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1 DOEL EN INLEIDING

Na~r aal1leidil1gyan·deevaluatie OTAO van d~~Beneluxtunnel,
dOcumen'tnUmmer1915-01 .•0!512statusdefinitiefversie 1.0 d.d. 20 november
2001 hierna genoemd als het basisdocument, heeft de afdeling gevraagd als
aanvulling hierop een management evaluatie te maken. Voornaamste reden is dat
het gehele evaluatie rapport, bestaande uit 56 pagina's tekst en een veelvoud
aan bijlagen,t&uitgebreidi is ()m in één ()J)slagge voornaamste kern- en
leerpunten eruit te halen. Hetdoel \lande .evaluatie was dan ook niet alleen het
opsommen van de leerpunten maar ook een uitgebreidere context schetsen van
de achterliggende oorzaken en processen, zodat het ook een basis is voor een
stuk kennisoverdracht betreffende de tijdelijke processen die benodigd zijn om
een zinktunnel te maken.

In deze·managemenfMluatiezijn om de hierboven geschetste reden dan ook
alleen de belangrijkste punten opgenomen. Voor een volledig overzicht en een
meer uitgebreidere beschrijving van de betreffende punten en leerprocessen
wordt verwezen naar het basisdocument.

Deze management evalu~tiezal per leer- en kernpunt kort en bondig de essenties
aangeven met daarbij een verwijzing naar het basisdocument, waar dan de
uitgebreidere informatie en achterliggende gegevens gevonden kunnen worden.
Zoveel als mogelijk zal ook de hoofdstukken indeling van het basisdocument
gevolgd worden zodat het opzoeken van achterliggende informatie eenvoudiger
zal zijn.

Met nadruk wordt er ook in deze evaluatie op gewezen dat het separaat
aangeven van leerpunten, los van de oorspronkelijke context met zorg behandeld
en gelezen dient te worden. Zie hiervoor ook Hoofdstuk 0, Inleiding en leeswijzer,
van het basisdocument.

Aangezien enige kennis van de processen en operaties noodzakelijk is, is niet
altijd per onderdeel de diepere theoretische, technische enlof praktische
achtergrondgegeven. Hiervoor wordt met nadruk naar SAATU (Specifieke
Aspecten Afgezonken Tunnels Uitvoering) verwezen waar een zo compleet
mogelijk overzicht wordt geboden. In het basisdocument zijn wel op een aantal
punten diepgaandere beschouwingen gegeven van achterliggende gedachten en
afwegingen waarom bepaalde dingen zo gelopen enlof gekozen zijn. Ook wordt
er vanuit gegaan dat er bekendheid is met het contract,RAW-systematiek waarbij
de aannemer de tijdelijke voorzieningen ontwerpt, en de wijze waarop de
verantwoordelijkheden tussen de verschillende partijen verdeeld zijn.

proces 2e Beneluxtul'Inel 2/9



Project

Document

2

3

3.1

26 Beneluxtunnel Doe.nr.: 1915-2002 ...0142
Status: Definitief

Versie: 2 d.d, 22/04/02Management evaluatie OTAO proces

Het basisdocument ligt ter inzage bij het projectsecretariaat van de 26

Beneluxtuonel, waarbij~~ngetekend dient. te worden dat dit document wellicht
nog gevoelige .:informatie bevat voor het project en zijn aannemer.

~.aanpassingen in versie 2 t.o,v, versie .1 zijn gemerkt met een streep in de
rechter kantlijn.

ALGEMEEN

De volgende conclusies zijn inhetelgemeen tetrekkenvoorhet OTAO-proces bij
de 26 Beneluxtunnel:

Goed ve:rlopenproces<:ioor striktescl1ei<:iingteCl1niekencontract:
Door het consequent. scheidenvantechniekencontract door alle gelederen
van de ()J"9anis(ltiebijzoweldeBouwdienstalsdeaannemer was het
I"I'I;OQelijkomdesamenwerldngopeeo hoog peil te houden en daarmee ook
oetprobleemoptossend vermogen. van beide partijen .bij onverwachte
gebeurtenissen.

Samenwerkingsmodel geslaagd:
Door het vasthouden aan het samenwerkingsmod~l, •met als randvoorwaarde
het. scheiden •van techni~k en contract .(zie Jlierboven), zijn de benodigde
documenten ineen snel tempo en zonder onnodige discussie goedgekeurd.

Ervaren projectteams:
ZOlJVetbijde aannemer als.de Bouwdienst vormden ervaren mensen een
essentieel onderdeelvar\ de projectteams. [)itheefteen belangrijke bijdrage
geleverd aan een vruchtbare en goede samenwerk.ing en i.c.rn. de scheiding
techniek en contract tot het snel en kundig kunnen oplossen van technisch
gecompliceerde problemen.

SPECIFIEK

In dit hoofdstuk zullen een.aantÇilin het. oogspringende evaluatiepunten
behandeld worden, gerangschikt naar het betreffende··hoofdstuk uit het
basisdocument.

TECHNIEK

• Uitgangspunten •(paragraaf1 ••1):
• Uitgangspunten en aannamen uit de ontwerp ...enbesteksfase goed

vastleggen en helder communiceren met de aannemer;
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3.2

• Kritische onderdelei'l.goed· doorrekenen en opnemen in het bestek;
• Probeerwijzigingen·op·het laatste moment tevoofkomen en probeer deze

wijzigingen zo volledig mogelijk door te rekenen en door te voeren;
• Belangrijk uitgangspunt detailontwerp tijdelijke voorzieningen is dat de

tijdelijke constructie altijd eerder dient te bezwijken dan elk ander punt
van de permanente constructie, dit om te voorkomen dat deze
onherstelbaar beschadigd wordt;

• Bij:zondareaspecten· (paragraaf 1.2 ·en· 1.3) ~
• Houd rekening met alle bijzondere belastingen op de tijdelijke

voorzieningen, o.a.: stootbelastingen, scheefstanden, meer- en hijsdraden
ondereen· hoek (inclusief toleranties), 'aanhangend' water,
dichtheidsversthiUen wateren .beton;

• Aangezien ·deUitgangspuntenen debasisenginaering sterk bepalend zijn
vOOrde tijdelijk process~m/uitvoering. en de· risico's bij mogelijk verkeerde
uitgangspunten enorm zijn, zijn .een aantal reviews gehouden om de
mogelijkheid/onmogelijkheid van bepaaldebeslissingan te onderzoeken en
alle gemaakt keuzen een keer tegen het licht te houden

• Techniek en·uitvoering (paragraaf 1.4);
• Meegenomen. leerpunten van andere projecten: zagen voorspanning in

voegvlak, ECS ankers, kopèèhotopstort l.r.t. tunnelldst, Gina en W9Ui
bescherming;

• leerpunten voor andere projecten: moment en methode van injecteren
voorspanning, .:doorzagen.voorspanning na afzinken, afweging
alternatieven zint<Voegomranding (gezette plaat versus IPEen/of
toleranties op staalwerk).

COMMUNICATIE

• Algemeen (hoofdstuk 2):
• Het vroegtijdig opstarten van de contacten en het deelgenoot maken van

de·betrokken partijen bij h.et.werkis maatgevend gebleken en is dus
effiCiênt;

• Beter een paar partijen te vaak geïnformeerd dan één partij te weinig;
• Maak verslagen en leg de onderlinge afspraken, taken,

verantwoordelijkheden en acties goed vast. Ditvoorkomt langdurige en
uitvoerige discussies na afloop van de operaties;

• Check de werkelijke verantwoordelijkheid en mandaten van sleutelfiguren.
Wie is eindverantwoordelijk voor wat.
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3.3

3.4

Externe communicatie (hoofdstuk 2): Een uitgebreid communicatie traject met
externen is maatgevend en efficiënt. Ondanks dit heeft het toch kunnen gebeuren
dat rondom. het afzinkenproblem~n .zijn ontstaan, betreffende een aantal punten
rljnde:: definitie week~inde, definitie stremming, beschikbare vensters (i.r, t.
scfu~epvaart,bedrijfsIeVen enprincipaal),cqrridors.Het heeft veel overleg, tijd, en
inf:ipanninggekostorn alle partijen •vveeropéén lijn. te krijgen~ Met name de
tegengestelde belanQ~n. tussen hetGH~,hetbedriifsleven, de principaal en de
BOlJVVdienst vvashierbij een factor vantl~lang •.Uiteindelijk is toch een modus
gevond~n .waarbinn~n het project voortgangkonvinden.Gebleken is dat
persollelevvif:iselin~n (al danIliet vero()rzaa~ door reqrganisaties),
interpretatieverschillen van randvoorwaarden en •uitgangspunten en persoonlijke
invulling/beleving van afspraken kunnenleid~n tot dit soort problemen.

KWAUTEIT

• Algemeen (hoofdstuk 3):
• Bouwdienst:: Door de· inzet van· een aantal ervaren mensen heeft de

Bouvvdi$ost een goede en. substantiële rol kunnen spelen in het bepalen
van. de uitgangspunten en het traject val) beoordelen van de plannen;

• De· dqqrdeaannemer geleverdeinhoud$lijkekwaliteit was ruim
v<>ldoende.Aangezien het een aantal ervaren aannemers betrof, konden
ook een .aBl)talzeerervarenrnensenaanhetproject deelnemen;

• Deresultaten~n de bevindingen van de audits .ondersteunen het gevoel
dat er over het.algemeengesPfokensprake was van een beheerst proces.

OTAO-PROCES(UI1'VOERING)

• Algemeen (hoofdstuk4);
• Het. OTAO-proces is over het algemeen gesproken beheerst verlopen.

Voor een aantal bijzonderheden van de operaties zie de hierna volgende
paragraven;

• De processen van het klaar maken van.de .tunnelelementen (§ 4.1) en

van het bouwdok(§ 4.2),hetinunderen(§ 4.3), het opdrijven (§ 4.4.1),

hetuitliemn(§ 4.4.2),tijdelijkafmeren(§ 4.4.2) en· het transportgereed

maken (§ 4.5.1en4.5.2)zijnzonder noernenswaardigheden verlopen.
lees d$b&treffendeparagravenin het basisdocument voor de extra
informatie.
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• Transport (paragraaf 4. 5);
.• Weer: Het is een aantal malen voorgekomen dat een transport diende te

worden uitgesteld vanwege weersomstandigheden. Met name de mist
heeft een tweetal keer tot het afblazen van een operatie geleid. Alle
partijen dienen bewust te zijn van dit afbreukrisico (meestal het geval);

.• WaterstandEm:·De consequenties van de waterstanden op bepaalde
stukkenIpassages tijdens het transport moeten goed geïnventariseerd
worden. Niet alleen in relatie tot de diepgang maar ook in relatie tot de
passage van obstakels, .zOalsbruggen. Het afblazen van een transport,
hetgeen twee keer gebeurd· is als gevolg van te weinig· doorvaart
hoogte, had in een eerder stadium beter onderkend moeten worden;

.• Passage·objecten:·De·passage van de Botlekbrug, onder de vast
overspanning door, kan worden beschouwd als ongeveer het maximaal
haalbare op deze wijze. De vernauwing vanhetstroomprofiel tijdens de
passage is dermate groot dat er enorme krachten op het element komen
te staan. Het laten passeren van een nog breder element kan beter
worden afgeraden,· gezien de lokale omstandigheden. Mocht er geen
sprake zijnvan stroming dan zijn er wel mogelijkheden, echter de
combinatie· vanstrorning, een nauwtijvenster (en dus ook een beperkt
werl<vel1ster)ell deafrnetingen van het tunnelelement in relatie tot de
doorvaart (zoweHn breedte als in hoogte) maken het erg lastig (§ 4.5.1);

.• Ervaring:··Het aanwezig hebben van mensen met ervaring met de lokale
omstandigheden is eens te meer een must gebleken. Zij zijn de enige die
eenweloverwogen beslissing kunnen nemen met in acht name van de
lokaal optredende omstandigheden;

.• Het lijkt aanbevelenswaardig om tussen het transport en afzinken op ene
of andere manier een soort pauze in te lassen, voor kortere of langere
tijd. Hiermee wordt voorkomen-dateen zorgvuldig geplande en
gecommuniceerde afzinkoperatie wordt vertraagd, uitgesteld of zelfs
afgeblazen als gevolg van .tegenvallers tijdens het transport;

•• Tevens kan het tijdelijk parkeren gebruikt worden om reeds
verdergaandevoorbereidingen te treffen voor het afzinken, deels
afzinkgereed maken;

.• Ook voor de betrokkenen bij het transport en afzinken kan een pauze
uitkomst bieden, ploegen wissel of voldoende tijd om uit te rusten. Dit
hoort niet in het bestek, maar. is de verantwoordelijkheid van de
aannemer. Tijdens het OTAO~proces meenemen in de overweging, maar
niet dwingend.

Management evaluatie OTAO proces 28 Beneluxtunnel 6/9



Project 28 Beneluxtunnel Doe.nr.: 1915-2002~0142
Status: Definitief

Versie: 2 d.d. 22/04/02Document Management evaluatie OTAO proces

• Afzinken (paragraaf 4.6);
• Weer: Geen spelbreker geweest voor het afzinken. Ten opzichte van de

transporten blijken de meteorologische randvoorwaarden voor het
transport maatgevend te zijn boven die van het afzinken;

• Waterstanden: De waterstanden en .debijbehorendestroming hebben
niet tot problernengeleid.Een krabbend anker kan altijd gebeuren en
door het aanwezig hebben van voldoende boten met vermogen kon dit
opgelost wordeftDe verloren tijd is in ·zo~nsituatie echter wel
vervelender, dus dit versterkt het ideeomnrette krap te gaan zitten (op
het randje ontwerpen van tijdelijke voorzieningen) met materiaal en
materieel;

• Ervaring: Het aanwezig .•hebben vanrnensen· met ervaring met de lokale
omstandighedènis eens te meer een.must gebleken. Zij zijn de enige die
een weloverwogen beslissing kunnen nemen met in acht name van de
lokaal optredende omstandigheden;

• Afzinkprocedure voorhetgrindbed:. Het is gebleken dat het afzinken van
eenelementopeengrindbed duidelijk een.·andèreproeedure met zich
meebrengt voor definalenadering dan voor.het afzinken op tijdelijke
steunpunten .•Hetgrindbedzorgt toch voor meer horizontale weerstand
dan direct te verwachten. Hierdoor was het aantrekken van de Gina met
de 60 ton aan de krappe kant en hierop is besloten om voor het
aantrekken gebruik te .maken van een extra lier.

M.b.t. het afzinken zijn op de volgende punten discussies gevoerd met de
diverse partijen en dienen dus als leer- en aandachtpunten beschouwd te
worden (zie paragraaf 4.6.2):
• Definitie weekeinde;
• Definitie· stremming;
• Beschikbare vensters (i.r.t. scheepvaart, bedrijfsleven en principaal);
• Corridors.

Grindbed
Het grindbedis een nieuwe ontwikkeling geweest bij de 28 Beneluxtunnel en
hiervoor dient de separate evaluatie gelezen te worden omdat de wijzigingen,
impact en afwegingen te ingrijpend en veelomvattend zijn. Een keuze voor
een grindbed zonder volledige begrip van de context is gevaarlijk.
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Belangrijkste oorzaken en wijzigingen waren:
• Na gereedkomen detaillering bleek .onderschatting van horizontale

belastingen a.g.v. passerende schepen. Bestaande voorzieningen waren
ontoereikend. Onderzoek opgestart met grindbed als best mogelijke
oplossing;

• Uitwerking grindbed zeer specialistischgezien.·het feit dat de
tunnelelementen reeds gereed waren en de toelaatbare toleranties erg
klein zijn;

• Gelukkige omstandigheid was dat zowel. equipement als personeel van
0resund •.beschikbaar én bruikbaar was;

• Na het mislukken van het afzinken van tunnelelement 2 is grindbed lay-
out aangepast aan omstandigheden;

• Veel· aandacht besteed aan details zoals laatste fase afzinken
tunnelelement .(neerzetten en aantrekken) en overgang grindbed naar
onderstroomde fundatie.

• Afzinkmeting{paragraaf 4.6.5};
• Ervaring bij deafzinkmeting is bijzonder essentieel om een tunnelelement

succesvol af te kunnen zinken;
• Ook bijde Beneluxtunnelis weer gekwispeld. Element 5 is voorafgaand

aan het afzinken van element 6 .bijgedraaid om de sluitvoeg beter te
laten aansluiten;

• De schaduwmeting van de opdrachtgever heeft toch zijn nut weer
bewezen.

• Diversen afzinken (paragraaf 4.6.6, 4.6.7 en 4.7);
• Onderstromen: Normaal verlopen zonder bijzonderheden. Wel was de

overgang van grindbed element en onderstreomd element een
aandachtspunt, m.n, omdat dit bij desluitvoeg zat;

• Sluitvoeg:Zîe punt onderstromen;
• Afbouw: geen bijzonderheden, behalve de grote zettingen welke zijn

opgetreden bij de overgang van tunnelelement 1 en landhoofd Zuid
a.q.v, de grote bovenbelasting en de grondverbetering ter plekke.
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ORGANISATIE

• Algemene leerpunten organisatie (hoofdstukê):
• Spreek, zo veel mogelijk, vóóraf een goede organisatiestructuur af. Dit

geldt niet alleen voor de opdrachtgever en de aannemer als ook voor alle
betrokken externe partijen;

• De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden dienen voor en van
aUebetrokkenen helder te zijn. Dit om te voorkomen dat er acties worden
uitgezet of beslissingen worden genomen door "onbevoegden";

• Probeer zo veel als mogelijk van ervaren mensen gebruik te maken, en
neem onervaren mensen mee om kennis over te dragen en te behouden.

DOCUMENTEN

• Voor een compleet overzicht van aäe gemaakte relevante documenten
(tekeningen, berekeningen, etc.) wordt verwezen naar het basisdocument.

Het samenwerkingsmodel heeft hier goed gewerkt om alle documenten in
een zo kort mogelijke procedure geaccordeerd te krijgen.

•

DIVERSEN

• Vermeldingswaardige bijzonderheden (zie hoofdstuk 7):
• Zinksleuf: M.b.t. de zinksleuf zijn discussies geweest over de erosie van

de onderwatertaluds i.r.t. de 19 Beneluxtunnel. Hierop is besloten om
toch een steenstort aan te brengen.

• Sedimentatie: v66raf is een inschatting gemaakt van de te verwachten
sedimentatie. Deze was echter geen aanleiding om maatregelen te
nemen. Tijdens het afzinken op het grindbed is hier echter wel hinder van
ondervonden;

• Botlek:ondiepte: Direct achter de Botiekbrug lag een leidingstraat welke
qua doorvaartdiepte belemmerend was voor de transporten. Met de
leidingbeheerders zijn afspraken gemaakt over het tijdelijk verlagen van
de dekking op de leidingen.
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