en later constructiebeton wordt aangebracht, zal na ontdooien het volume 
van het ijslichaam afnemen, waardoor een vrije ruimte ontstaat tussen dwarsverbinding en 
ontdooid grondmassief. Door deze vrije ruimte (het dooiwater zal in de overwegend 
zandige ondergrond snel herverdelen) is de kans groot dat ongewenste zettingen boven en 
naast de dwarsverbinding en tunnelbuizen optreden. De ijsvorming kan beperkt worden 
door het vriesproces nauwkeurig te beheersen en te monitoren; hiervoor is echter ervaring 
en het ontwikkelen van ‘handigheid’ met de bediening nodig. Het realiseren van de tweede 
en derde dwarsverbinding in het algemeen en het beperken van de ijsvorming in het 
bijzonder verliepen dan ook beter dan bij de eerste dwarsverbinding. 
 
Het toegepaste patroon van de vrieslansen is weergegeven in afbeelding 3. De beide 
meetbuizen of meetlansen zijn direct rechtsboven en linksonder van de te maken sparing 
zichtbaar.  
 

 
 
Positie van de vrieslansen voor het aanbrengen van de 
dwarsverbinding.  

 
Duur van de benodigde vriesperiode 
De begeleiding van het vriesproces is verzorgd door het Duitse geotechnisch adviesbureau  
Jessberger + Partner uit Bochum. Door middel van een analyse van de meetresultaten werd 
besloten of doorbreken van de diepwand mogelijk was; ook hiervoor berustte de 
verantwoordelijkheid bij Jessberger. Totaal werd de vriesinstallatie per schacht ca. 35 
werkdagen in stand gehouden.  
 

Afbeelding 3 

Meetbuizen 
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Het opstellen van de installatie en het aanbrengen van een vrieslichaam hield onderstaande 
stappen in: 

 Aansluiten van de vriesinstallatie, afname en proefdraaien: 4 weken (indien pekel 
was toegepast, zou deze voorbereidingsperiode 3 tot 4 maanden bedragen); 

 Beschermen/ aftimmeren van de vriesinstallatie i.v.m. veiligheid: 1 week; 
 Vrieslichaam aanbrengen: 8 – 11 dagen. 

 
Vooraf werd ingeschat dat een periode van 10 dagen nodig was om een voldoende groot en 
dicht vrieslichaam te creëren. Bij de bouw van de eerste dwarsverbinding werd na 11 dagen 
besloten de diepwand te doorbreken. Bij de tweede en derde dwarsverbinding was dit 8 
resp. 9 dagen. 
 
Stikstofverbruik tijdens de uitvoering 
Op basis van detailberekeningen is vooraf een inschatting gemaakt van het benodigde 
stikstofverbruik. Als aanname is van de gegevens in onderstaande tabel uitgegaan. De 
genoemde hoeveelheden gelden per doorbraak; totaal zijn 3 dwarsverbindingen ofwel 6 
doorbraken gerealiseerd. 
 

 
Invriezen 
 

Instandhouden 

Aanname verbruik 2350 ltr/m3 3 ltr/m3hr 
Vriesvolume 65 m3 65 m3 
Aantal dagen 10  35 
Totale hoeveelheid stikstof 153 m3 164 m3 

 
Per doorbraak is uitgegaan van 317 m3 stikstof, ofwel 1900 m3 voor het gehele project. 
Het daadwerkelijke verbruik kwam redelijk overeen met de vooraf ingeschatte 
hoeveelheden. De verbruikte hoeveelheden zijn opgenomen in onderstaande tabel.  
 

 Invriezen Instandhouden Totaal 
 verbruik 

m3 

aant. dgn verbruik 
m3 

aant. dgn m3 

      
Dvb West, zuidzijde 126 10 257 42 383 
Dvb West, noordzijde 75 5 225 40 300 
Dvb Oost 1, zuidzijde 95 10 401 54 497 
Dvb Oost 1, noordzijde 97 7 193 40 289 
Dvb Oost 2, zuidzijde 107 7 253 40 360 
Dvb Oost 2, noordzijde 103 10 150 36 253 
 
Totaal 

     
2081 m3 

 
In een aantal gevallen is sprake van een afwijking ten opzichte van de verwachtte 
hoeveelheden: 

 Dwarsverbinding West: door een ongelukkige afstelling van de vriesapparatuur 
tijdens het invriezen van de zuidzijde, is gedurende meerdere dagen veel vloeibare 
stikstof verbruikt. De afstand tussen schacht en tunnel was aan de noordzijde 
beduidend kleiner dan ontworpen, waardoor het stikstofverbruik voor zowel 
invriezen als instandhouden lager uitvalt. 

 Dwarsverbinding Oost 1:  het verbruik tijdens het instandhouden van het 
vrieslichaam bleek beduidend groter dan verwacht, doordat de afstand tussen 
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schacht en tunnel aan de zuidzijde beduidend groter was dan ontworpen. 
Bovendien was hier de invloed van de getijdebeweging in de Oude Maas 
merkbaar. 

 Dwarsverbinding Oost 2: de afstand tussen schacht en tunnel was aan de noordzijde 
beduidend kleiner dan ontworpen, waardoor het stikstofverbruik voor zowel 
invriezen als instandhouden lager uitvalt. 

 
Hoewel per doorbraak sprake was van afwijkingen ten opzichte van de theoretisch 
benodigde hoeveelheid, komt de totaal verbruikte hoeveelheid vloeibare stikstof goed 
overeen met de vooraf inschatte waarde. 
 

3.5 VEILIGHEIDSMAATREGELEN TIJDENS DE UITVOERING 

De eerder genoemde veiligheidsrisico’s doordat met vloeibare stikstof wordt gewerkt, 
vormen een belangrijk uitgangspunt voor de gehanteerde werkwijze in de schachten. Voor 
aanvang van de werkzaamheden is door de aannemer een gedetailleerd werkplan met 
veiligheidsprotocol opgesteld; dit document is vervolgens door de opdrachtgever 
goedgekeurd. Enkele onderdelen van dit protocol zijn weergegeven in onderstaande 
overzicht: 

 De betrokken werknemers zijn voor aanvang van de werkzaamheden uitgebreid 
voorzien van gedetailleerde instructies, onder meer over te nemen acties en de 
locatie van zuurstofmaskers. 

 Onderin de schacht zijn meetpunten geïnstalleerd waarmee het zuurstofgehalte 
continu werd gemeten. Indien dit zuurstofgehalte beneden een als veilig bepaalde 
waarde zakte, werden de werkzaamheden stilgelegd en het personeel geëvacueerd. 

 Op maaiveld was een kraan met permanente bezetting beschikbaar, zodat in geval 
van nood een snelle evacuatie kon plaats vinden. 

   
Bovengenoemde maatregelen zijn tijdens de uitvoering (deels) nodig geweest. Bij het vullen 
van de voorraadtank op maaiveld bleek een van de ventielen niet gesloten, waardoor de 
druk in het systeem opliep. Vervolgens is na verloop van tijd stikstof ontsnapt in de schacht 
waardoor het zuurstofgehalte in de schacht terugliep naar ca. 12%. Het detectie- en 
waarschuwingssysteem voldeed naar behoren, hoewel op dat moment (6 uur ’s ochtends) 
geen personeel aanwezig was.  

3.6 CONSTRUCTIEVE ASPECTEN 

Algemeen 
De globale fasering voor het aanbrengen van de dwarsverbindingen is als volgt: 

 De diepwand wordt uitgeboord; 
 De dwarsverbinding wordt in situ gemaakt; 
 Ter plaatse van het gemaakte gat in de diepwand wordt insitu een betonnen kraag 

gestort om een waterdichte overgang tussen diepwand en dwarsverbinding te 
creëren.  

 
Details 
Een monoliete en momentvaste verbinding tussen dwarsverbinding en tunnelbuis werd 
voor de Botlektunnel niet wenselijk geacht. Als tijdens de levensduur sprake zou zijn van 
verschilvervormingen tussen tunnelbuis, dwarsverbinding en diepwandschacht, werd het 
risico van lekkage door scheurvorming te groot geacht. Vandaar dat tijdens de ontwerpfase 
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reeds gekozen werd voor een flexibele en waterdichte verbinding, aangebracht tussen de 
dwarsverbinding en de diepwandschacht. Een detail van deze aansluiting is weergegeven in 
afbeelding 5. 
 
De aansluiting tussen dwarsverbinding en diepwand bestond uit rondom geplaatste 
neopreen oplegzadels met afmetingen 50 * 150 mm, bevestigd aan de buitenzijde van de 
diepwand en omgeven met Fiberpak voegvulling. Om een blijvende waterdichte aansluiting 
tussen dwarsverbinding en tunnelbuis te creëren, wordt een W9u profiel ingestort. 
 
Een doorsnede is weergegeven in afbeelding 4. 
 

 
 
Doorsnede van de verticale schacht ter plaatse van de te 
realiseren dwarsverbinding 

 
De aansluiting tussen dwarsverbinding en tunnelbuis vereist meer aandacht. De 
waterdichte afsluiting wordt gerealiseerd met drie elementen: 
 
1 Als eerste wordt een hoekvormig klemprofiel aangebracht. Dit profiel wordt als 

ringvormig element aangeleverd, zodat het niet nodig is hiervoor in het werk een 
voldoende sterke en waterdichte verbinding te lassen. Dit hoekprofiel wordt op de 
buitenzijde van de tunnelbuis geklemd met behulp van bouten. De boutgaten hiervoor 
zijn tijdens de fabricage van de tunnelelementen al aangebracht, aangezien de 
beschikbare ruimte voor het ondergronds aanbrengen van deze boutgaten zeer beperkt 
is. Niettemin bleek tijdens de uitvoering dat niet alle boutgaten bruikbaar waren; 
uiteindelijk zijn alsnog enkele boutgaten in het werk aangebracht met speciaal 
ontwikkelde apparatuur. Een probleem bij de toepassing van dit profiel wordt 
gevormd door de voegovergangen van de tunnelelementen: langs de wanden worden 
langsvoegen gekruist, langs de vloer en het dak een ringvoeg. In alle gevallen is sprake 
van een verstoring van het betonoppervlak die ondanks de toepassing van diverse 
ingrepen en injectietechnieken in aantal gevallen slechts met grote moeite waterdicht 
gemaakt kon worden. 

 

Afbeelding 4 
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2 Langs de wanden, vloer en dak van de dwarsverbinding wordt een vlak klemprofiel 
toegepast dat tweezijdig op de dwarsverbinding en de tunnellining wordt geklemd, 
nadat de doorbraak door de tunnelbuis is gerealiseerd. Het klemoppervlak dient in dat 
geval aan beide zijden met grote precisie glad te worden afgewerkt. Deze afwerking 
werd door de uitvoerders als tijdrovend ervaren.  

 
3 Tussen beide klemprofielen is een injectieslang aangebracht die naar wens kan worden 

gebruikt om een waterafdichting te realiseren. Het is van groot belang om vooraf in 
kaart te brengen waar de injectieslangen zijn gesitueerd, zodat in geval van lekkage 
gericht kan worden geïnjecteerd.  

 

 
Detaillering van de aansluiting tussen insitu 
dwarsverbinding en tunnellining.  
 
Voor alle aansluitingen (2 per dwarsverbinding, dus totaal 6 aansluitingen) is uiteindelijk 
een waterdichte aansluiting gerealiseerd. Vooral de laatste dwarsverbinding vergde relatief 
veel aandacht.  
 
Alle betrokken partijen zijn benieuwd naar mogelijke vervormingen als functie van de tijd 
(b.v. als gevolg van zettingen van het maaiveld, bovenbelasting, enz). Met name nadat de 
tunnel in gebruik is genomen en wordt belast door goederentreinen kunnen mogelijk 
verschilvervormingen optreden tussen tunnelbuizen en dwarsverbinding. In de zuidbuis 
zullen na ingebruikname van de tunnel trillingsmetingen worden uitgevoerd.  
 
Monitoring van vervormingen tijdens de bouw 
Voor een deel van de lining wordt de zijdelingse steun weggenomen bij het ontgraven van 
de dwarsverbinding. Bij een blijvende neerwaartse belasting op de tunnelbuizen zal 
hierdoor sprake zijn van ovalisering. Deze ovalisering neemt verder toe als uiteindelijk een 
deel van de tunnellining wordt verwijderd om een doorgang naar de schacht en de tweede 

Afbeelding 5 
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tunnelbuis te creëren. Voor de tunnellining is een rechtstreeks verband aanwezig tussen 
vervormingen en momenten; bij een toenemende vervorming zullen de momenten in de 
betreffende ringen eveneens toenemen. Het opneembare moment is begrensd door de 
hoeveelheid wapening in de tunnelsegmenten. Ook de vervormingen dienen in dat geval tot 
een bepaalde waarde begrensd te blijven. 
 
Doordat reeds in een vroeg stadium overleg was gestart tussen ontwerpers en uitvoerders, 
kon vooraf een meet- en registratieprogramma worden opgesteld om vervormingen tijdens 
de realisatie van de dwarsverbinding te monitoren. Hiertoe zijn in de tunnelbuis 
meetpunten aangebracht waarmee vervormingen als functie van de tijd worden 
bijgehouden. Door deze metingen voldoende vaak uit te voeren, kan het gedrag van de 
tunnel nauwgezet worden gevolgd. Indien sprake is van vervormingen die groter zijn dan 
rekenkundig en ontwerptechnisch toelaatbaar, kan het bouwproces worden stil gelegd of 
kunnen aanvullende maatregelen worden getroffen.   
 
Overleg tussen constructeur en uitvoering vond hierbij regelmatig plaats.  
 

3.7 BOUWVOLGORDE VOOR DE REALISATIE VAN DE DWARSVERBINDINGEN 

1 Aanbrengen schachten, in den natte ontgraven, aanbrengen onderwaterbeton en 
vervolgens droogzetten. 

2 Inmeten schachten van belang voor evt. aanpassingen van het alignement van de 
tunnelbuizen. 

3 Boorproces beide tunnelbuizen. 
4 Voorbereiden vriesproces, aanbrengen vrieslansen en starten van het vriesproces 
5 Als vriesproces voldoende is gevorderd: diepwandpaneel ter plaatse van de 

dwarsverbinding uitboren. Dit vergt 3 dagen met twee man in dubbele ploegen (dus 
16 uur per dag). Op het uitgeboorde segment wordt een hijsframe bevestigd. Het 
segment (gewicht 4 ton) wordt met behulp van vijzels uit de diepwand getrokken en 
vervolgens met behulp van een kraan uit de bouwpunt gehesen. 

6 Grond tussen diepwand en tunnelbuis wordt ontgraven. Dit gebeurde deels met 
behulp van klein materieel (Bobcat voor de groffe delen) en voor het meer verfijnde 
werk met de hand.  

7 Na een visuele controle van het ontgraven grondoppervlak en het verwijderen van 
overtollige en ongewenste ijsafzetting wordt een 5 cm dikke laag spuitbeton 
aangebracht. 

8 Het rubberblok, rubber hoekprofiel en injectieslang worden aangebracht. Hierbij moet 
in ongunstige omstandigheden en in een kleine en beperkte ruimte worden gewerkt. 

9 Voor de aan te storten dwarsverbinding wordt een kist aangebracht. Voor de 
bevestiging van het afsluitende vlakke rubberprofiel wordt in de bekisting een sparing 
aangebracht. De maatvoering van deze sparing is van groot belang in verband met de 
vereiste vlakheid. 

10 Na het aanbrengen van een binnenkist (waarbij gebruik wordt gemaakt van 
ontluchtvoorzieningen om een volledige vulling te garanderen) wordt de betonmortel 
aangebracht 2).   

                                                                  
2. Het betonwerk is verzorgd door Beamix. Het bedrijf droeg de verantwoording voor een voldoende kwaliteit, 

ondanks de ongunstige omstandigheden in de vorm van extreem lage temperaturen.   
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11 Na ca 5 dagen werd de vriesinstallatie uitgeschakeld. Het dooiproces vergt 5 tot 10 
dagen, waarna duidelijk is of een voldoende waterdichte aansluiting is gerealiseerd. 
De dwarsverbinding wordt vervolgens verder afgebouwd (aanbrengen definitieve 
wanden, vloer en dak). 

12 Nadat beide aansluitingen op de verticale schacht gereed zijn, wordt de doorbraak 
naar de beide tunnelbuizen gerealiseerd.  Als eerste worden twee kleine gaten 
aangebracht om de positie van de doorbraak nauwkeurig vast te leggen. Met behulp 
van diamantboren wordt de te verwijderen sectie in vier stukken verdeeld, zodat voor 
de afvoer geen uitzonderlijk materieel nodig is. Tijdens dit boorproces wordt een 
stalen frame aan de binnenzijde van de tunnelbuis aangebracht om vervormingen van 
de uit te boren tunnelringen te beheersen. 

13 Het afsluitende vlakke omegaprofiel op de overgang tussen tunnellining en 
dwarsverbinding wordt aangebracht. 

14 De dwarsverbinding wordt verder afgewerkt. 
 

Bij het vriezen is in de tunnelbuis horizontale verstijvingsribben (in de vorm van HE-
profielen) aangebracht om de lining extra ondersteuning te bieden als aan de buitenzijde de 
grond is ontgraven ten behoeve van de constructieve dwarsverbinding. Op deze profielen is 
een isolerende deken aangebracht om ijsvorming tegen te gaan. 
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HOOFDSTU4 Enkele technische 
aspecten en aandachtspunten 

Naar aanleiding van de uitgevoerde inventarisatie kunnen onderstaande aspecten en 
aandachtspunten worden genoemd. 
 

 Voor de toepassing van een verticale schacht voor de bouw van de 
dwarsverbindingen is gekozen omdat deze optie tot zo klein mogelijke 
vrieslichamen en een minimale verstoring van de bouw van de tunnels zelf leidt. 
Veiligheidsaspecten (vluchtweg richting maaiveld mogelijk) speelden hierbij geen 
rol van betekenis. 

 
 Uit overwegingen van bouwtijd is voor de toepassing van diepwandpanelen 

gekozen. De toepassing van de caissonmethode (zoals toegepast bij de 
Sophiatunnel en de tunnel Pannerdensch Kanaal) bleek te tijdrovend. 

 
 Het daadwerkelijke verbruik van vloeibare stikstof, in totaal ca 2080 m3, komt 

gemiddeld beschouwd goed overeen met de voorspelde hoeveelheden. Ook de 
benodigde vriesperiode kwam goed overeen met de vooraf ingeschatte 
tijdsspanne.    

 
 Indien gewerkt wordt met vloeibare stikstof zijn voldoende veiligheidsmaatregelen 

nodig. Het personeel dient uitgebreid geïnstrueerd te worden, een vluchtweg en 
voldoende ventilatie dienen aanwezig te zijn. De toepassing van vloeibare stikstof 
is hiermee alleen mogelijk indien tijdens de bouw een verticale schacht wordt 
gebruikt. 

 
 Het realiseren van een waterdichte afsluiting tussen de dwarsverbinding en de 

tunnelbuis bleek in een aantal gevallen problematisch; het gebruik van vooraf 
aangebrachte injectievoorzieningen bleek noodzakelijk. De aanwezigheid van 
langs- en dwarsvoegen vormt hierbij de belangrijkste reden voor lekkage.   

 
 De aangebrachte diepwandpanelen vertoonden grote plaatsingsafwijkingen. Dit 

kan de uitvoerbaarheid van de werkmethode in gevaar brengen. 
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De BTC beschouwt het bouwproces van de dwarsverbindingen van de Botlek Spoortunnel 
als succesvol. Grote tegenslagen hebben zich tijdens de bouw niet voorgedaan.  De 
toepassing van een verticale schacht bestaande uit diepwanden en het toepassen van 
vloeibare stikstof is een goede keus gebleken. Onderstaande aandachtspunten zouden voor 
een volgend project nader bekeken kunnen worden: 

 De aangebrachte injectievoorzieningen rond de aansluiting van dwarsverbinding 
op tunnelwand voor het storten van het beton goed in kaart brengen; 

 Het bleek uiteindelijk goedkoper om minder hard te koelen en daarmee een 
langere bouwtijd te accepteren. 

  
Alle betrokkenen benadrukken het belang om in een vroegtijdig stadium de 
ontwerpwerkzaamheden op te starten, aangezien het aanbrengen van de 
dwarsverbindingen grote invloed heeft op de beide tunnelbuizen zelf. Door deze invloeden 
reeds in het ontwerpstadium mee te nemen, kunnen dure aanvullende ingrepen worden 
voorkomen.  
 
Een vroegtijdige beschouwing van de uitvoeringsmethode is ook van groot belang bij de 
planning van het totale project. Bij diverse boortunnelprojecten is inmiddels aangetoond dat 
de aanleg van schachten en dwarsverbindingen veel tijd vergen en een grote invloed 
kunnen hebben op het integrale bouwproces van het gehele project.  
 
De realisatie van een waterdichte aansluiting is niet alleen bij de Botlektunnel een 
probleempunt gebleken. Een algemeen toegepaste en technisch volwaardige oplossing is 
hiervoor niet beschikbaar, maar wordt door alle betrokkenen nodig geacht.  
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Bijlage 1  Foto’s 
 
 

 
 
De vriesinstallatie op maaiveld met opslagsilo voor het vloeibare stikstof. Links van de silo is de 
bovenzijde van de toegangsschacht te zien. 
 
 

 
 
Tijdens het vriezen wordt aan de binnenzijde van de tunnellining, naast horizontaal geplaatste 
staalprofielen ter verstijving van de tunnellining, een isolerende deken aangebracht om overmatige 
ijsvorming en mogelijke verwondingen van personeel te voorkomen. 



 

 
 
De vrieslansen rondom de insitu aan te brengen dwarsverbinding. De houten schotten zijn geplaatst 
om het personeel ter plaatse te beschermen. 
 

 
 
De bevroren grond tussen schacht en tunnelbuis wordt ontgraven. Aan de bovenzijde van de foto is in 
het midden een van de meetbuizen te zien waarmee de eigenschappen van het vrieslichaam tijdens de 
werkzaamheden worden gevolgd.  
 
 
 



 
 
Het betonwerk van de dwarsverbinding is aangebracht; de buitenzijde van de tunnellining is in het 
midden zichtbaar. 
 

 
 
De tunnellining wordt ter plaatse van de dwarsverbinding doorgebroken.  
 



 
 

 
 
De ruwbouw van de dwarsverbinding is gereed. Het afsluitende dak in de verticale schacht moet nog 
worden aangebracht en de doorgebroken tunnellining dient nog te worden afgewerkt. De donkere 
plekken geven de locatie aan waar de staalprofielen ter verstijving van de lining waren aangebracht. 
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