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  Voorwoord

Voor u ligt het resultaat van een onderzoek naar het feitelijke “gedrag” van een bouw-
put tijdens ontgraven. Het onderzoek heeft plaatsgevonden aan weerszijden van de 
boor tunnel onder het Pannerdensch kanaal waar als onderdeel van de Betuweroute 
toeritten zijn gebouwd. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het platform 
 Gemeenschappelijk Praktijkonderzoek Boortunnels (GPB) dat ls doel heeft te komen tot 
een gezamenlijk onderzoeksprogramma bij de huidige en in de nabije toekomst op te 
starten boortunnelprojecten. Eén en ander ter vermeerdering van de kennis en kunde ten 
aanzien van ondergronds bouwen in het algemeen en het boren van tunnels in de spe-
cifieke Nederlandse ondergrond in het bijzonder. De financiers van het GPB zijn Project-
organisatie Betuweroute, Projectbureau Groene Hart Tunnel, Project organisatie Noord/
Zuidlijn, Rijkswaterstaat, Delft Cluster en COB. Het algemene doel van dit praktijkon-
derzoek sluit aan bij de doelstelling van het GPB, zijnde het  (verder) ontwikkelen van de 
kennis ten aanzien van het boren van tunnels in Nederlandse (bodem) omstandigheden 
en daarnaast door samenwerking tussen opdrachtgevers van  boortunnels te komen tot 
een bundeling van kennis, kunde en middelen. 
Het doel van het onderzoek bij Tunnel Pannerdensch Kanaal is antwoord te geven op de 
volgende onderzoeksvragen:
•	 Wat is de optimale onderlinge afstand tussen twee tunnelbuizen?
•	 Wat zijn de effecten bij het aanbrengen van en boren door een kunstmatig 

 aan gebracht zandlichaam?
•	 Wat zijn de effecten bij het boren door een overgeconsolideerde organische kleilaag.
•	 Wat is het gedrag van de bouwput bij ontgraven (interactie tussen wanden, vloeren, 

trekpalen, grond en grondwater).
Alhoewel in Nederland jaarlijks vele bouwputten worden ontworpen en gemaakt is met 
name aan de echte krachtswerking in de wanden en stempels weinig gemeten. Vanwege 
deze reden is voor onderhavige deelonderzoek (F501) het gedrag van de bouwput onder-
zocht. Naast het F501 deelonderzoek heeft het deelonderzoek F502 zich geconcentreerd 
op het bepalen van de invloed tussen twee tunnelbuizen bij een kleine tussenafstand.
In het basisprojectplan zijn de volgende onderzoeken in de commissie F501 nader gefor-
muleerd:
A. Ontspanning van de ondergrond, door het ontgraven en leegpompen van de bouwput.
B. De optredende krachten en momenten in de bouwput (wanden, stempels plus vloer).
C. Deformaties in de omgeving van de bouwput.
In januari 2002 is de commissie met haar werkzaamheden gestart, de metingen zijn 
overwegend in 2002 en 2003 uitgevoerd. Door problemen met de interpretatie van de 
metingen heeft met name de analyse van de metingen tot veel discussie en vertraging 
geleid en heeft het onderzoek uiteindelijk meer vragen dan antwoorden gegeven.
Het eindrapport is tot stand gekomen onder de eindredactie van Bauke Schat (Arcadis), 
hierbij is gebruik gemaakt van deelrapportages door Arjan De Kort (Ingenieursbureau 
Amsterdam), mw. A.E. Baaijens (TEC/Fugro), A. Verweij (GeoDelft). De veldmetingen zijn 
verricht door Fugro. De voorzitter en secretaris van de commissie F501 zijn J. Herbschleb 
(Royal Haskoning) en mw. M. Korff (GeoDelft). Speciale dank is verschuldigd aan   
H. Mortier (Comol Tunnelbouw vof) voor het soepel laten verlopen van de meet-
werkzaamheden tijdens het bouwproces.
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  Samenvatting

In COB commissie F501 is onderzoek gedaan naar het werkelijke gedrag van twee bouw-
putten nabij het Pannerdensch Kanaal. Het doel van het onderzoek is inzicht geven in 
het krachtenspel in een bouwput op basis van metingen. Deze meetresultaten worden 
vervolgens vergeleken met ontwerpberekeningen om de randvoorwaarden en veilig-
heidsfactoren in het ontwerp van bouw putten en OWB-vloeren te kunnen formuleren, 
bevestigen of aanscherpen. 
Hiervoor zijn twee bouwputten ten behoeve van de toeritten naar de tunnel van de Be-
tuweroute onder het Pannerdensch Kanaal geïnstrumenteerd. Vervolgens zijn tijdens de 
aanleg van deze bouwputten diverse metingen verricht. Dit rapport is de eindrapportage 
van het uitgevoerde onderzoek. Het bevat een samenvatting van het uitgevoerde litera-
tuuronderzoek en van de meetresultaten van de uitgevoerde metingen. Het is gebleken 
dat door allerlei oorzaken er veel onzekerheden zijn in de meet resultaten en de interpre-
tatie hiervan. Het is dan ook niet mogelijk gebleken om op basis van de  metingen een 
volledig inzicht in de krachtswerking van de bouwput te verkrijgen. Wel zijn een aantal 
meetresultaten vergeleken met postdictie berekeningen die zijn uitgevoerd met MSheet 
en PLAXIS. Het blijkt dat de uitbuiging van de bouwputwand redelijk goed voorspeld 
kan worden (ca 20% onderschat). Verder kwam de OWB-vloer 5-10 mm  omhoog bij het 
droogzetten van de bouwput, dit is redelijk goed in overeenstemming met de voorspel-
ling op basis van CUR77. De metingen lenen zich helaas niet voor een goede beoordeling 
van de krachtswerking en dan met name in de OWB-vloer. Het  rapport geeft wel goed 
inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van enige monitorings technieken die voor 
het meten aan bouwputten gebruikt kunnen worden.

  Summary
The COB Committee F501 has carried out a research project to study the behavior of 
pits constructed with combined sheet piling. The goal of the research was to gain insight 
into the internal forces of construction pits from field measurements. This data could 
then be compared with the results of mathematical models to further develop, confirm 
or sharpen the present requirements and safety factors used for construction pits and 
underwater concrete floors design.
The data was collected from two pits constructed for the tunnel under the Pannerdensch 
Kanaal (The Netherlands). The pits were equipped with monitoring instrumentation 
and during the excavation of the pit various measurements were made. This document 
provides the bibliography from the theoretical research and summarizes the results of 
the collected data.

It appears, for various reasons, that there are many uncertainties in the  measurements 
and the interpretation. It seems it is not possible to accurately analyze the  internal forces 
within the pit based on the collected field data. A few of the  resulting measurements were 
compared to post-diction analyses from MSheet and PLAXIS calculations. It seems that 
the deformation of the sheet pile can be fairly well predicted (approx. 20% below estimation). 
The underwater concrete floor lifted 5-10 mm after dewatering of the excavation; this is 
in accordance with the CUR77 prediction. The  measurements could not be used for an 
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accurate evaluation of the force distribution, especially in the underwater concrete floor. 
This document does, however, provide insight into the possibilities and restrictions of a 
few techniques that can be used for the  monitoring of construction pits.
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  Notaties

Symbool Omschrijving eenheid

Δhp primaire samendrukking van de grondlaag m

Δhs secundaire samendrukking van de grondlaag m

Δt tijdsduur van de belasting s;dag

Δtd tijdsduur van 1 dag (= 1 dag) dag

a'
reductiefactor op de hoek van inwendige wrijving  

en cohesie
–

a'bc reductiefactor op de ongedraineerde schuifsterkte –

Ap primaire zwelconstante –

As seculaire zwelsconstante –

C
hydraulische weerstand van slecht 

waterdoorlatende laag
dag

C secundaire samendrukkingindex –

c’ effectieve cohesie kPa

Cc primaire samendrukkingindex –

Cp

primaire samendrukkingsconstante voor  

de grensspanning
–

Cp’
primaire samendrukkingsconstante boven  

de grensspanning
–

Cr primaire herbelastingsindex –

Cs

seculaire samendrukkingsconstante voor  

de grensspanning
–

Cs’
seculaire samendrukkingsconstante boven  

de grensspanning
–

Csw zwel constante –

Cu Gelijkmatigheidscoëfficiënt –

cu ongedraineerde schuifsterkte kPa

cv verticale consolidatiecoëfficiënt m²/s

cv;zwel consolidatiecoëfficiënt bij zwel m²/s

d10 10% van de gronddeeltjes is kleiner dan D10 mm
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Symbool Omschrijving eenheid

d50

50% van de gronddeeltjes is kleiner dan D50 (medi-

aan)
mm

d85;grout 85 van de groutdeeltjes is kleiner dan d85 mm

E generieke elasticiteitsmodulus van de grond MPa

E Poriëngetal _

e0 initieel poriëngetal _

E50;ref secant stijfheid bij Pref MPa

Em elasticiteitsmodulus volgens Ménard MPa

emax maximaal poriëngetal _

emin minimaal poriëngetal _

Eoed

elasticiteitsmodulus bij verhinderde zijdelingse  

vervorming
MPa

Eoed;ref tangent stijfheid in samendrukkingsproef bij Pref MPa

Eur;ref ontlasting-/herbelastingsstijfheid bij Pref MPa

fs wrijvingsweerstand bij sonderen MPa

G Glijdingsmodules MPa

H dikte van de grondlaag m

hw stijghoogte grondwater m

IC consistentie-index –

IL Vloeibaarheidsindex –

IP Plasticiteitsindex –

K0 neutrale gronddrukcoëfficiënt –

K0;nc

laterale gronddrukcoëfficiënt bij normaal  

geconsolieerde grond
–

kb beddingsconstante kN/m3

kh horizontale doorlatendheidscoëfficiënt m/s

kv verticale doorlatendheidscoëfficiënt m/s

L lutumgehalte [deeltjes kleiner dan 2 μm] %

M mate van spanningsafhankelijkheid van de stijfheid –

M63 mediaan van de zandfractie μm

mv verticale volumesamendrukkingscoëfficiënt (= 1/Eoed) kPa-1

N Porositeit –
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Symbool Omschrijving eenheid

N gloeiverlies na 5 uur bij 550°C –

OCR Overconsolidatiegraad –

P*l

bezwijkspanning pressiometerproef verminderd met 

h;i’
kPa

pg Grensspanning kPa

Pref Referentiespanning kPa

qc Conusweerstand MPa

Re relatief poriëngetal/ relatieve dichtheid –

Rf Wrijvingsgetal –

Rf bezwijkratio qf/qa –

T dimensieloze tijdfactor –

T verlopen tijd na aanvang van de belasting s

W Watergehalte –

wL Vloeigrens –

wp Uitrolgrens –

δ (wand)wrijvingshoek °

ψ Dilatantiehoek °

’ effectieve hoek van inwendige wrijving °

Δ i’ toename van de korrelspanning kPa

γdr volumiek gewicht van droge grond kN/m³

i’ initiële korrelspanning kPa

’h: Horizontale korrelspanning kPa

’v Verticale korrelspanning kPa

s
volumieke massa vaste gronddelen kg/m3

γsat volumiek gewicht van verzadigde grond kN/m³

γw volumiek gewicht van water kN/m³

V Dwarscontractiecoëfficiënt –

V ur

dwarscontractiecoëfficiënt voor ontlasting/ 

herbelasting
–



 12 

Gedrag van bouwputten



13

Toeritten Pannerdensch Kanaal  onderzoek naar krachtswerking en vervormingsgedrag

 1 Inleiding

Door de Projectorganisatie Betuweroute (PoBR) en het COB is het initiatief genomen 
voor een praktijkonderzoek (F500) rondom Tunnel Pannerdensch Kanaal (TPK). Dit 
onderzoek is voortbouwend op soortgelijke initiatieven bij de Tweede Heinenoordtunnel, 
de Botlekspoortunnel, de Sophiaspoortunnel en de Groene Hart Tunnel. Het onderzoek 
maakt deel uit van het Gemeenschappelijk Praktijkonderzoek Boortunnel (GPB), wat 
weer onderdeel uitmaakt van het COB-2 programma. Het Platform GPB is binnen het 
COB  opgericht als vervolg op de door de politiek aangewezen praktijkonderzoeken bij 
de Tweede Heinenoordtunnel en de Botlekspoortunnel. Het platform heeft als doel te 
komen tot een gezamenlijk onderzoeksprogramma, uit te voeren bij de huidige en in de 
nabije toekomst op te starten boortunnelprojecten. Ter vermeerdering van de kennis en 
kunde ten aanzien van ondergronds bouwen in het algemeen en het boren van tunnels in 
de specifieke Nederlandse ondergrond in het bijzonder. 
De financiers van het GPB zijn Projectorganisatie Betuweroute, Projectbureau Groene 
harttunnel, Projectorganisatie Noord/Zuidlijn, Rijkswaterstaat, Delft Cluster en COB.  
De eerste drie genoemde organisaties hebben met name een korte termijn belang, de 
laatste drie genoemde organisaties tevens een meer lange termijnbelang.

In COB commissie F500 (Praktijkonderzoek Pannerdensch kanaal) is onderzoek verricht 
middels twee deelcommissies:
•	 F501 Bouwputten
•	 F502 Onderlinge beïnvloeding boortunnels
Het onderzoek is verricht aan de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal. In deze 
 rapportage wordt verslag gedaan van de wijze waarop het onderzoek van de commissie 
F501 is uitgevoerd en wat de resultaten hiervan zijn.

 1.1. De onderzoekslocatie
De tunnel onder het Pannerdensch Kanaal maakt deel uit van de Betuweroute, de 
eerste spoorlijn in Nederland die uitsluitend bestemd is voor het vervoer van goederen. 
De 160 kilometer lange goederenspoorlijn zorgt ervoor dat goederen die aankomen in 
de wereldhaven Rotterdam snel en veilig kunnen worden vervoerd naar het Europese 
achterland. Het tracé van de Betuweroute bestaat uit de Havenspoorlijn en een nieuw 
spoor van rangeer terrein Kijfhoek tot aan de Duitse grens. Het nieuwe spoor begint vanaf 
Kijfhoek met de langste tunnel in de Betuweroute, de Sophiaspoortunnel. De Betuwe-
route kruist het Pannerdensch Kanaal tussen Bemmel en Zevenaar. Aan de ene kant 
ligt de Betuwe aan de andere kant ligt de Liemers. Beide streken staan bekend om hun 
mooie natuur. Om dit landschap te behouden is gekozen voor een geboorde tunnel. De 
 tunnel Pannerdensch Kanaal heeft een lengte van bijna drie kilometer en is – gezien 
vanaf de Rotterdamse haven – de vierde tunnel van de Betuweroute. De tunnel doorkruist 
achtereenvolgens de gemeenten Bemmel, Rijnwaarden en Duiven. De westelijke toerit 
ligt bij het buurtschap Boerenhoek. De tunnel kruist op een diepte van twintig meter het 
 Pannerdensch Kanaal, waarna het traject verdergaat door de Kandiadam. Bij de Kandia-
dijk komt het spoor weer bovengronds. Aan weerszijden van de boortunnel worden 
toeritten gebouwd. 
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Figuur 1. Locatie van het de uitgevoerde metingen

 1.2 Algemene doel van het onderzoek
Het algemene doel van het praktijkonderzoek sluit aan bij de doelstelling van het GPB, 
namelijk het (verder) ontwikkelen van de kennis ten aanzien van het boren van  tunnels 
in Nederlandse (bodem)omstandigheden en daarnaast door samenwerking tussen 
opdrachtgevers van boortunnels te komen tot een bundeling van kennis, kunde en 
 middelen.
Het specifieke doel van het onderzoek bij Tunnel Pannerdensch Kanaal is antwoord te 
geven op de volgende onderzoeksvragen:
•	 Wat is het gedrag van de bouwput bij ontgraven (interactie tussen wanden, vloeren, 

trekpalen, grond en grondwater).(F501)
•	 Wat is de optimale onderlinge afstand tussen twee tunnelbuizen? (F502)
•	 Wat zijn de effecten bij het aanbrengen van en boren door een kunstmatig 

 aangebracht zandlichaam? (F502)
•	 Wat zijn de effecten bij het boren door een overgeconsolideerde organische kleilaag. 

(F502)
•	 Wat is het gedrag van de bouwput bij ontgraven (interactie tussen wanden, vloeren, 

trekpalen, grond en grondwater). (F502)
In het deelonderzoek F501 is het gedrag van de bouwput onderzocht. De overige onder-
zoeken vallen onder het deelonderzoek F502.
 

 1.3 Samenstelling commissie F501
Voor het uit te voeren F501 onderzoek is in december 2001 een commissie samen-
gesteld. In bijlage I is een overzicht gegeven van de leden van de commissie. Voor de 
begeleiding van het onderzoek is de commissie 12x bij elkaar geweest. In eerste  instantie 
voor het opstellen van het deelprojectplan en het bepalen van de wijze waarop de 
 metingen uitgevoerd moesten worden. Daarna om de voortgang van de uitwerking van de 
deelprojecten te bewaken en te discussiëren over de metingen en eindresultaten.

  
Toerit Westzijde Toerit Oostzijde
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 1.4 Doelstellingen F501
De basis doelstelling voor het onderzoek van F501 is het onderzoeken van het gedrag van 
de bouwput bij ontgraven. 
In het COB onderzoek F210 bij de startschacht van de Sophiaspoortunnel is een  redelijk 
uitvoerig onderzoek gedaan naar het gedrag van de grond onder een bouwput bij 
 ontgraven en droogzetten van de bouwput. Dit is echter één aspect van het gedrag van 
een bouwput bij ontgraven. Andere aspecten waar een duidelijke behoefte aan aan-
vullende kennis is zijn bijvoorbeeld de groepswerking bij (relatief slappe) trekankers, 
zwelbelasting op palen en bouwputvloeren, heiverdichting, damwandvervormingen, 
deformaties naast de bouwput en met name de interactie tussen deze aspecten.
Naast het genoemde COB F210 onderzoek zijn de volgende onderzoeken ook van belang:
•	 CUR 123 trekpalen. Binnen de CUR-commissie Trekpalen wordt onderzoek verricht 

naar het gedrag van trekpalen. De interactie tussen genoemde aspecten is echter nog 
niet onderzocht.

•	 CUR 77 onderwaterbeton. Deze commissie heeft richtlijnen opgesteld voor het 
 berekenen van onderwaterbetonvloeren. De praktijkregel is echter nog niet voldoende 
onderbouwd met praktijkmetingen. Hierbij zijn ongewapende en gewapende vloeren 
beschouwd, inclusief staalvezel versterkte onderwaterbetonvloeren. Deze laatste is 
toegepast in de toeritten (oost en west) van de boortunnel Pannerdensch Kanaal.

Op basis van de basis doelstelling zijn door de commissie F501 de volgende deelonder-
zoeken nader geformuleerd.
1. Ontspanning van de ondergrond, door het ontgraven en leegpompen van de bouwput.
2. De optredende krachten en momenten in de bouwput (wanden, stempels plus vloer).
3. Deformaties in de omgeving van de bouwput.
Voor deze onderdelen is door de commissie bekeken wat de mogelijkheden zijn om 
binnen de technische en financiële kaders metingen en analyse aan de bouwput van de 
toeritten van het Pannerdensch Kanaal uit te voeren. Per onderdeel is een omschrijving 
gegeven van de mogelijkheden.
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Figuur 2 Alle relevante te onderzoeken aspecten van een bouwput

  Ontspanning ondergrond
Het doel van dit deelonderzoek is het verkrijgen van een beter beeld van de  ontspanning 
in de ondergrond. De ontspanning is onder andere een belangrijke factor in het 
 dimen sioneren van het draagvermogen van funderingspalen (trek en druk). Gezien de 
homogene bodemopbouw van zand kunnen deze metingen goed gebruikt worden voor 
een vergelijking met de recent uitgebrachte CUR richtlijn voor trekpalen (CUR 2001-4)

Voor het onderzoek naar de ontspanning van de ondergrond zijn sonderingen in alle 
bouwfasen nodig. Bij voorkeur worden per bouwfase 5 sonderingen gemaakt (2 buiten  
de bouwput, en 3 in de bouwput) allen in één meetraai. Afhankelijk van de bouwfase 
moeten de sonderingen in de put vanaf een stellage of het water worden gemaakt.   
Om ook sonderingen na het droogzetten van de bouwput te maken is een speciale 
doorvoer in de onderwaterbetonvloer noodzakelijk. De kosten van dit onderzoek zijn door 
GeoDelft geschat op ca € 40.000,00 tot € 60.000,00 afhankelijk van het aantal bouw-
fasen waarbij gemeten wordt. 

 

F501

F210

F501

F210
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Gezien de hoge kosten plus de inspanning die daarbij ook van de aannemer wordt ver-
wacht is door de commissie besloten dit onderzoek in zeer beperkte mate uit te voeren. 
Een andere reden is dat de reeds gemaakte sonderingen aan weerszijden van de bouwput 
een verschil in conusweerstand laten zien van circa 15 tot 20%, dat wil zeggen dat de 
interpretatie van een onderzoek gebaseerd op verschillen in conusweerstand bemoeilijkt 
wordt door de natuurlijke verschillen in conusweerstand.

Middels het maken van sonderingen vooraf aan het plaatsen van de combiwand en na 
het trekken van de combiwanden, kunnen wel de gevolgen op de ontspanning op de 
ondergrond door het trekken van de combiwand worden bestudeerd.

  Krachtenspel bouwput
In dit deelonderzoek is het doel het formuleren, bevestigen of aanscherpen van rand-
voorwaarden en veiligheidsfactoren bij ontwerp berekeningen van bouwputten en onder-
waterbetonvloeren.

Dit doel kan worden bereikt door het (indirect) meten van de krachten, momenten en 
vervormingen welke optreden in de wanden, vloeren en stempels, tijdens het ontgraven 
en droogzetten van de bouwput maar ook bij de afbouw van de toerit. Er zijn namelijk 
maar weinig metingen van een krachtenspel in bouwputten bekend, zie hiervoor ook de 
literatuurstudie. 

Doormiddel van een meting van optredende krachten kan een vergelijking en toetsing 
gemaakt worden met huidige ontwerpmethoden van bouwputten en onderwaterbeton-
vloeren. Alhoewel de rekenmethodieken veel worden gebruikt is nog maar weinig een 
directe relatie gelegd met optredende krachten en momenten in bouwputten. 

Enerzijds kan hiermee mogelijk een uitspraak gedaan worden over de toepasbaarheid 
en bruikbaarheid van de modellen, en anderzijds over de toe te passen materiaalfactor 
(veiligheidsmarges).
Door het verrichten van metingen langs twee meetraaien in de bouwput (in het midden 
en aan de kopse kant) kunnen ook uitspraken gedaan worden over de effecten aan de 
hoek-zijde van een bouwput. 

  Deformaties in de omgeving
Door het ontgraven en leegpompen van de bouwput ontstaat een nieuw horizontaal en 
verticaal evenwicht. Het instellen van het nieuwe evenwicht betekent dat in de  omgeving 
van de bouwput vervormingen (zettingen) optreden. Doel van dit deelonderzoek is 
het formuleren van verbanden tussen bouwactiviteiten (plaatsen van damwanden, 
 ontgraven, bouwen toerit, etc) en vervormingen in de omgeving, langs de gehele omtrek 
van de bouwput.
Aangezien metingen in de omgeving van de bouwput beslag leggen op het werkterrein en 
de werkwijze van de aannemer is besloten af te zien van deze (uitgebreide) metingen. 
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 1.5 Uitgevoerd onderzoekF501
uiteindelijk zijn de volgende concrete onderzoeksdoelen voor F501 geformuleerd:
1. Het bepalen van het krachtenspel in een bouwput (wanden, vloeren en stempels), tot 

en met afbouw van de toerit.
2. Het bepalen van de “rand-effecten” in een bouwput.
3. Het formuleren, bevestigen of aanscherpen van randvoorwaarden en veiligheids-

factoren bij ontwerp berekeningen van bouwputten en onderwaterbetonvloeren.
4. De invloed op de ontspanning in de ondergrond door het verwijderen van damwanden.
Het formuleren van nieuwe rekenmethodieken valt buiten het kader van dit onderzoek.

Om de doelen in te kunnen vullen zijn in het deelprojectplan de volgende werkzaam-
heden uitgevoerd.
1. Uitvoeren van een literatuur studie
2. Opzetten van meetplan en protocol
3. Verrichten en rapporteren van metingen
4. Beschrijven van geotechische randvoorwaarden
5. Interpretatie en evaluatie van de metingen
6. Het met behulp van de meetresultaten toetsen van bestaande ontwerprichtlijnen  

van bouwputten en onderwaterbetonvloeren. 
7. Eindrapportage
 
De werkzaamheden zijn als deelprojecten uitgevoerd. De resultaten van deze  
werkzaamheden zijn vastgelegd in tussenrapportages. Dit zijn:
1. Literatuurstudie gedrag bouwput, dr. ir. D.A. Kort, IBA Amsterdam,  

F501-O-04-131 [16]
2. Resultaten metingen Oostelijke bouwkuip Pannerdensch Kanaal, 

H. van den Berg, Fugro Ingenieursbureau, F501-O-04-132 [17]
3. Interpretatie van het grondonderzoek F501 gedrag bouwput, ir. A.E Baaijens,  

Fugro Ingenieursbureau, F501-O-06 -07 [18]
4. Evaluatie en interpretatie meetresultaten, ing. P.E.M. de Gunst, Arcadis,  

F501-O-04-133 [19]
5. Aanvullende evaluatie en interpretatie meetresultaten, ing. P.E.M. de Gunst,  

Arcadis, F501-O-06-08 [20]
6. Onderzoek bouwputten Pannerdensch Kanaal, Toetsing ontwerprichtlijnen,  

ir. A. Verweij, GeoDelft, Delft Cluster, CO-403720-0063.v02,  
COB F501-O-06-06, juni 2006 [24]
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 1.6 Budget en financiën
Een globaal overzicht van het beschikbare budget en de verdeling hiervan over de  
verschillende onderdelen van het project is gegeven in Figuur 3

Figuur 3. Verdeling van het beschikbare budget van € 157.500,-
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 2 Literatuurstudie

 2.1 Algemeen
De literatuurstudie [15] heeft een tweeledig doel: enerzijds dient het een referentiekader 
te bieden voor het interpreteren van de metingen door het gedrag van de bouwput te 
vergelijken met dat van andere bouwputten, anderzijds dient het inzicht te geven in de 
belangrijkste van toepassing zijnde normen, richtlijnen en berekeningsmodellen. 

De literatuurstudie richt zich op het gedrag van bouwputten met een onderwater-
betonvloer al dan niet met trekpalen. Vanwege de constructie ligt de nadruk op diepe 
 ontgravingen in zandige ondergrond maar ook worden bouwputten en damwand-
constructies in andere ondergrond bestudeerd.

De onderstaande literatuur is bestudeerd, in het rapport van de literatuurstudie [15] 
is per item een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten van de 
 metingen, de interpretatie van de metingen en de berekeningen.

1. Van Tol, A.F. & Brassinga, H.E. 1994. Evaluation of Earth Retaining Structures.  
XIII ICSMFE. New Delhi. pp.803-808. Rotterdam: Balkema. [1]

2. Ou, C.Y., Chiou, D.C., en Wu., T.S. 1996. Three-Dimensional Finite Element Analysis  
of Deep Excavations. ASCE Journal of Geotechnical Engineering. Vol.122, No. 5. [2]

3. Wolffersdorff, P.A. von. 1997. Vervormungsprognosen für Stützkonstruktionen. 
Heft 141. Karlsruhe: Universität Fridericiana. [3]

4. Kort, D.A. 2002. Rotterdam Sheet Pile Wall Field Test. CUR Publication 207. Gouda: 
CUR. [4]

5. Schiphouwer, R.A. et al. 2001. Starting and end schafts of the Sophia railway tunnel. 
Proceedings XV ICSMGE Istanbul. pp. Rotterdam: Balkema [5]

6. Kwast, E.A. et al. 2001. Swell investigation by the Sophia railway tunnel, Betuwelijn, 
Procedings XV ICSMGE Istanbul pp.2203-2207, Rotterdam: Balkema. [6]

7. Rowe, P.W. 1952. Anchored Sheet-Pile Walls. Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers. Part 1. Volume 1. pp. 27-70. [7]

8. Steenfelt, J.S. et al. 1981. Failure Modes and Earth Pressure Distributions.  
Proceedings XI ICSMFE. San Francisco. pp.793-796. Rotterdam: Balkema. [8]

9. Schweiger, H.F. 2000. Excavation with different soil models. Course for Experience 
Plaxis Users. Delft: PAO. [9]

10. Bakker, K.J. 2000. Soil Retaining Structures. Proefschrift TU Delft. Rotterdam: 
Balkema. [10]

11. Simpson, B. en Powrie, W. 2001. Embedded retaining walls : theory, practice and  
understanding. Proceedings XV ICSMGE. Istanbul. pp. 2505-2524. 
Rotterdam: Balkema. [11]

12. Bouwmeester-van den Bos, W.J. en Huisman, C. 2003. Steel fiber reinforced under-
water concrete slab for the Botlek Railway tunnel in The Netherlands. Proceedings ITA. 
Lisse: Swets & Zeitlinger. [12]

13. Kooiman, A.G. 2000. Modelling Steel Fibre Reinforced Concrete for Structural Design. 
Proefschrift. Delft: TU Delft. [13]

14. CUR Aanbeveling 77. 2001. Rekenregels voor ongewapende onderwaterbetonvloeren. 
Gouda: CUR. [14]
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In deze literatuurstudie is echter aandacht besteed aan normen. In plaats daarvan is 
het accent meer gelegd op het fundamentele begrip over wat zich precies in de grond 
afspeelt. Dit is een bewuste keuze, omdat een vergelijking tussen normen eerder leidt 
tot een vergelijking tussen verschillende veiligheidsfilosofieën dan tussen verschil-
lende rekenmethodes. Zowel de Nederlandse norm als de Eurocode is gericht op een 
 “predictieberekening” waarbij in de plaats van “optredende” parameters  wordt gerekend 
met “karakteristieke waarden” of “ontwerpwaarden” van parameters. De discussie over 
hoe de optredende parameters getransformeerd moeten worden naar karakteristieke 
waarden of ontwerpwaarden en op welke parameters de partiële factoren moeten worden 
is op zich interessant maar past niet in de doelstelling met betrekking tot de toe te passen 
rekenmodellen, grondonderzoek en analyse van de veldmetingen.
Een overzicht over normen en veiligheid in grondkerende constructies dat in het kader 
van dit onderzoek past, is beschreven door Simpson en Powrie [11].

Vanwege bovengenoemde redenen wordt in de literatuurstudie het volgende 
 onderscheid gemaakt:

•	 Literatuurstudie naar het gemeten gedrag en predictieberekeningen van bouwputten 
(praktijk gericht);

•	 Literatuurstudie naar mechanismen en relevante rekenmethodieken (fundamenteel 
gericht);

•	 Literatuurstudie naar rekenmethodes en het gedrag van staalvezel gewapend onder-
waterbetonvloeren.

 2.2 Beknopte beschrijving resultaat van de literatuurstudie
  Gemeten gedrag en predictieberekeningen

Wereldwijd zijn honderden metingen verricht aan het vervormingsgedrag van grond-
kerende constructies ten behoeve van diepe ontgravingen, en gepubliceerd. Sommige 
van deze metingen betreffen veldproeven waarin het meten van het (bezwijk)gedrag van 
een grondkerende constructie centraal stond (b.v. Von Wollfersdorff [3] en Kort [4]) en 
anderen betreffen cases waarbij tussen de bouwactiviteiten door is gemeten (b.v. Van Tol 
en Brassinga [1] en Schiphouwer et al. [5]), waarbij men bedacht moet zijn op mogelijke 
beïnvloeding van de meetresultaten door bouwactiviteiten. Het overzicht dat in deze 
literatuurstudie wordt gegeven, is daarom beperkt.

Deze literatuurstudie heeft geleid tot de volgende bevindingen met betrekking tot de 
meetresultaten, het waargenomen gedrag, de fundamentele en de modellerings aspecten.

INTERPRETATIE VAN DE MEETRESULTATEN
•	 Afgezien van de bouwactiviteiten kunnen hellingmetingen ook worden beïnvloed door 

problemen die tijdens het inbrengen van de grondkerende wand zijn ontstaan [3,4]. 
In het kader van dit onderzoek is het daarom noodzakelijk om er zeker van te zijn dat 
de installatie van de combiwand en van de onderwaterbetonvloer ter plaatse van de 
meetraaien probleemloos zijn verlopen.

•	 Bij flexibele damwandconstructies kan het in sommige gevallen beter zijn om geen 
temperatuurcorrecties op de stempelkrachten toe te laten. Het is aan te raden om de 
temperatuur van de stempels te vergelijken met de luchttemperatuur [3,4].
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  Waargenomen gedrag
•	 In de niet geheel verzadigde zandlagen kan schijnbare cohesie een rol spelen.  

Dit effect kan worden gemodelleerd door een hogere c’ toe te passen [3].
•	 In de verzadigde zandlagen kan als gevolg van het ongedraineerde gedrag van de 

kerende grond de waterdruk tegen de wand afnemen. De mate waarin deze afname 
plaatsvindt hangt af van de snelheid waarmee grondwater uit de omgeving toe kan 
stromen. In het zand zal naar verwachting geen significante afname van de water-
druk optreden. In de veenlaag kan hiervan wel sprake zijn maar aangezien deze laag 
vrij hoog zit, zal dit fenomeen naar verwachting weinig effect hebben op de helling-
metingen [4].

•	 Als gevolg van het ontgraven zal de bouwputbodem omhoogkomen. Dit omhoog-
komen kan worden onderverdeeld in een instantane opvering en een opvering als 
gevolg van zwel. Dit laatste fenomeen speelt een rol in ondoorlatende gronden  
(zie later) [4,5]. 

•	 Nabij een hoek van de bouwput zal, als gevolg van 3-D effecten, geen vergelijking 
met plane strain modellen mogelijk zijn. Volgens Ou et al. [2] zal in het geval van een 
diepwand het hoekeffect pas na 30 m zijn uitgedempt. Bij een combiwand zal deze 
invloedsafstand waarschijnlijk veel korter zijn omdat de damwandsloten een aantal 
graden hoekverdraaiing kunnen ondergaan. De invloed van hoekeffecten kunnen 
tegenwoordig ook worden onderzocht met 3D Plaxis berekeningen [4].

  Fundamentele aspecten
•	 Het fundamentele gedrag van een damwandconstructie is uitgebreid  onderzocht 

door Rowe [7]. Rowe vond dat met name de momenten in een damwand  kleiner zijn 
dan wordt berekend op basis van de methode Blum. Hoewel Rowe het  fenomeen 
boog werking onderkende, verklaarde hij het lagere moment door een  ongunstiger 
 bezwijkgedrag van de passieve grondwig. Volgens Simpson en Powrie [11] is boog-
werking achter gestempelde damwandconstructies in zand nog steeds een  onbegrepen 
fenomeen waarnaar in de toekomst meer onderzoek moet worden  verricht.

•	 Steenfelt et al. [8] beschrijven proeven waarmee zij vinden dat de het bezwijk-
mechanisme in de grond afhankelijk is van de wijze waarop de damwand vervormd.  
Door gebruik te maken van de gronddruktheorie van Brinch Hansen kan een grond-
drukverdeling worden geschat als functie van de wijze waarop een wand doorbuigt.

•	 Kort [4] heeft de gronddruktheorie van Brinch Hansen als uitgangspunt gebruikt om 
de gemeten doorbuiging van een damwandconstructie terug te rekenen met een  
verenmodel. Het resultaat dat met deze berekening werd verkregen, was veel  
plausibeler dan berekeningen met rechte of kromme glijvlaktheorieën.

  Modelleringsaspecten
•	 Grofweg zijn er drie methodes om de bouwput te modelleren: analytisch, analytisch/

numeriek met veren en numeriek met eindige elementen [11].
•	 Veel gebruikte gronddruktheorieën zijn die van Coulomb, Rankine, Caquot en  

Kerisel, Culmann, Kötter, welke allen zijn gebaseerd op rechte of kromme glijvlakken 
of vloeizones. Het gebruik van deze methodes is in principe alleen gerechtvaardigd in 
de gevallen waarin de grond ook net zo bezwijkt als in het model is aangenomen.  
Om toch de gewenste gronddrukken op de damwand te berekenen, wordt vaak 
 onterecht met δ gespeeld.

•	 De Deense en de Duitse methodes geven een betere benadering van de werkelijkheid 



 24 

Gedrag van bouwputten

[11]. In de Deense methodes zijn de gronddrukverdelingen afhankelijk van de wijze 
waarop de grond achter de damwand vervormd. In de Duitse methodes wordt gebruik 
gemaakt van versimpelde gronddrukverdelingen, waarmee de wijze waarop de grond 
achter de damwand vervormd indirect in rekening wordt gebracht.

•	 In analytische methodes wordt vaak de verticale evenwichtsbeschouwing 
 verwaarloosd.

•	 In verenmodellen is de bedding een empirische parameter. Deze zal moeten worden 
herleid uit de metingen of uit berekeningen van vergelijkbare cases [1,4].

•	 Het rekenen met de eindige elementenmethode biedt een aantal belangrijke voor-
delen. Zo kunnen beide wanden in één berekening worden gemodelleerd waardoor 
ook andere effecten, zoals overlappend passief, boogwerking en een doorbuigings-
afhankelijke gronddrukverdeling, automatisch in rekening worden gebracht.

•	 Diverse onderzoekers [3,4,5,9 en 10] stellen dat het Hardening Soil model het meest 
geschikte grondmodel is om een eindige elementenberekening van de bouwkuip mee 
te maken.

Over parameterbepaling bestaat vaak veel discussie. Predicties met “optredende” para-
meters leiden tot de beste resultaten [1]. Veel discussie bestaat ook over de interpretatie 
van triaxiaalproeven, met name over de vraag of er met 1, 2 of 3% rekwaarden van c’ en f’ 
moeten worden gerekend of met de topwaarden van s1 – s3. Voor de eindige elementen-
berekeningen moeten c’ en  f’ met de topwaarden van s1 – s3 worden bepaald en dit is ook 
aan te raden voor verenmodellen.
•	 Bakker [10] gebruikte een inverse analysetechniek om optredende grondparameters 

te bepalen. Een belangrijk uitgangspunt dat de kans van slagen van deze techniek  
bepaalt, is dat de uit de case gemeten waarden representatief zijn voor een 2-D 
 simulatie. Deze methode lijkt veelbelovend voor de case van het Pannerdensch kanaal.

  Onderwaterbetonvloer
•	 Aanbeveling 77 van de CUR [14] is gericht op de berekening van een ongewapende 

onderwaterbetonvloer maar kan ook, na enige aanpasssing, worden toegepast op een 
onderwaterbetonvloer van staalvezelbeton [12].

•	 Kooiman [13] beschrijft een aantal buigproeven op staalvezelbetonnen balken en 
vindt een taaier materiaalgedrag.

 2.3 Aanbevelingen uit de literatuurstudie
De belangrijkste aanbevelingen voor het onderzoeksproject zijn:
•	 Postdicties kunnen zowel met een verenmodel worden gemaakt als met een eindige 

elementenmodel. 
	– In geval een verenmodel wordt aanbevolen om een gronddrukmodel toe te passen 

dat uitgaat van een bezwijkmechanisme in de grond dat past bij de vervorming van 
de combiwand, bijvoorbeeld de gronddruktheorie van Brinch Hansen (opmerking: 
dit is niet toegepast in onderhavige onderzoek)
	– In geval van een eindige elementen model wordt aanbevolen met een hyper bolisch 

grondmodel te werken, bijvoorbeeld het PLAXIS Hardening Soil model.  
Het HS model kan het stijvere ontlast / herbelastgedrag van grond beschrijven.   
(opmerking: dit is toegepast in onderhavige onderzoek)
	– Parameterbepaling blijft een discussiepunt. Voor alle modellen wordt aanbevolen 

om de optredende waarden van c’ en Ø’ uit triaxiaalproeven met de topwaarden  
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van  1 – 3 te bepalen. (opmerking: dit is toegepast in onderhavige onderzoek)
•	 De inversetechniek van Bakker kan veelbelovende resultaten opleveren voor de case 

van het Pannerdensch Kanaal.
•	 Het gedrag van de onderwaterbetonvloer kan worden teruggerekend met de methode 

uit CUR aanbeveling 77 waarbij de toets op de spanningen in H8 wordt uitgevoerd 
uitgaande van materiaaleigenschappen van vezelgewapend beton in plaats van 
 ongewapend beton. (Dit is toegepast)
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 3 Locatie van het onderzoek

 3.1 Algemeen
Op basis van de onderzoeksdoelen heeft de commissie gezocht naar geschikte meet-
methoden om de krachten en vervormingen in en rondom de bouwput te kunnen meten. 
Een deel van de metingen is al verricht voordat de commissie actief werd. Dit betreft 
de meting van de vervorming van de staalvezel onderwaterbeton vloer in de westelijke 
toerit. De opzet van deze meting en het meetprotocol zijn door de opdrachtgever en de 
aan nemer bepaald. In de oostelijke toerit zijn ook metingen uitgevoerd. De wijze waarop 
deze metingen zijn uitgevoerd is bepaald door de commissie. 
Eerst wordt een omschrijving van de locatie en de situatie gegeven en vervolgens wordt 
een nadere toelichting over de uitgevoerde metingen en de resultaten gegeven.

 3.2 Locatie van de metingen
Voor het F501 onderzoek is onderzoek gedaan aan zowel de westelijke als de oostelijke 
toerit. In eerste instantie zijn aan de staalvezel onderwaterbeton vloer in de westelijke 
toerit deformatie metingen verricht. In de oostelijke toerit zijn de metingen volgens het 
meetprotocol aan de vervorming van de damwanden, de krachten in de stempels en de 
onderwaterbeton vloer uitgevoerd. Op de onderstaande overzichtstekening van de Tunnel 
Pannerdensch Kanaal zijn deze locaties globaal aangegeven

Figuur 4. Plattegrond van de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal

In de figuren 5 en 6 is een beeld gegeven van zowel de westelijke als de oostelijke toerit 
tijdens de uitvoering.
 

 

  

Toerit Westzijde Toerit Oostzijde
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Figuur 5. Situatie westelijke toerit tijdens de uitvoering

Figuur 6. Situatie tijdens het ontgraven van de oostelijke toerit d.d. 27-5-2002

 3.3 Uitvoeringsprincipe van de bouwkuip
De grondslag rond de bouwputten bestaat voornamelijk uit zand. Bij de bouw van de 
putten is begonnen met het inbrengen van de combiwanden aan de westzijde en een HZ-
wand aan de oostzijde. Vervolgens werden de trekankers ingebracht en werd een eerste 
(ongesteunde) ontgraving in den droge gedaan. Na de aanleg van een stempelraam op 3 
m. onder de bovenzijde van de bouwputwanden werd er in den natte verder ontgraven tot 
de onderkant van de toekomstige onderwaterbeton (OWB) vloer. Voor deze vloer is staal-
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vezelversterkt onderwaterbeton toegepast. Nadat de vloer gestort en uitgehard was, werd 
de bouwput droog gepompt en kon de constructie van de tunnelmoot beginnen. Na het 
gereedkomen van de tunnelmoot werd de ruimte tussen de moot en de combiwanden 
aangevuld met zand, waarna het stempelraam en de combiwanden verwijderd werden.
Een doorsnede van moot 36 aan de oostzijde is weergegeven in figuur 7.

 

Figuur 7. Doorsnede van de bouwput aan de oostelijke toerit

 3.4 Uitgangspunten en randvoorwaarden
de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport:  “Interpretatie 
van het grondonderzoek F501 gedrag bouwput” [18]. Hierin zijn opgenomen de bouw-
fasering, de geometrie en de geotechnische- en de constructieve parameters. De 
 resultaten uit deze rapportage zijn in deze paragraaf opgenomen.

  Grondparameters
De parameters (best estimate waarden) zijn in de tabel 1 tot en met tabel 4 gegeven 
voor het verenmodel voor damwanden, PLAXIS EEM modellen (Mohr Coulomb en 
Hardening Soil) en constructieve onderdelen (staal en beton). Voor de werking van de 
modellen wordt verwezen naar de betreffende handleidingen (ref [23]). Gezien de relatief 
 homogene opbouw qua grondsoort is de grond aan weerszijden als gelijk aangenomen. 
Daarom is de put als symmetrisch beschouwd. 
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Laag
bk laag

[NAP]

  /  sat

[kN/m3]

Ø’

[o]

c’

[kN/m2]

1 ZAND antropogeen +14,5 18,0 / 20,0 35,0 0

2 KLEI +9,0 18,9 / 18,9 27,5 4

3a ZAND matig vast +7,0 18,9 / 18,9 36,5 0

3b ZAND zeer vast -6,0 19,5 / 19,5 37,9 0

3c ZAND matig vast -13,5 19,4 / 19,4 36,5 0

Tabel 1. Sterkte parameters grond

Laag bk laag

[NAP]

kh;1;laag

[kN/m3]

kh;2;laag

[kN/m3]

kh;3;laag

[kN/m3]

1 ZAND antropogeen +14,5 37.500 18.000 9.000

2 KLEI +9,0 6.000 3.000 1.200

3a ZAND matig vast +7,0 30.000 15.000 7.500

3b ZAND zeer vast -6,0 60.000 30.000 15.000

3c ZAND matig vast -13,5 30.000 15.000 7.500

Tabel 2. Beddingsconstanten grondlagen verenmodel

De verwachtingswaarde van de beddingsconstante is afgeleid uit CUR 166, waarbij de 
hoogrepresentatieve waarde is gedeeld is door een factor 1,5. Dit geeft andere waarden 
dan opgegeven in [18], want dat betreft de representatieve waarden.

Laag
bk laag

[NAP]

E50
ref

[kN/m2]

Eoed
ref

[kN/m2]

EUR
ref

[kN/m2]

pref

[kN/m2]

m

[-]

  VUR

[-]

Rint

[-]

1 ZAND antropogeen +14,5 50.000 50.000 200.000 100 0,5 0,22 0,66

2 KLEI +9,0 2.500 1.250 10.000 110 0,9 0,22 0,66

3a ZAND matig vast +7,0 45.000 45.000 180.000 180 0,5 0,22 0,66

3b ZAND zeer vast -6,0 100.000 100.000 400.000 280 0,5 0,22 0,66

3c ZAND matig vast -13,5 55.000 55.000 220.000 400 0,5 0,22 0,66

Tabel 3. Stijfheidsparameters Hardening Soil model gebruikt in EEM analyse met PLAXIS

De waarden voor ‘m’ en rint zijn volgens [18] uit de PLAXIS manual overgenomen. De 
waarde voor VUR is conform ervaringsgegevens. De waarden voor de verschillende stijf-
heidsmoduli zijn bepaald bij de referentiespanning, zijnde de terreinspanning. Voor de 
volledigheid zijn in tabel 4 de stijfheidsmoduli bij een referentiespanning van 100 kN/
m2 gegeven. 
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Laag
bk laag

[NAP]

E50
ref

[kN/m2]

Eoed
ref

[kN/m2]

EUR
ref

[kN/m2]

pref

[kN/m2]

m

[-]

V UR

[-]

Rint

[-]

1 ZAND antropogeen +14,5 50.000 50.000 200.000 100 0,5 0,22 0,66

2 KLEI +9,0 2.300 1.100 9.200 100 0,9 0,22 0,66

3a ZAND matig vast +7,0 33.500 33.500 134.200 100 0,5 0,22 0,66

3b ZAND zeer vast -6,0 59.700 59.700 239.100 100 0,5 0,22 0,66

3c ZAND matig vast -13,5 27.500 27.500 110.000 100 0,5 0,22 0,66

Tabel 4. Stijfheidsparameters Hardening Soil model gebruikt in EEM analyse met PLAXIS 

(ref. spanning = 100kN/m2)

Er is gerekend met een waarde voor Rint = 0,66. Dat is in principe een rekenwaarde. Er had 
wellicht beter met Rint  = 1,0 gerekend kunnen worden. De verwachting is dat dit geen 
grote invloed op de resultaten zal hebben

De grondwaterstand (GWS) buiten de bouwput is gedurende de aanleg van de put 
 gemonitoord. De GWS varieerde van ca. NAP + 8,7 m tot NAP + 9,8 m. In de  berekeningen 
is hiermee rekening gehouden door in de betreffende fasen de GWS aan te passen.

  Parameters staal en beton
In de tabel 5 tot en met tabel 8 staan de parameters voor de combiwand, stempels, trek-
elementen en het onderwaterbeton vermeld. De stijfheidsparameters van de combiwand 
wijken enigszins af van hetgeen in [18] is vermeld.

Type wand
Lengte HZ / AZ

[m]

EI (wand) 1)

[kNm2/m’]

EA (wand) 1)

[kN/m’]

EI (HZ-paal) 2)

[kNm2/m’]

EA (HZ-paal) 2)

[kN/m’]

Tunnelmoot 36 (meetraai 1)

HZ975C – 12 / AZ26
21,7 / 21,2 8,77 · 105 7,61 · 106 6,83 · 105 4,15 · 106

Tunnelmoot 36 (meetraai 1)

HZ975D – 12 / AZ26
21,2 / 21,2 9,31 · 105 7,83 · 106 7,36 · 105 4,37 · 106

Tunnelmoot 34 (meetraai 2)

HZ975A – 12 / AZ26
24,4 / 21,7 7,41 · 105 6,89 · 106 5,59 · 105 3,48 · 106

1) EI / EA gecombineerde wand van HZ en AZ profielen (documentatie Arbed)
2) EI / EA van HZ profielen waarbij de stijfheid van de AZ profielen niet is meegenomen

Tabel 5. Stijfheid combiwand
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Type stempel
EA

[kN]

L

[m]

k (EAPLAXIS)

[kN/m’]

h.o.h. (Lspacing)

[m]

kMSheet

[kN/m/m’]

Niveau

[NAP]

Tunnelmoot 36 (meetraai 1) 

buis ø 813 / 14,3 
7,54 · 106 9,5 7,93 · 105 4,5 1,76 · 105

+10,5  

à +11,0

Tunnelmoot 34 (meetraai 2) 

buis ø 1016 / 16,0
1,06 · 107 9,5 1,12 · 106 4,5 2,48 · 105

+11,5  

à +12,5

Tabel 6. Stijfheid stempel

Type trekelement
k (EAPLAXIS)

[kN/m’]

h.o.h. (Lspacing)

[m]

kMSheet

[kN/m/m’]

Ankerpaal 9,80 · 104 2,5 3,92 · 104

Tabel 7. Veerstijfheden trekelementen tunnelmoot 36 (meetraai 1)

De waarde voor de veerstijfheid van de trekelementen is overgenomen uit [18].  
Opgemerkt dat de waarden eigenlijk gelden voor een alleenstaande paal. Wanneer naar 
de groepswerking onder trekbelasting wordt meegenomen worden lagere waarden voor 
de veerstijfheid gevonden. 
De trekelementen zijn in Plaxis vereenvoudigd tot een verende ondersteuning.  
De groepswerking en grond-trekpaal interactie kan in meer detail worden onderzocht 
door de elementen te modelleren met een combinatie van node-to-node anchor 
(ankerstaaf) en geotextiel (groutlichaam). 

type OWB
fb

[N/mm2]

f’b

[N/mm2]

E’b

[N/mm2]

EIOWB

[kNm2/m’]

EAOWB

[kN/m’]

niveau hart  

OWB-vloer

[NAP]

Dramix RC-80/60  

BN 25 kg/m3 

(nominale dikte 1,1 m)

0,35 18 2,22 · 104 2,46 · 106 2,44 · 107

+0,0 à +1,0  

(moot 36)

-1,0 à -0,5  

(moot 34)

Tabel 8. Eigenschappen OWB

  Bouwfasering
De bouwfasering is overgenomen uit [18] en [19] en is in tabel 9 weergegeven. 
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Fase Tijdstip Fasering in PLAXIS / MSheet

Installatie trekelementen 1 – 4 mei 2001 n.v.t.

Installatie combiwanden 26 mrt – 3 jun 2002 Activeren combiwand en  

ontgraven tot NAP +11,0 mGedeelte ontgraven 17 mrt – 5 jun 2002

Stempel aanbrengen 4 jun – 5 jul 2002 Activeren stempel op NAP  

+ 11,8 m en ontgraven tot NAP 

– 0,1 mVerder ontgraven 24 jun –12 aug 2002

Storten OWB-vloer 5 sep 2002 Activeren OWB-vloer  

(en trekelementen in PLAXIS)Verharden OWB 5 – 15 sep 2002

Leegpompen bouwkuip 16 – 25 sep 2002
Verlagen waterstand in  

bouwput tot ok OWB-vloer

Storten tunnelmoot 34 23 jun 2003

n.v.t.
Aanvullen compartiment half juli 2003

Start verwijderen stempels 11 aug 2003

Verwijderen combiwand ?

Tabel 9. Bouwfasering bouwput oostelijke toerit

Van de eerste ontgraving, die voor de aanleg van de stempels is gebeurd, was voorafgaand 
aan deze studie geen ontgravingsniveau bekend. Er is in eerste instantie een waarde van 
NAP + 11,0 m aangenomen, die is overgenomen uit [18]. Door voortschrijdend inzicht 
gedurende de studie ontstond de overtuiging dat er dieper ontgraven moet zijn voor 
aanleg van de stempels. Zie voor een verdere toelichting paragraaf 5.4. Er zijn geen data 
voorhanden over de fasen na het leegpompen. Die zijn daarom niet gemodelleerd. 
Een grafische weergave van de fasering is weergegeven in de figuur 8 tot en met figuur 11 
in de volgende paragraaf.

 3.5 Modellering in plaxis
Zoals blijkt uit de onderstaande figuur 8 t/m figuur 11 is een halve bouwput 
 geschematiseerd. De bodemlagen zijn gemodelleerd met het Hardening Soil model, 
dat goed geschikt is om ontlastgedrag te simuleren. Voor de combiwand is een beam 
element gebruikt. Voor het stempel is een fixed end anchor toegepast, net als voor de 
trekelementen onder de OWB-vloer. Hierbij reageren de trekelementen als veren en is 
er geen directe  interactie met de grond. Gezien de dikte is de OWB-vloer met volume-
elementen gemodelleerd met een Mohr Coulomb model met de corresponderende 
sterkte- en stijfheidseigenschappen. In de vloer is een beam opgenomen, die de stijf-
heidseigenschappen van de OWB-vloer heeft, maar dan door een factor 106 gedeeld. Dit 
is een methode om krachten en momenten te genereren, wat niet direct mogelijk is uit 
de met volume-elementen gemodelleerde vloer. De berekende krachten en momenten 
moeten vervolgens met dezelfde factor 106 vermenigvuldigd worden om de ‘werkelijke’ 
momenten te verkrijgen. Opgemerkt wordt dat voor deze modelleringswijze een schaal-
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factor van 103 ook voldoet.
Wel moet bedacht worden dat de OWB-vloer in werkelijkheid geen slanke ligger is, maar 
een combinatie van een buig- en een afschuifligger die zich nabij een steunpunt  
(anker, damwand) inhomogeen gedraagt en afwijkt van de ideale buigligger.

Figuur 8. Fase 1: installeren combiwand en ontgraven voor stempelraam

Figuur 9. Fase 2: installeren stempelraam en verder ontgraven (in den natte)
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Figuur 10. Fase 3: aanleg OWB-vloer en activeren trekpalen

Figuur 11. Fase 4: droogzetten bouwput

In bovenstaande figuur is het waterstandsverloop aangegeven in de fase van het droog-
zetten van de bouwput.
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 4 Meetresultaten

In de rapportage: “Krachtwerking in de bouwput van de toeritten Pannerdensch Kanaal, 
Evaluatie en Interpretatie van de metingen in de Bouwput”[19] zijn de resultaten van de 
uitgevoerde metingen nader geanalyseerd en gecontroleerd. Het betreft:
1. De kwaliteitscontrole en volledigheid van de metingen, zowel van de metingen aan de 

oost- als aan de westzijde.
2. De interpretatie van de meetresultaten door deze om te werken tot optredende  

krachten en vervormingen en globaal te vergelijken met de ontwerp berekeningen.
Het belangrijkste doel was het opstellen van een complete betrouwbare en 
 geïnterpreteerde set metingen, ontdaan van “storende effecten” zoals meetfouten. 
Op basis hiervan kon worden vastgesteld voor welk vervolgonderzoek de metingen 
 gebruikt kunnen worden. Om te bepalen of de uitgevoerde metingen bruikbaar waren 
voor vervolg onderzoek zijn in [19] en [20] de resultaten van de metingen gecontroleerd 
en geëvalueerd. Het bleek niet altijd mogelijk de meetdata verder te gebruiken.  
De belangrijkste resultaten en conclusies uit deze rapportages zijn opgenomen in de 
onderstaande toelichtingen. Voor alle detail informatie over de metingen wordt verwezen 
naar de rapportage zelf.

 4.1 Metingen westelijke toerit
in de bouwkuip van de westelijke toerit (compartiment 6) zijn de verplaatsingen van 
de verankeringselementen in de onderwaterbeton-vloer (OWB-vloer) en de verticale 
verplaatsingen van de combiwand gemeten. Deze metingen zijn al uitgevoerd voordat de 
commissie actief werd.

Doel Het bepalen van de opwaartse verplaatsing van de verankerde   
 OWB vloer als gevolg van het droog zetten van de bouwput
Locatie  Bouwkuip Westelijke toerit
Uitvoering Vervorming van 8 raaien van elk 8 punten gemeten aan kop  
 combiwand en de 6 tussenliggende ankers, gemeten door  
 IV Infra voor en na droogzetten.
Meetperiode  Bouwput is leeggepompt van 11-5-2001 tot 14-5-2001
Onzekerheden Geen verdere metingen in de westelijke toerit.
Resultaat  Vervorming OWB vloer door droogzetten.

Meetprotocol:
•	 Het vastleggen van de nulsituatie van bovenzijde ankers in de onderwaterbeton  

alvorens met het leegpompen van het compartiment te beginnen
•	 Het monitoren van ankers en combiwanden in verschillende raaien gedurende het 

leegpompen van het compartiment(zie [19])
•	 Het uitvoeren van een eindmeting van de bovenzijde van de ankers.

De metingen aan de ankers zijn gedaan door de ankers op te lengen met een stalen buis 
tot boven het waterniveau en de bovenkant in te meten met een total station. Vermoed 
wordt dat er enige mm’s onnauwkeurigheid in de meetgegevens kan zijn. De locatie van 
de meetpunten is in figuur 12 weergegeven. De resultaten van de vervormingsmeting zijn 
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in figuur 13 en figuur 14 uitgezet voor respectievelijk de dwars- en de langsrichting.  
De 2 buitenste raaien liggen dicht bij de kopwanden van de westelijke bouwkuip en 
 vertonen daardoor zoals verwacht minder vervorming. De gemiddelde vervorming van  
de middelste 6 raaien is de zwarte stippellijn. 

Figuur 12. Locatie vervormingsmetingen aan bouwkuip WESTELIJKE toerit  

Figuur 13..  Gemeten opbolling OWB-vloer WESTELIJKE toerit in dwarsrichting. 
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Figuur 14. Gemeten opbolling OWB-vloer WESTELIJKE toerit in langsrichting.

 4.2 Metingen oostelijke toerit
In de oostelijke toerit zijn uitgebreidere metingen uitgevoerd. De opzet van deze 
 metingen is bepaald door de commissie. De metingen waren gericht op het meten van  
de vervorming en de krachten die optreden in de bouwput als gevolg van het ontgraven.

De meetlocatie is de bouwkuip (compartiment 12/13) van de oostelijke toerit van de 
boortunnel onder het Pannerdensch kanaal. De instrumenten zijn verdeeld over twee 
meetraaien, meetraai 1 in het midden van de bouwput (moot 36) en meetraai 2 naast 
de ontvangstschacht (moot 34). 
In deze meetraaien is de volgende meetapparatuur geïnstalleerd:
•	 4 hellingmeetbuizen; 2 in elke meetraai
•	 4 meetframes met 20 "sister bar" sensoren; 2 in elke meetraai
•	 8 reksensoren, telkens 4 op 1 stempel in de twee meetraaien
Naast deze geïnstalleerde apparatuur zijn bij de meetraaien op een aantal momenten 
nog sonderingen uitgevoerd om de verandering in de conusweerstand als gevolg van het 
maken van de bouwkuip te kunnen bepalen.

Per meetraai zijn twee hellingmeetbuizen (inclinometers) tot een diepte van 20 m  
geplaatst, deels aan de damwand (zie figuur 15) en deels vlak achter de damwand, aan 
beide zijden van de bouwkuip (één aan de noordzijde en één aan de zuidzijde). Met be-
hulp van de inclinometers wordt de vervorming van de damwand over de hoogte gemeten 
op het  moment dat de kenmerkende bouwfasen zijn bereikt.
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Figuur 15. Hellingmeetbuizen aan de damwand

Voor het storten van de betonvloer zijn per meetraai twee meetframes geplaatst; één 
in het midden van de meetraai en één aan de rand van de meetraai dicht tegen de 
damwand aan, zoals geïllustreerd op de tekening in bijlage 1. Aan ieder meetframe zijn 
5 "sister-bar" sensoren gemonteerd; twee horizontaal aan de bovenkant in de X- en Y-
richting, één verticaal in de Z-richting in het midden van het meetframe (aan de zijkant) 
en twee aan de onderkant horizontaal in de X- en Y-richting. Deze “sister-bar” sensoren 
meten de rek in de onderwaterbetonvloer. Het meetframe is zodanig geplaatst dat ook de 
onderste instrumenten in onderwaterbeton zijn gestort. Zie ook figuur 16

Figuur 16. Meetkooi met 'sisterbars'
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Ter hoogte van de locatie van de hellingmeetbuizen zijn per stempel vier reksensoren 
 halverwege op het buisstempel gelast, elk 90° ten opzichte van elkaar verschoven. 
 Stempel 1 bevindt zich in moot 34 en stempel 2 bevindt zicht in moot 36.

Figuur 17. Situatie meetraai 1

Figuur 18. Situatie meetraai 2
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Raai 1 is in het midden van de lengte richting van de bouwput gelegen (moot 36); Raai 
2 bevindt zich aan de rand van de bouwput nabij de compartimenteringswand van de 
ontvangstschacht (moot 34). Zie hiervoor ook figuren 17 en 18.

 4.2.1 Rekmetingen stempel
Doel  Bepaling stempelkracht gedurende de aanleg van de bouwku  ip.
Locatie  Raai 1 midden bouwkuip (stempel 2) en raai 2 naast kopwand  

 (stempel 1)
Uitvoering Er zijn 4 reksensoren halverwege het stempel geplaatst; 90 graden  

 ten opzichte van elkaar. Sensoren van stempel 2 zijn 1/8 slag gedraaid  
 t.o.v. stempel 1. De rekstroken zijn ook voorzien van temperatuur sensor. 

Meetperiode Van 04-09-2002 t/m 07-10-2002 (na plaatsing stempel en tijdens  
 droogzetten) en van 26-06-2003 t/m 16-07-2003. (deel afbouw)

Onzekerheden Invloed temperatuur. Stempels stonden reeds onder spanning voor-
afgaand aan het plaatsen van de instrumenten. De beperkte meet-
periode bemoeilijkt interpretatie. Krachten ontstaan door het  
ontgraven in den natte en daarmee de totale stempelkracht kunnen 
niet worden bepaald. 

Maatregel Er is een nieuw nulpunt in de rekdata gekozen en de data is gefilterd: 
gedurende de nachtelijke Meetperiodes was de temperatuursinvloed 
het geringst. Er is daarom gekeken naar de data tussen 0:00 en  
7:00 uur.

Resultaat Toename stempelkracht vanaf het moment van droogzetten bepaald 
(1e meetperiode) en tijdens de afbouwfase (2e meetperiode). 

Naast de reeds genoemde onzekerheden is tevens de kwaliteit van de meetdata niet 
optimaal en daardoor zijn de resultaten moeilijk interpreteerbaar. Zo heeft bij de eerste 
meetserie van stempel 1 reksensor 1.1 niet gefunctioneerd. In [19] en [20] is het reken-
kundig gemiddelde van de rekken genomen om de kracht in het stempel te bepalen. 
Dit is niet correct, wanneer slechts drie van de vier sensoren worden meegenomen. Het 
rekenkundig gemiddelde van de twee tegenoverliggende sensoren zou een betere waarde 
hebben gegeven.
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Figuur 19. Voorbeeld van de gemeten normaal kracht in een stempel 1

Er is gebleken dat de temperatuur een grotere invloed heeft op de rek in het stempel dan 
de bouwfasering. De invloed van de temperatuur kon niet uit de meting gefilterd worden, 
waarschijnlijk doordat de rek naijlt ten gevolge van een temperatuur stijging maar ook 
omdat de tempratuur stijging door gedeeltelijke verhindering van de vervorming geen rek 
geeft. Bekeken is of het naijl effect over de dagen hetzelfde was, dit bleek niet het geval te 
zijn, zodat ook het verschuiven van de rek ten gevolge van de temperatuur ten opzichte 
van de gemeten rek niet zinvol was.
Uit de gemeten rekken kon ook geen duidelijke scheiding tussen de optredende momen-
ten en de optredende normaalkrachten gemaakt worden omdat de resultaten niet in 
overeenstemming met de theorie bleken, dit is het gevolg van het niet tegelijk plaatsen 
van de sensoren op een stempel dat door temperatuur beïnvloed wordt. Uiteindelijk zijn 
de nachtelijke gegevens gefilterd en zijn deze gebruikt om de optredende kracht in het 
stempel te bepalen. Omdat in deze gegevens de invloed van de temperatuur grotendeels 
ontbreekt geeft dit een vrij éénduidig beeld. De gemeten krachttoename bedraagt ca 
-550 kN. In een testberekening met het verenmodel in MSheet is het stempel vervangen 
door een star steunpunt. Dit levert een uiterste waarde voor de stempelkracht op, deze 
bedraagt -375 kN. De gemeten waarden zouden lager uit moeten komen, de gemeten 
krachtstoename van ca. -550 kN lijkt daarmee onrealistisch hoog. De nauwkeurigheid 
van de gebruikte meetmethode is hiermee zeer discutabel 

 4.2.2 Rekmeting OWB-vloer
Doel  Bepaling moment en normaalkracht in de OWB-vloer gedurende de 

aanleg van de bouwkuip.
Locatie  Meetraai 1 en 2, aan rand en in midden van vloer
Uitvoering Er zijn 4 meetframes in de OWB-vloer ingestort met elk 5 sisterbars 

(rekopnemers) in 3 richtingen (tweemaal elk x (loodrecht op  
combiwand) en y (parallel aan combiwand) en eenmaal z (diepte)).  
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In raai 1 / 2 zijn kooi 3 / 1 en 4 / 2 respectievelijk naast de combi-
wand en in het midden van de put geplaatst (zie figuren 17 en 18). De 
rekstroken zijn ook voorzien van een temperatuursensor.

Meetperiode Zie onder stempels.
Onzekerheden De invloed van de temperatuur (zowel buitentemperatuur als 

hydratatie warmte) en de verharding van het beton op rekmetingen is 
(deels) onbekend en achteraf moeilijk te bepalen. Verder is de exacte 
locatie en hoogte van de kooien onbekend. Hierdoor kunnen volgens 
[5] en [6] geen momenten maar wel normaalkrachten in de OWB-vloer 
worden bepaald uit de metingen. Deze methode is twijfelachtig (zie 
toelichting hieronder).

Maatregel Er is nieuw nulpunt in de rekdata gekozen. [20]
Resultaat De normaalkracht (loodrecht op en parallel aan de combiwand) is 

 bepaald vanaf het moment van het verharden van het beton (1e meet-
periode) en tijdens de afbouwfase (2e meetperiode). 

Figuur 20. Voorbeeld van de normaalkrachten en momenten in de OWB vloer

Uit de rekmetingen in de onderwaterbetonvloer zijn in [19] wel de normaalkracht en de 
momenten bepaald. Dit was mogelijk doordat de onderwaterbetonvloer onder een veel 
kleinere temperatuursinvloed stond dan de stempels. De enige temperatuursinvloed 
ontstond tijdens het verharden van het onderwaterbeton hierbij kwam hydratatiewarmte 
vrij. In de tweede meetperiode is de temperatuurswisseling in de onderwaterbetonvloer 
verwaarloosbaar klein. Het blijft wel de vraag of de krachten zoals bepaald uit de  rekken 
ook de daadwerkelijke krachten zijn. Tijdens het verharden van de onderwaterbeton 
treedt een temperatuur verhoging op welke samenvalt met het opstijven van de onder-
waterbeton. Een deel van de rek zal het gevolg zijn van opwarming van de sensoren en 
een deel van de rek wordt veroorzaakt door de overdracht van de opstijvende beton op de 
sensoren. Deze invloed zal op alle sensoren hetzelfde zijn. Door de sensor in Z richting te 
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gebruiken als referentie sensor en de rek hierin van de andere sensoren af te trekken kan 
een enigszins verklaarbaar resultaat gevonden worden. 

In [19] en [20] is de normaalkracht in de OWB-vloer bepaald. Dit is gedaan door de 
gemeten rekken boven en onder in het meetframe in een bepaalde richting (x of y) te 
middelen en te vermenigvuldigen met het product EA van de OWB-vloer. Hierbij is aan-
genomen dat de plaatsingshoogte van het meetframe (die niet exact bekend is) niet van 
belang is bij het bepalen van de normaalkracht. Dit is echter niet zo. De invloed hiervan 
op de meetnauwkeurigheid is geïllustreerd in figuur 21

Figuur 21. Rekmeting, kooi 1 tegen de wand, inclusief bouwfasering

In figuur 21 is de plaatsing van de meetframes schematisch weergegeven. Te zien zijn 
de kooi die dicht bij de combiwand is geplaatst (links in de figuur) en de kooi die in het 
midden van de bouwkuip in de vloer is gestort (rechts). Naast dat de plaatsingshoogte 
onbekend is, staat de kooi aan de linkerzijde erg dicht bij de combiwand, waardoor deze 
waarschijnlijk in een zone staat waar de OWB-vloer zich als een afschuifligger gedraagt 
en de normaalkracht niet eenvoudig kan worden bepaald uit de rekmetingen. Verder 
zullen de schuifkrachten uit de trekpalen mogelijk invloed hebben op de gemeten rekken. 
Tenslotte wordt eventuele scheurvorming in de trekzone niet meegenomen, waardoor 
een nog grotere onzekerheid over de geïnterpreteerde normaalkracht ontstaat. 

De plaatshoogte van de rekopnemers in de OWB-vloer is onbekend. In [19] wordt 
 vermeld dat de hoogte tussen de bovenste en onderste reksensoren 800 mm is. De 
onderste sensor bevindt zich op ca. 85 à 95 mm vanaf de onderkant van de OWB-vloer, 
wanneer er van wordt uitgegaan dat het meetframe met de stalen vierkante vlakken op de 
ontgraven bouwputbodem is gezet. Uitgaande van een vloerdikte van 1100 mm zouden 
de bovenste sensoren zich op ca. 205 à 215 mm vanaf de bovenkant van de OWB-vloer 
bevonden hebben.

De rekken gemeten in de kooi in het midden van de bouwkuip kunnen ons inziens alleen 
worden vertaald naar moment en normaalkracht wanneer de exacte plaatsingshoogte 
en de exacte dikte van de vloer ter plaatse van de meting bekend zijn. Wellicht zou een 
bandbreedte kunnen worden aangegeven. Voor de toetsing van de ontwerprichtlijnen 
is er van uitgegaan dat de invloed van de trekpalen nihil was, de plaatsing van de meet-
frames exact in het midden van de vloer was en dat de dikte van de OWB-vloer 1,10 m is 
geweest. Zodoende is alleen de berekende normaalkracht uit kooi 2 en 4 beschouwd. 

 

combiwand trekankers  meetframe / kooi 

                      +              =  

 

  

onderschatting gemiddelde rek 

 gemiddelde rek uitgaande 
van symmetrische plaatsing
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 4.2.3 Hellingmeetbuizen
Doel  Bepaling uitbuiging combiwand en grondverplaatsing gedurende de 

aanleg van de bouwkuip.
Locatie   Meetraai 1 en 2.
Uitvoering  Meetraai 1 op damwand gelast; raai 2 ca. 2 m achter damwand beide 

zijden van de bouwkuip geplaatst.
Meetperiode  voor droogzetten bouwkuip: 24-06-2002 en 30-08-2002; tijdens en 

na droogzetten bouwkuip: 20-09-2002, 22-09-2002, 23-09-2002, 
04-10-2002, 21-11-2002 en tijdens de afbouw 17-7-2003.

Onzekerheden Hellingmeetbuizen HMN2 en HMZ 2 geplaatst toen al was begonnen 
met droogpompen en zijn daardoor enkel kwalitatief te beoordelen. 
Verder is HMZ 2 na de eerste meetperiode waarschijnlijk zo beschadigd 
geraakt dat meting in juli 2003 niet meer mogelijk was. 

Resultaat  Er zijn metingen verricht om de vervorming van de combiwand en de 
achterliggende grond tijdens het bouwproces van de kuip te kunnen 
beschrijven. Hierdoor kan de verplaatsing van de combiwanden in 
verschillende bouwfasen worden bepaald.

In onderstaand schema is aangegeven op welke tijdstippen er in welke fase een inclino-
meting is gedaan. 

Activiteit Periode activiteit Datum inclinometing

Nulmeting – mei 2002

Stempel aanbrengen 4 jun – 5 jul 2002 24 jun 2002

Verder ontgraven 24 jun –12 aug 2002 24 jun / 30 aug 2002

Storten OWB-vloer 5 sep 2002

Verharden OWB 5 – 15 sep 2002

Leegpompen bouwkuip 16 – 25 sep 2002 20 – 22 – 23 sep 2002

Na leegpompen na 25 sep 2002 4 okt 2002

Tabel 10. Inclinometingen
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Figuur 22. Inclinometingen HMN1 aan combiwand noord

Bij figuur 24 wordt opgemerkt dat de meting van 24 juni waarschijnlijk een meetfout aan 
de onderzijde heeft. Navraag bij leert dat de nauwkeurigheid van het totale meetsysteem 
ca. 7 mm op 25 m lengte bedraagt. Tussen nulmeting en herhalingsmeting zit enkele 
mm’s aan onnauwkeurigheid, tenminste, wanneer minimaal 2 x wordt gemeten (op  
en neer).

Figuur 23. Inclinometingen HMZ1 aan combiwand zuid

De metingen van HMN1 en HMZ1 geven op 24 juni 2002 een sterk afwijkend beeld aan 
de onderzijde van de hellingmeetbuis. Getwijfeld wordt aan de meetnauwkeurigheid van 
deze meting. De overige metingen aan HMN1 en HMZ1 geven wel een consistent beeld 
qua vorm. Echter, het feit dat de hellingmetingen vanaf de onderzijde (op ca. NAP -5,5 m) 
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direct toenemen en niet langs de y-as lopen doet vermoeden dat de tussenplank  wellicht 
geen inklemming in het zand had. Dit zou betekenen dat de hellingmetingen geen 
 absolute verplaatsing geven en dat de aanname van 0 mm verplaatsing aan de teen van 
de wand in de uitgewerkte metingen niet gerechtvaardigd is.

Er van uitgaande dat de grafieken van de hellingmetingen de gebeurtenissen juist 
weerspiegelen kan worden afgeleid dat de combiwanden door de 1e (ongesteunde) 
ontgraving voor aanleg van het stempelraam een verplaatsing van ca. 20 mm hebben 
 ondergaan (meting 24-06-2002). Na het plaatsen van het stempelraam en de ont-
graving in den natte bedraagt de maximale verplaatsing van de combiwand ca. 40 – 50 
mm. Na het droogzetten van de bouwput is de combiwand ca. 45 – 55 mm verplaatst. 
Gezien de opgetreden verplaatsing heeft het stempelraam mogelijk slapper gereageerd 
dan op basis van optredende krachten valt te verwachten (Orde 10 x zoveel verplaatsing). 
Dit is eenvoudig te illustreren:

ΔLtheorie = Fstempel;max / kstempel = (1500 à 2500 kN) / (7,93*105 kN/m’) = 2 à 3 mm

ΔLgemeten = 20 à 30 mm

Dit kan diverse oorzaken hebben. Wellicht zijn de stempels zonder voorspanning geïn-
stalleerd, waardoor er bij enige ruimte tussen stempel en gording of gording en combi-
wand snel relatief veel verplaatsing kan optreden. Verder kan er voor de aanleg van de 
stempels meer zijn ontgraven dan het vooraf aangehouden ontgravingsniveau van NAP  
+ 11,0 m. Bij de analyse zijn diverse scenario’s doorgerekend.

 4.2.4 Sonderingen (oostelijke toerit)
Locatie   Raai 1 en 2
Uitvoering  2 stuks voor aanleg bouwput (DKM1 en 2) en 2 stuks na afronden bouw 

toeritten (DKM1A en 2A; na trekken van combiwanden). 
Meetperiode  mei 2002 en maart 2004
Onzekerheden Discussie over locaties. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de controle-

sonderingen niet op dezelfde plek gemaakt als de originele 
 sonderingen.

Resultaat  De sonderingen zijn niet goed bruikbaar voor de bepaling invloed van 
het bouwproces (inbrengen combiwand, ontspanning door ontgraving, 
verwijderen combiwand).

 4.2.5 Waterstanden
Om de belasting van het water op de bouwkuip vast te kunnen stellen is zowel de grond-
waterstand buiten de put als de waterstand in de put gemeten. De grondwaterstand is 
gedurende de bouw van de oosterlijke toerit gemeten van 13-7-2002 tot 21-10-2002. 
De grondwaterstand fluctueerd tussen de NAP+8,8 m. en NAP + 9,8 m. 
De waterstand in de bouwkuip is geregistreerd met een waterspannignsmeter die op ca 
15 cm. boven de OWB vloer bij raai is was geplaatst. In figuur 24 is het verloop van de 
waterstand tijdens het leegpompen weergegeven
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Figuur 24. Waterstandverloop in de oostelijke bouwkuip
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 5 Toetsen ontwerprichtlijnen

 5.1 Algemeen
Voor de toetsing van de ontwerprichtlijn zijn de onderstaande subdoelen vastgesteld: 
•	 Het bepalen van het effect van het trekken van een combiwand op de ondergrond.
•	 Het bepalen van het krachtenspel in een bouwput tussen wanden vloeren en stempels 

vanaf start bouw tot en met de afbouw van de toerit.
•	 Het formuleren, bevestigen of aanscherpen van randvoorwaarden en veiligheids-

factoren bij ontwerpberekeningen van bouwputten en OWB-vloeren.
•	 Het vaststellen van effecten van driedimensionaal gedrag van de bouwput vergelijken 

met plane strain deformaties.
Om deze subdoelen te onderzoeken zijn in analyses in MSheet gedaan met verenmodellen 
voor de combiwanden en de OWB-vloer en zijn EEM analyses met PLAXIS uitgevoerd.
De resultaten van de onderzoeken zijn gerapporteerd in: ”Onderzoek bouwputten 
Pannerdensch Kanaal, Toetsing ontwerprichtlijnen.” Delft Cluster, COB F501 Rapport 
F501-O-06-06 , juni 2006 [24]. In dit rapport zijn opgenomen:
•	 De interpretatie van de metingen en de koppeling van de metingen met de bouw-

fasering.
•	 Een berekeningen van de OWB-vloer analoog aan CUR aanbeveling 77 met een 

 liggermodel met het programma MSheet.
•	 De toetsing van het verenmodel met het programma MSheet.
•	 De toetsing van de Eindige Elementen Methode (EEM) model met het programma 

PLAXIS.
•	 Een beantwoording van de onderzoeksvragen.
•	 Het geven van conclusies en aanbevelingen.

De resultaten van deze rapportage zijn voor een groot gedeelte overgenomen in deze 
eindrapportage.
Omdat maar een klein deel van de metingen bruikbare gegevens heeft gegeven was het 
moeilijk de meetresultaten te toetsen aan de berekeningen. Waar dit wel mogelijk was 
zijn vergelijkingen gemaakt. In dit hoofdstuk wordt eerst een vergelijking van de meet-
resultaten van de OWB vloer in de westelijke toerit met berekeningen gemaakt (paragraaf 
5.3) en wordt voor de oostelijke toerit met behulp van MSheet en PLAXIS vergelijkingen 
gemaakt tussen de gemeten en berekende krachten en vervormingen. (paragraaf 5.4).  
Op basis van de resultaten van deze vergelijkingen wordt daar waar mogelijk een 
 vergelijking met de ontwerprichtlijnen gegeven. (paragraaf 5.5)

 5.2 Uitgangspunten uit de metingen
gezien de knelpunten die na de analyse van de metingen naar voren zijn gekomen is de 
impact van het bouwproces op krachten in en vervormingen van stempel, OWB-vloer 
en damwand beperkt te bepalen. In tabel 11 staat aangegeven hoe en waarmee de 
 berekeningen vergeleken worden. 
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Fase Fstempel 
1) Ny OWB 2) ux;CW noord 

3) ux;CW zuid ux;CW gem

[kN] [kN] [mm] [mm] [mm]

1. Aanbrengen combiwand en 

ontgraven tot NAP +11,0 m
n.v.t. n.v.t.

st

kop

OWB 

19

23

–

19

12

–

19

17

–

2. Aanbrengen stempel op NAP 

+ 11,8 m en ontgraven 
n.v.t. n.v.t.

st

buik

OWB

23

39

–

38

51

–

30

45

–

3. Aanbrengen OWB-vloer (en 

trekelementen in PLAXIS)
n.v.t. n.v.t. idem idem idem

4. Verlagen waterstand in 

bouwput tot ok OWB-vloer
-550 -700

st

25

buik

45

OWB

20

20–

40–

15–

35 – 40

55

20 – 25

30

48

20

1) incrementele waarde opgetreden in fase droogzetten bouwput
2) zie toelichting paragraaf 4.2.2
3) horizontale verplaatsing combiwand ter plaatse van het stempel (st), de OWB-vloer (OWB) 

 en de maximaal gemeten kop / buikverplaatsing (totaalwaarden).

Tabel 11. Meetresultaten relevant voor vergelijking met berekeningen

 5.3 Analyse krachtswerking in de OWB-vloer
Figuur 25 illustreert hoe de normaalkracht zoals bepaald uit de snedekrachten over de 
OWB-vloer varieert. In Figuur 26 is te zien dat de normaalkracht bepaald uit de snede-
kracht nogal afwijkt van de axiale kracht die bepaald is in het beam element. Dit is 
mogelijkerwijs het gevolg van de niet-homogene spanningstoestand in de OWB-vloer, 
waardoor de normaalkracht in de beam niet representatief is voor de kracht in de vloer. 

Simulatie post6

Snede N Snede N

1 -460 8 -425

2 -465 9 -450

3 -470 10 -425

4 -440 11 -440

5 -480 12 -535

6 -430 13 -780

7 -425

Figuur 25. Bepaling normaalkracht in OWB-vloer met snedekrachten in PLAXIS simulatie post6
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53

Toeritten Pannerdensch Kanaal  onderzoek naar krachtswerking en vervormingsgedrag

Berekening Nbeam Nsnede

Pred -290 -375

Post1 -325 -500

Post2 -300 -450

Post3 -310 -450

Post4 -310 -460

Post6 -325 -440

Figuur 26. Verschil normaalkracht N uit beam (axial force in PLX) en uit snedekrachten

Ter informatie en ter illustratie van de krachtswerking in de verankerde OWB-vloer onder 
opwaartse waterdruk zijn figuur 27 en figuur 28 toegevoegd. De figuren zijn afkomstig 
van een ander project waarbij de trekelementen onder de OWB-vloer zijn gemodelleerd 
met beam-elementen met daaromheen interfaces. Goed is te zien hoe de belasting uit 
de damwand aangrijpt op de bovenkant van de OWB-vloer. Tussen de trekelementen 
 ontstaan, afhankelijk van de grootte van de waterdruk, drukbogen onderin (lage water-
druk, figuur 27) of drukbogen onder- en bovenin de vloer (hoge waterdruk, figuur 28) 
Bij de OWB vloer voor de Pannerdensch Kanaal schachten zijn schotels aangebracht. 
Hierdoor zullen de drukbogen zich voornamelijk rond de schotels boven in de OWB-vloer 
concentreren.

Figuur 27. Drukboog in OWB-vloer (I) lage waterdruk

 

 
 



 54 

Gedrag van bouwputten

Figuur 28. Drukboog in OWB-vloer (II) lage waterdruk

  Resultaten analyses: OWB-vloer cur 77
De CUR Aanbeveling 77 ‘Rekenregels voor ongewapende onderwaterbetonvloeren’ [21] 
dateert van 2001. De aanbeveling bevat een stappenplan, waarmee de benodigde dikte 
van de OWB-vloer kan worden bepaald. In dit stappenplan wordt de bruikbaarheids-
grenstoestand (BGT) van de korte richting van de OWB-vloer (= dwarsrichting bouwkuip) 
getoetst op basis van discrete scheuren. In het kort komt de methode hier op neer:

1. Bepaal de momentenverdeling in de BGT uitgaande van een lineair elastisch 
 ongescheurde ligger.

2. Bepaal Mmax en noem deze M1 behorende bij locatie 1.
3. Toets of M1 kleiner is dan het weerstandbiedend moment Mr; de ligger blijft dan 

ongescheurd. Indien dit niet het geval is:
4. Toets of M1 kleiner is dan het toelaatbare moment Mx;toel; de drukzone is dan groot 

genoeg. Indien dit niet het geval is:
5. a. Introduceer een scheur (scharnier) in het midden van de vloer met een scharnier-

moment Ms dat op beide aansluitende liggerdelen werkt (zie figuur 29)
b. Bereken de nieuwe momentenverdeling. 
c. Deze stap is alleen van belang voor een vloer met een stijf middensteunpunt waar-
bij op die plek een groot piekmoment optreedt. Controle op scheuring opbollende 
 gedeeltes naast tussensteunpunt; zie [21] 
d. Bereken de als gevolg van Ms optredende rotatie Rs en bereken de rotatiecapaciteit 
van de scheur Rr (zie [21] en [22]).
e. en f. Toets of Rs < Rr zo ja, dan is de vloerdikte groot genoeg, zo nee, dient de vloer-
dikte te worden vergroot.

6. (vervolg van 5.c. voor vloeren met een stijf tussensteunpunt; hier niet van belang; 
zie [21]). Hierbij moeten extra scheuren worden aangenomen en een herberekening 
worden gedaan.
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In [22] wordt aangetoond dat een berekening met meer scheuren overbodig is, omdat 
de momenten dan alleen nog maar verder afnemen. In een verenmodel is de OWB-vloer 
geschematiseerd als een verend ondersteunde ligger zoals weergegeven in figuur 29.  
De trekelementen en de combiwanden zijn als veren geschematiseerd en als uitwendige 
belastingen zijn de waterdruk en het excentriciteitsmoment Mexc door het excentrisch 
aangrijpen van de stempelkracht vanuit de combiwanden aangebracht. 

Voor de westelijke toerit zijn berekeningen uitgevoerd met 6 trekpalen over de breedte 
van de put; bij de oostelijke met 8. De h.o.h. afstand is verdisconteerd in de veerstijfheid 
van de palen. Voor de axiale veerstijfheid van op trek belaste combiwand is gebruik  
gemaakt van bijlage B3.3.1 uit [21]. De veerstijfheid is bepaald op ca. 250.000 kN/m’. 
Ter vergelijking: de veerstijfheid van de trekpalen is bepaald op 95.000 à 98.000 kN/m’.

De axiale veerstijfheid van de combiwanden bij belasting op trek kan volgens [21] worden 
bepaald met:

waarin:    en:    

met:   

Opgemerkt dat de waarde ‘140’ voor de bepaling van de kschacht volgt uit de kracht- 
verplaatsingsdiagrammen uit NEN6743 voor drukpalen. De waarden die hiermee 
 berekend worden zijn voor een alleenstaande paal. Gezien de groepseffecten die bij 
trekpalen onder OWB-vloeren spelen is de in CUR aanbeveling 77 gehanteerde waarde 
daarmee veel te stijf; er zou voor de stijfheid van de palen met een lagere waarde moeten 
worden gerekend.

Figuur 29. Bepaling rotatie en momenten bij scheurvorming volgens CUR Aanbeveling 77 
(bron: [22])
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De resultaten van de liggerberekeningen zijn in figuur 30 tot en met figuur 35 weer-
gegeven. Voor de westelijke bouwput is een fit gemaakt met het gemiddelde van de 
metingen (zie paragraaf 4.1). Hiervoor diende de veerstijfheid van de palen met 25 % te 
worden verlaagd. Om de gemeten randverplaatsing bij de combiwanden te fitten (ca. 5 
mm), moet de veerstijfheid van de combiwand sterk worden verlaagd van 250.000 naar 
30.000 kN/m’. Het is mogelijk dat de combiwanden slapper reageren dan op basis van 
de rekenmethodiek uit [21] wordt berekend. Uit de PLAXIS analyses blijkt echter, dat de 
gehele bouwput een opwaartse beweging van ca. 2 à 3 mm zou ondergaan als gevolg van 
de opwaartse waterdruk cq. ontlasting van de grond onder de bouwput door het leeg-
pompen van de bouwput. Ook zou er een groter excentrisch moment op de OWB-vloer 
uitgeoefend kunnen worden door de combiwanden, Waarschijnlijk spelen er meerdere 
factoren tegelijkertijd een rol.

Figuur 30. West: Verticale verplaatsing OWB-vloer gemeten en volgens CUR Aanbeveling 77

Figuur 31. West: Moment in OWB-vloer volgens CUR Aanbeveling 77
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Figuur 32. West: Dwarskracht OWB-vloer volgens CUR Aanbeveling 77

Figuur 33. Oost: Verticale verplaatsing OWB-vloer volgens CUR Aanbeveling 77

In figuur 33 is zowel de met het verenmodel als het EEM model berekende opwaartse 
verplaatsing van de OWB-vloer door het droogzetten van de bouwput getoond. De 
 berekende opbolling komt qua vorm redelijk overeen. De rand afwijking is het gevolg van 
slapper reageren van de combiwand en het opdrijven van de totale put. Dit laatste wordt 
niet berekend met het verenmodel. De kromming die wordt berekend met PLAXIS is 
kleiner dan die volgens CUR 77 wordt berekend.
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Figuur 34. Oost: Moment OWB-vloer volgens CUR Aanbeveling 77

De berekende momentenlijnen van de OWB-vloer oostelijke toerit zijn getoond in figuur 
34. De EEM berekeningen met PLAXIS tonen bij de randen een sterk afwijkend beeld 
voor een bij de combiwand scharnierende vloer en een ingeklemde vloer. De momenten-
lijnen zijn bepaald uit de beam (zie paragraaf 3.5). Bij de scharnierende vloer wordt het 
moment naar M = 0 kNm geforceerd, terwijl de ingeklemde vloer een groot inklemmings-
moment oplevert (M = 1435 kNm).

Figuur 35. Oost: Dwarskracht OWB-vloer volgens CUR Aanbeveling 77
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 5.4 Analyse bouwput oostelijke toerit

  Inleiding
In deze paragraaf wordt verslag gedaan van de berekeningen die zijn uitgevoerd voor de 
bouwput van de oostelijke toerit van de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal. Deze 
berekeningen zijn uitgevoerd volgens de in Nederland gangbare ontwerppraktijk. Er zijn 
berekeningen uitgevoerd met een verenmodel met het programma MSheet en met het 
EEM programma PLAXIS. De resultaten worden vergeleken met de metingen die aan 
stempels, OWB-vloer en de combiwand zijn verricht. Er wordt in meer detail stilgestaan 
bij het terugrekenen van de verplaatsing van de combiwand en bij de fenomenen die bij 
een OWB-vloer in een EEM analyse een rol spelen. Verder wordt met de methode van het 
stappenplan van CUR aanbeveling 77 ‘Rekenregels voor ongewapende onderwaterbeton-
vloeren’ berekende vervorming van de vloer vergeleken met de gemeten vervorming van 
de OWB-vloer van de westelijke schacht.

  Uitgevoerde analyses
Na analyse van de meetresultaten is zowel met MSheet als met PLAXIS een  berekening 
gemaakt, waarbij de fasering volgens [18] is aangehouden. De resultaten van deze 
 berekening komen qua verplaatsing niet goed overeen met de metingen. Indien de 
gemeten verplaatsingen inderdaad representatief zijn voor de verplaatsing van de 
combiwand bij het stempel heeft het stempel veel slapper gereageerd dan op basis van 
optredende krachten valt te verwachten (orde 10 x zoveel verplaatsing). Dit kan diverse 
oorzaken hebben. De stempels zijn zonder voorspanning geïnstalleerd, waardoor er bij 
enige ruimte tussen stempel en gording of gording en combiwand relatief veel ver-
plaatsing kan optreden. Verder kan er voor de aanleg van de stempels meer zijn  ontgraven 
dan het vooraf aangehouden ontgravingsniveau van NAP +11,0 m. Er zijn daarom diverse 
scenario’s doorgerekend, waaronder een ‘predictie’ met best estimate invoerparameters 
en “postdicties” met beperkte parametervariaties.

Na analyse van de eerste, ongesteunde ontgravingsfase voor aanleg van het stempelraam 
rees het vermoeden dat de verplaatsing ter plaatse van het stempel waarschijnlijk het 
gevolg is van een dieper ontgravingsniveau dan NAP +11,0 m. In berekening ‘post6’ is 
het ontgravingsniveau gefit aan de verplaatsing van de combiwand, wat resulteerde in 
 niveaus van NAP +10,0 m en NAP +9,0 m voor respectievelijk de noord- en de zuidwand. 
In tabel 12 is aangegeven hoe is gevarieerd. 
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Simulatie Variatie Beschrijving

PLAXIS

pred -

Berekening met de best estimate 

uitgangspunten en randvoorwaarden 

vermeld in hoofdstuk 4

post6 Og1 dieper

Ontgravingsniveau eerste ontgraving 

voor aanleg stempelraam (og1) dieper 

gelegd op NAP +10,0 m

post7 N als post6 + EICW x 0,9
Invloed stijfheid combiwand onder-

zocht

post8 N als post6 + Egrond x 0,75 Invloed stijfheid grond onderzocht

post6 Z og1 dieper

Ontgravingsniveau eerste ontgraving 

voor aanleg stempelraam (og1) dieper 

gelegd op NAP +9,0 m

post7 Z als post6 Z + EICW x 0,9
Invloed stijfheid combiwand onder-

zocht

post8 Z als post6 Z + Egrond x 0,75 Invloed stijfheid grond onderzocht

post9
als post6 met o.k. model op 

NAP -30,0 m

Om gevoeligheid modeldiepte te 

testen. Resultaten gelijk aan die van 

‘post6’

MSheet

Pred -

Berekening met de best estimate 

uitgangspunten en randvoorwaarden 

vermeld in hoofdstuk 4

post1 EAstempel x 0,05

Stijfheid stempel verlaagd met factor 

17 om verplaatsing t.p.v. de stempels 

te fitten.

Tabel 12. Uitgevoerde berekeningen

  Resultaten analyses 
Hieronder zijn de resultaten gepresenteerd van de analyses met een verenmodel  
(MSheet) en met de eindige elementenmethode (PLAXIS). Ook zijn de resultaten van de 
predictie uit [18] opgenomen. In tabel 13 zijn de resultaten gegeven die te vergelijken 
zijn met de resultaten van de metingen aan de bouwput. In tabel 14 zijn extra resultaten 
gegeven, die uit de analyses met MSheet en PLAXIS volgen. 
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Simulatie Variatie Fst;incr. 
1) NOWB;y 

2) uCW;x;st 
3) uCW;x;buik 

3) uCW;x;OWB 3)

[kN] [kN] [mm] [mm] [mm]

Meting – -550 -700
Noord 25 Noord 45 Noord 20

Zuid 40 Zuid 55 Zuid 25

PLAXIS

pred [4] – -207 - 9 35 25

pred – -175 -375 6 30 21

post6 og1 dieper (NAP +10,0) -171 -470 20 34 22

post7 N als post6 + EICW x 0,9 -180 -500 20 36 23

post8 N als post6 + Egrond x 0,75 -189 -440 25 42 29

post6 Z og1 dieper (NAP +9,0) -162 -425 34 42 25

post7 Z als post6 Z + EICW x 0,9 -180 -460 36 45 26

post8 Z als post6 Z + Egrond x 0,75 -176 -450 43 51 32

post9 
als post6 met o.k. model op

NAP -30,0 m
-162 -475 20 35 23

MSheet

pred – -243 -425 4 20 12

post1 og1 dieper (NAP +10,0) -243 -425 9 22 13

post2 EAstempel x 0,06 -180 -455 23 33 17

1) toename stempelkracht als gevolg van droogzetten bouwput
2) bij de PLAXIS berekeningen bepaald uit de snedekracht over de volume-elementen (zie figuur 27 )
3) horizontale totaalverplaatsing combiwand ter plaatse van het stempel, de buik en het  midden  

 van de OWB-vloer

Tabel 13. Resultaten analyse bouwput Pannerdensch Kanaal fase 4: droogzetten bouwput
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Simulatie Variatie Mmax;2 Mmax;4 Fst;2 Fst;4 NOWB;4 ux;max;2 ux;max;4

[kNm] [kNm] [kN/m’] [kN/m’] [kN] [mm] [mm]

PLAXIS

pred [4] – 735 1010 -325 -371 – 29 35

pred – 670 860 -366 -407 -375 27 30

post6 og1 dieper 545 745 -350 -388 -470 31 34

post7 N als post6 + EICW x 0,9 540 755 -355 -395 -500 32 36

post8 N als post6 + Egrond x 0,75 650 860 -356 -397 -400 39 42

post6 Z og1 dieper 500 705 -355 -391 -425 39 42

post7 Z als post6 Z + EICW x 0,9 485 700 -360 -400 -460 41 45

post8 Z als post6 Z + Egrond x 0,75 570 780 -352 -391 -450 48 51

post9 
als post6 met o.k. model  

op NAP -30,0 m 
565 765 -355 -391 -475 32 35

MSheet

pred – 480 640 -304 -358 -425 18 20

post1 og1 dieper (NAP +10,0) 570 710 -315 -369 -425 19 22

post2 EAstempel x 0,06 535 735 -165 -205 -455 28 33

Tabel 14. Overige resultaten uit fase 2 (nat ontgraven tot o.k. OWB)  

en fase 4 (droogzetten bouwput)

Uit analyse van de diverse simulaties en de metingen bleek dat het waarschijnlijk was 
dat de verplaatsing van de combiwand bij het stempel niet het gevolg was van een 
slapper stempel, maar van een grotere ontgravingsdiepte voor de eerste, ongesteunde 
 ontgraving, al dan niet in combinatie met mogelijke ruimte tussen stempel en/of 
gording en/of combiwand. Zodoende is gekozen voor een ontgravingsdiepte die past bij 
de  gemeten verplaatsing ter hoogte van het stempel. Deze berekeningen zijn ‘post6’ en 
‘post6 Z’ voor respectievelijk de Noord- en de Zuidwand. Op basis van eerdere variaties 
is besloten vanuit deze twee sommen twee extra variatieberekeningen uit te voeren met 
een minder stijve combiwand (post7 N/Z) en slappere grond (post8 N/Z).

De totaalkracht van de waterdruk op de wand die binnen de bouwput wegvalt door het 
droogzetten bedraagt ca. 400 kN/m’. Deze kracht dient te worden opgevangen door 
het systeem stempelraam - combiwand - OWB-vloer. In MSheet wordt een toename in 
stempelkracht van orde 55 kN/m’ (veer) tot 85 kN/m’ (star steunpunt) gevonden en een 
normaalkracht in de OWB-vloer van ca. 425 kN/m’, samen 480 - 510 kN/m’. In PLAXIS 
wordt een toename in stempelkracht van orde 40 kN/m’ gevonden en een normaalkracht 
in de OWB-vloer van ca. 450 kN/m’, samen 490 kN/m’. Deze uitkomsten komen redelijk 
overeen met de extra belasting door het water. In de metingen wordt een toename in 
stempelkracht van orde 125 kN/m’ gevonden en een normaalkracht in de OWB-vloer van 
ca. 700 kN/m’, samen 825 kN/m’. Dit is samen 2 maal zoveel als de kracht van de water-
druk door het droogzetten. Er blijft dus een verschil tussen de berekening en de metingen 
van orde 2,5 à 3,0 in de stempelkracht en orde 1,5 in de normaalkracht in de OWB-vloer. 
Gezien de orde grootte van de belasting door de waterdruk lijkt de oorzaak van dit verschil 
in de metingen te moeten worden gezocht. 
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  Resultaten combiwand grafisch
In figuur 36 t/m figuur 38 en figuur 40 t/m figuur 43 zijn voor de fasen 1, 2 en 4 de 
berekende verplaatsingen van combiwand Noord respectievelijk Zuid weergegeven. In de 
figuren zijn de resultaten van de predictie (MSheet / PLAXIS) en van postdictie 6, 7 en 8 
en 9 (PLAXIS) getoond. In de figuren is de corresponderende inclinometing opgenomen. 
In figuur 39 en figuur 44 zijn de gemeten en berekende verplaatsingen voor fasen 1, 2 en 
4 van respectievelijk combiwand Noord en Zuid weergegeven. Hierin zijn de resultaten 
van de berekeningen ‘post6 (Z)’ en ‘post8 N/Z’ opgenomen. 

Fase 1: combiwand installeren en ongesteund ontgraven voor stempel

Figuur 36. Combiwand NOORD: uitbuiging fase 1: vergelijking metingen met berekeningen

Fase 2: stempelraam installeren en in den natte ontgraven tot o.k. OWB-vloer

Figuur 37. Combiwand NOORD: uitbuiging fase 2: vergelijking metingen met berekeningen
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Fase 4: droogzetten bouwput

Figuur 38. Combiwand NOORD: uitbuiging fase 4: vergelijking metingen met berekeningen

Figuur 39. Combiwand NOORD: uitbuiging fase 1, 2 en 4: vergelijking metingen met berekening 
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Fase 1: combiwand installeren en ongesteund ontgraven voor stempel

Figuur 40. Combiwand ZUID: uitbuiging fase 1: vergelijking metingen met berekeningen 

Fase 1a: stempelraam aangebracht

Aanname: stempel ligt niet aan en er treedt extra vervorming op, 

totdat combiwand wordt gesteund (zie fig 5.7)

Figuur 41. Combiwand ZUID: uitbuiging fase 1a: vergelijking metingen met berekeningen 
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Fase 2: stempelraam installeren en in den natte ontgraven tot o.k. OWB-vloer

Figuur 42. Combiwand ZUID: uitbuiging fase 2: vergelijking metingen met berekeningen 

Fase 4: droogzetten bouwput

Figuur 43. Combiwand ZUID: uitbuiging fase 4: vergelijking metingen met berekeningen 
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Figuur 44. Combiwand ZUID: uitbuiging fase 1, 2 en 4: vergelijking metingen met berekening post6 

Z en post8 Z 

De metingen aan de combiwanden (oostelijke schacht) geven een maximale uitbuiging 
van ca. 45 à 55 mm aan. Deze uitbuiging is voor de noord- en de zuidwand redelijk goed 
te berekenen. Wanneer met de best estimate grondparameters wordt gerekend worden 
de verplaatsingen ca. 20 % onderschat. Met 30 % minder stijve grondparameters is de 
onderschatting minimaal. Onderschatting van de metingen kan tevens worden verklaard 
door de locatie van de hellingmeetbuizen. Die waren aan de buik van de AZ26 tussen-
plank bevestigd, die mogelijk meer is vervormd dan de veel stijvere HZ-profielen. Dit 
is geïllustreerd aan de hand van figuur 45. Indicatieve berekeningen wijzen uit dat de 
uitbuiging van de tussenplanken ca. 5 – 15 mm meer kan zijn dan de uitbuiging van de 
HZ-profielen.

Figuur 45. Extra uitbuiging AZ26 tussenplank ten opzichte van HZ balk
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 5.5 Conclusies ten aanzien van bestaande ontwerprichtlijnen
Voor het COB F501 onderzoek zijn de onderstaande subdoelen vastgesteld: 
•	 Het bepalen van het effect van het trekken van een combiwand op de ondergrond
•	 Het bepalen van het krachtenspel in een bouwput tussen wanden vloeren en stempels 

vanaf start bouw tot en met de afbouw van de toerit
•	 Het formuleren, bevestigen of aanscherpen van randvoorwaarden en veiligheids-

factoren bij ontwerpberekeningen van bouwputten en OWB-vloeren
•	 Het vaststellen van effecten van driedimensionaal gedrag van de bouwput en deze 

vergelijken met plane strain deformaties

Om deze subdoelen te onderzoeken zijn analyses in MSheet gedaan met verenmodellen 
voor de combiwanden en de OWB-vloer en zijn EEM analyses met PLAXIS uitgevoerd. Per 
subdoel worden in de navolgende paragrafen de conclusies getrokken. 

Installatie-effecten van combiwanden op de ondergrond
Door het trillend en/of heiend installeren van dam- of combiwanden en het  uitbuigen 
van de wand zou de grond naast de bouwput kunnen worden ontspannen of juist 
 verdicht. Deze effecten zouden kunnen worden bepaald door vergelijking van sondeer-
waarden voor- en na trekken combiwanden. Er zijn twee knelpunten waardoor de 
 effecten bij dit onderzoek niet zijn vast te stellen. Ten eerste zijn de sonderingen voor en 
na het trekken van de combiwand wel uitgevoerd, maar niet op dezelfde locatie. Ondanks 
de relatief homogene grondopbouw is een vergelijking van de voor- en nasonderingen 
weinig zinvol. Ten tweede was het niet mogelijk om zettingsmetingen achter de combi-
wanden te verrichten om aan modellen te kunnen verifiëren. 

Interactie bouwputelementen / toetsing ontwerprichtlijnen
Vanuit de metingen zijn de optredende krachten en momenten in de stempels en de 
OWB-vloer teruggerekend (zie [19] en [20]). Hieruit blijken nog veel onduidelijkheden te 
bestaan. Tevens zijn de metingen soms niet volledig, zodat de onderzoeksvragen slechts 
ten dele of niet kunnen worden beantwoord. Eerst wordt de interactie in de bouwput voor 
de 2D situatie bij meetraai 1 beschreven. Vervolgens wordt getracht de 3D effecten die 
optredend bij meetraai 2 te kwantificeren. Hierbij worden de metingen in raai 1 en raai 2 
vergeleken.

Meetdraai 1 (2D ‘Plane Strain’ situatie)
Uit de analyse van de monitoringsgegevens is gebleken dat interpretatie bemoeilijkt 
wordt door diverse factoren. Zo zijn metingen vaak niet volledig en is de uitwerking ervan 
soms ook discutabel. Dit geldt met name voor de rekmetingen die aan de stempels en de 
OWB-vloer zijn gedaan. Ook de exact gevolgde bouwfasering is niet bekend, met name 
het toegepaste ontgravingsniveau voor het stempel. Dit niveau is voor de berekeningen 
gefit aan de inclinometingen aan de combiwand (meetraai 1) om acceptabele resultaten 
voor verplaatsing te krijgen. De te toetsen metingen zijn als volgt gecategoriseerd: 
 
goed tot redelijk: vervorming combiwand uit inclinometingen raai 1 (voldoende   
  metingen verricht) 
 
redelijk:  verticale vervorming OWB vloer (metingen aan westelijke bouwput   ge- 
  meten; deze toetsing spitst zich met name toe op de oostelijke bouwput) 
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matig:  krachten en momenten in stempels en OWB-vloer (resultaten en inter 
  pretatie metingen discutabel) 
 
slecht:  momenten in en maaiveldzakking achter de combiwand 
  (geen metingen verricht)

In tabel 15 zijn de resultaten vermeld die zijn getoetst voor bouwfase 4 
 

Simulatie Fst;incr. 
1) NOWB;y 

2) uCW;x;st 
3) uCW;x;buik 

3) uCW;x;OWB 3)

[kN] [kN] [mm] [mm] [mm]

Meting -550 -700
Noord 25 Noord 45 Noord 20

Zuid 40 Zuid 55 Zuid 25

Verenmodel (MS heet) (post 1 en 2) -180 tot -243 -425 tot -455 9 tot 23 22 tot 23 13 tot 17

EEM model (PLAXIS) (post 6 (Z),  

7 N/Z en 8 N/Z)
-162 tot -189 -375 tot -500

Noord 20  

tot 25

Noord 34  

tot 42

Noord 22  

tot 29

Zuid 34 tot 43 Zuid 42 tot 51 Zuid 25 tot 32

1) toename stempelkracht als gevolg van droogzetten bouwput
2) bij de PLAXIS berekeningen bepaald uit de snedekracht over de volume-elementen (zie figuur )
3) horizontale totaalverplaatsing combiwand ter plaatse van het stempel, de buik en het midden  

 van de OWB-vloer

Tabel 15. Resultaten fase 4 ‘Droogzetten’ uit berekeningen gebruikt voor toetsing

Conclusie 2D Situatie
Uit de analyses kunnen een aantal conclusies worden getrokken:

1.  Zowel uit de inclinometingen als uit de berekeningen volgt, dat bijna alle vervorming 
van de combiwand optreedt in de fase van het ontgraven in den natte. Wanneer 
vervolgens de OWB-vloer is aangebracht en de bouwput wordt droog gezet fungeren 
het stempel en de OWB-vloer als zeer stijve steunpunten en treedt nauwelijks extra 
vervorming op.

2. De uitbuiging van de combiwand kan met de huidige rekenmodellen redelijk goed 
voorspeld worden. Het verenmodel onderschat de vervorming. Bij invoer van de best 
geschatte stijfheid in het EEM model worden de vervormingen in dit geval ca. 20 % 
onderschat. 

3. Wat opvalt, is dat de vorm van de gemeten vervormingskarakteristiek scherper is dan 
de berekende. Dit is duidelijk te zien op figuur 42 en figuur 43; de gemeten karakte-
ristiek heeft plaatselijk een scherpere kromming dan de berekende. Dat zou kunnen 
duiden op een slapper gedrag van de combiwand dan op basis van de gebruikte HZ 
profielen vooraf is bepaald. Een mogelijke verklaring hiervoor is, dat de hellingmeet-
buizen op de AZ-planken zijn gelast, die mogelijk meer en scherper vervormen dan de 
HZ-profielen. 

4. Het gebruikte EEM model geeft resultaten die goed overeenkomen met de ongesteunde 
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ontgraving. Het gebruikte verenmodel doet dit niet. Ofwel het gekozen ontgravings-
niveau is niet juist, ofwel de beddingsconstante voor de grond aan de ontgraven zijde 
is te optimistisch aangenomen (te hoog).

5. De berekende krachttoename in de stempels en OWB-vloer als gevolg van het droog-
zetten van de bouwput komt niet goed overeen met hetgeen geanalyseerd is uit de 
metingen. Gezien de onzekerheden die aan de metingen kleven zijn hier verder geen 
uitspraken over te doen.

6. Uit de berekeningen volgens CUR 77 volgen alleszins acceptabele vervormingslijnen 
voor de OWB-vloer. Voor de westelijke bouwput komen de gemeten verticale vervor-
mingen van de vloer qua vorm en grootte goed overeen wanneer er een extra aandeel 
heffing van de totale bouwput in rekening wordt gebracht. De EEM berekeningen 
staven namelijk de hypothese, dat door het ontgraven en droogzetten de gehele put en 
de directe omgeving een aantal millimeters omhoog kan komen. 

7. Er wordt in de CUR 77 berekeningen wel een steilere helling / kromming van de ver-
vormingslijn gevonden dan is gemeten. Dit kan worden verklaard door het minder stijf 
reageren van de combiwand in axiale zin en heffing van de totale put door ontlasting.

De met CUR 77 berekende momenten kunnen niet worden getoetst aan de gemeten 
 rekken, omdat er onvoldoende betrouwbaarheid aan de (interpretatie van de) rek-
metingen in de OWB-vloer is vastgesteld.

Meetraai 2 (3D-Situatie)
Omdat de inclinometingen in de twee meetraaien verschillend zijn uitgevoerd (op de 
damwand cq. achter de damwand) is besloten niet met een 3D EEM model aan de 
bouwput te gaan rekenen. Wel kan kwalitatief het 3D-effect worden bepaald door de 
berekende 2D verplaatsingen te vergelijken met de gemeten verplaatsingen aan de 
hellingmeetbuizen bij de kopwand (raai 2). Uit [17] volgt dat door het droogzetten een 
toename van de verplaatsing optreedt van 2 tot 6 mm (meetbuis HMN 2) en 6 tot 9 mm 
(meetbuis HMZ 2). De meetdata geven aan dat de grond heen en weer zou bewegen 
tijdens het droogzetten. In vergelijking met de inclinometingen uit raai 1 valt op dat ook 
die tijdens het droogpompen heen en weer bewegen. Wellicht zit hier een temperatuur-
seffect in, maar mogelijk is het zo dat de orde grootte van de verplaatsingen zich in de 
meetnauwkeurigheid van het systeem bevindt. Verder valt op dat de toename in vervor-
ming door het droogzetten van dezelfde orde is als die uit raai 2. Dit duidt er op dat het 
3D-effect hier niet onderscheiden kan worden. Hierbij dient opgemerkt te worden at de 
belastingsgeschiedenis van de naastgelegen ontvangstschacht ten tijde van de analyses 
onbekend was.

Analyse van een 3D-effect in de OWB-vloer en in de stempelkracht is niet mogelijk 
door de onvolledige meetgegevens. Ten aanzien van de OWB-vloer kan op basis van de 
 metingen in de westelijke bouwput wel worden opgemerkt dat de opbolling van de vloer 
in zowel de dwars- als de langsrichting bij de kopwanden aanzienlijk minder is. Dit laatste 
geldt met name voor de westelijke kopwand. Dit duidt op een 3D-effect. Geconcludeerd 
kan worden dat het 3D-effect zich in langsrichting niet verder uitstrekt dan ca. 1 maal de 
breedte van de bouwkuip. In de literatuurstudie werd een 3D-effect in EEM berekeningen 
aangetoond tot ca. 1,5 maal de breedte van de bouwkuip ([16] en [2]). 
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 6 Conclusies

 6.1 Algemeen
De eindconclusies zijn gesplitst in: 
•	 Specifieke conclusies ten aanzien van het aan de bouwputten van het Pannerdensch 

Kanaal uitgevoerde onderzoeken.
•	 Algemene conclusies ten aanzien van het uitvoeren van praktijkmetingen aan bouw-

putten

De aanbevelingen zijn analoog hieraan ook gesplitst in:
•	 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek op basis van de bevindingen van F501
•	 Aanbevelingen voor het uitvoeren van praktijkonderzoek aan bouwputten in het 

 algemeen. 

 6.2 Conclusies Pannerdensch Kanaal
1. Tijdens de bouw van de put is een onderdeel van de geïnstrumenteerde meetframes 

verwijderd, waardoor de exacte locatie en plaatsingshoogte van de frames onbekend 
is. Hierdoor zijn momenten en krachten in de OWB-vloer niet exact te bepalen. Verder 
heeft het uithardingsproces van het OWB een grote invloed gehad op de metingen. 
Het systeem heeft dus weliswaar gemeten, maar de metingen zijn moeilijk te inter-
preteren. 

2. De OWB-vloer is in de westelijke schacht gemiddeld 5 mm (rand) tot 10 mm (midden) 
omhoog gekomen door het droogzetten van de bouwput. Dergelijke verplaatsingen 
kunnen redelijk goed worden voorspeld met de methode CUR 77. De randverplaatsing 
bij de combiwand wordt hiermee wel onderschat, waarschijnlijk door een overschatting 
van de axiale veerstijfheid op trekbelasting van de combiwand.

3. Uit de metingen en berekeningen blijkt dat de bouwput als geheel een heffing heeft 
ondergaan door het leegpompen van de put. Deze heffing verklaart ten dele het 
 slappere gedrag van de combiwanden.

4. De metingen aan de combiwanden (oostelijke schacht) geven een maximale uit-
buiging van ca. 45 à 55 mm aan. Deze uitbuiging is voor de noord- en de zuidwand 
redelijk goed te berekenen. Wanneer met de best estimate grondparameters wordt 
gerekend worden de verplaatsingen ca. 20 % onderschat. Met 30 % minder stijve 
grondparameters is de onderschatting minimaal. Onderschatting van de metingen 
kan tevens worden verklaard door de locatie van de hellingmeetbuizen. Die zijn aan de 
buiken van de AZ26 tussenplanken bevestigd, die mogelijk meer zijn vervormd dan de 
veel stijvere HZ-profielen. Indicatieve berekeningen wijzen uit dat de uitbuiging van de 
tussenplanken ca. 5 – 15 mm meer kan zijn dan de uitbuiging van de HZ-profielen.

5. Ongeveer 90 % van de eindverplaatsing van de combiwanden in de bouwfase was 
reeds opgetreden op 30 augustus 2002, toen de put tot ca. NAP was ontgraven in den 
natte. Na het storten en uitharden van de OWB-vloer werd de put drooggezet. De extra 
verplaatsing van de wanden door het droogzetten bleef beperkt tot enkele mm’s; de 
wanden, de stempels en de OWB-vloer reageren in die fase zeer stijf. 

6. Ter plaatse van de stempels zijn de noordelijke en de zuidelijke combiwanden ca. 25 
mm respectievelijk 40 mm horizontaal verplaatst. De verplaatsing door het onge-
steund ontgraven voorafgaand aan plaatsing van het stempel (ca. 20 mm) wordt door 
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de EEM modellen goed voorspeld, wanneer een ontgravingsniveau van NAP +10,0 m  
wordt aangehouden. Bij de zuidwand is echter daarna meer verplaatsing opgetreden. 
Waarschijnlijk is die verplaatsing het gevolg van het niet exact aansluiten van de 
stempels op de gording of van de gording op de wand, waardoor extra verplaatsing 
mogelijk was. De stempels zelf zijn slechts enkele mm’s ingedrukt door de optredende 
krachten. 

7. De metingen aan de stempels zijn begonnen toen deze al onder spanning stonden. 
Dit heeft de metingen erg verstoord. Verder heeft de temperatuur de metingen sterk 
beïnvloed. Uiteindelijk is een krachtstoename in het stempel in de fase van het droog-
zetten van de put van ca. -550 kN (druk) bepaald. Uit een controleberekening met als 
stempel een star steunpunt is een uiterste waarde van de krachtstoename in die fase 
van ca. -375 kN bepaald. Hierdoor wordt getwijfeld aan de kwaliteit van de meetwaarden. 

8. De totaalkracht van de waterdruk op de wand die binnen de bouwput wegvalt door het 
droogzetten bedraagt ca. 400 kN/m’. Deze kracht dient te worden opgevangen door 
het systeem stempelraam - combiwand - OWB-vloer. De krachtstoename in stempels 
en vloer die uit de berekeningen volgt is van de zelfde orde als de toename die door 
het droogzetten op de wand komt. Er blijft een verschil tussen de berekening en de 
metingen van orde 2,5 à 3,0 in de stempelkracht en orde 1,5 in de normaalkracht in 
de OWB-vloer. Gezien de orde grootte van de belasting door de waterdruk en de over-
eenstemming met de berekeningen lijkt de oorzaak van dit verschil in de metingen te 
moeten worden gezocht.

9. Door het ontbreken van kennis over noodzakelijke randcondities (bijvoorbeeld krachten 
in stempel bij aanbrengen rekstroken en locatie van rekmetingen in OWB vloer) van de 
metingen aan de OWB-vloer en de stempels kan validatie van de bouwput slechts in 
beperkte mate plaatsvinden. 

 6.3 Conclusies meten aan bouwputten algemeen
1. Validatie van een bouwputontwerp met monitoring vergt speciale aandacht, met 

name doordat het type en de frequentie van de metingen goed op de  bouwfasering 
moeten worden afgestemd. Goed contact van de onderzoekende partij met de 
 bouwende partij is hierbij cruciaal. 

2. Monitoringsystemen dienen goed te worden gekalibreerd en gevalideerd. Tijdens of 
vlak na de meetperioden dienen controles te worden uitgevoerd door berekeningen of 
analyses om eventuele meetfouten op te sporen en onvolkomenheden op te sporen. 

3. Verplaatsing van de wand kan redelijk goed worden voorspeld met de huidige reken-
modellen. De interactie tussen de wand, stempels / ankers, vloer, trekelementen en 
grond is moeilijker te voorspellen.  

 6.4 Aanbevelingen vervolgonderzoek op F501
1. Als de spanningen in OWB worden gemeten met de in het F501 onderzoek  gebuikte 

meetframes dan moet om de invloed van het verhardende beton te bepalen een 
laboratoriumproef worden uitgevoerd waarbij de kooi in onderwaterbeton wordt 
 gesimuleerd en er vervolgens bekende belastingen op het proefstuk worden 
 aangebracht. Vervolgens kan onderzocht worden of deze krachten uit de sensoren in 
de kooi herleid kunnen worden.

2. Nader onderzoek zou gedaan moeten worden naar de mogelijkheden van het  meten 
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van krachten en momenten in een OWB-vloer.
3. Om betere analyses van bouwputgedrag te maken moet in de toekomst uitge-

breider worden gemeten. Meten dient op meerdere raaien te gebeuren en per raai 
dienen meer metingen te worden uitgevoerd om een goed beeld van krachten en 
vervormingen te krijgen. Ook zou per meting 2 maal gemeten moeten worden om 
onnauwkeurigheden of meetfouten te voorkomen. Om 3D-effecten te bepalen 
dienen hellingmeetbuizen op en achter de wand te worden geplaatst zowel op een 
2D locatie als nabij de hoeken. Verder dienen zettingsmetingen achter de wand te 
worden  uitgevoerd die kunnen worden gecorreleerd aan de uitbuiging van de wand. 
Installatie- effecten als ontspanning en verdichting kunnen worden bepaald door  
voor- en nasonderingen op dezelfde locatie. Verder zouden voor een project op meer-
dere locaties stempelkrachten en momenten in wanden moeten worden gemeten. 

 6.5 Aanbevelingen praktijkonderzoek algemeen
1. Metingen aan bouwput onderdelen als de OWB-vloer en stempels zijn sterk onderhe-

vig aan invloeden van temperatuur en voor wat betreft de vloer van het uitharden van 
beton. Hiermee moet rekening worden gehouden tijdens het ontwerp van de instru-
mentatie.

2. De invloed van temperatuur op krachten in stempels zou in een laboratorium-
opstelling moeten worden onderzocht waarbij verschillende meetmethoden om 
krachten in stempels te meten getest zouden moeten worden. Het doel van dit onder-
zoek is het verkrijgen van beter interpretabele resultaten uit toekomstige metingen.

3. Als reksensoren worden toegepast voor het meten van spanningen in stempels, dan 
dienen deze zoveel mogelijk in een spanningsloze situatie op een stempel geplaatst te 
worden. Indien dit niet mogelijk is dient het moment van fixeren van de reksensoren 
zoveel mogelijk op het zelfde moment te gebeuren. Invloed van temperatuur op de 
begin-krachtsverdeling wordt zo uitgesloten.

4. Metingen aan de wand kunnen goed worden uitgevoerd door hellingmeetbuizen op de 
wand te bevestigen. Bij een stalen combiwand moet rekening gehouden worden met 
verschillen tussen de stijve elementen (stalen buispalen / H-profielen) en de slappere 
tussenplanken, omdat deze laatsten meer kunnen vervormen. Naast meten aan de 
wand dient in dezelfde raai in de grond te worden gemeten. 

5. Het wordt aanbevolen om referentiemetingen uit te voeren om zo de bewegingen van 
de totale put als geheel te kunnen analyseren, met name als gevolg van het ontgraven 
en droogzetten van de put. 

6. Om de meetsituatie buiten goed vast te leggen is het aan te bevelen om van alle 
 geïnstalleerde en genummerde sensoren een foto te maken, zodat na de meting en 
het verwijderen van de sensoren gekeken kan worden of de sensoren op de plaats 
 hebben gezeten zoals op tekening staat aangegeven.

7. De resultaten van sensoren dienen tijdens de meting zeer regelmatig bekeken te 
worden zodat snel kan worden opgemerkt dat een sensor niet werkt en deze snel kan 
worden gerepareerd. Of er dient een signaleringssysteem voor defecte sensoren te zijn 
dat dit verzorgt.
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COB – Nederlands kenniscentrum voor  ondergronds 
 bouwen en ondergronds ruimtegebruik
 
Het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en 
 ondergronds ruimtegebruik (COB) heeft tot doel om kennis, kunde 
en innovatie voor ondergronds ruimtegebruik en ondergronds 
 bouwen te ontwikkelen. Dit doet COB door praktijkonderzoek en door 
 samen werking binnen een netwerk van deskundigen. 
Kennis komt tot stand in een publiekprivate, maatschappelijke 
context, om te komen tot  resultaten die breed worden geaccepteerd 
en die leiden tot een verantwoorde toepassing met maatschappelijk 
en economisch  rendement. COB bestaat sinds 1995 en maakt deel uit 
van CURNET.

Consortium DC-COB

Door het ondertekenen van de overeenkomst ‘Consortium Ondergronds 
Bouwen’ d.d. 18 december 2003 bevestigen COB en Delft Cluster de 
voorgenomen plannen met betrekking tot het uitvoeren vangezamenlijk 
onderzoek binnen het consortium ‘Ondergronds Bouwen’.
Bij de formulering van de onderzoeksactiviteiten binnen beide 
 organisaties voor de periode 2003-2010 leek een verdere afstemming 
van de activiteiten winst voor beide organisaties te kunnen betekenen. 
Delft Cluster kan profiteren van de goede relaties die het COB heeft 
opgebouwd met diverse marktpartijen op het gebied van ondergronds 
bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Deze marktpartijen zijn nood-
zakelijk om te komen tot een  uitvoerbaar Bsik-programma voor de 
 periode 2003-2010. Het COB kan van de samenwerking profiteren 
omdat het een eerste aanzet betekent naar een gezonde financiële basis 
voor  onderzoeksactiviteiten. Daarnaast biedt de samenwerking voor 
beide organisaties kansen op het gebied van kennisdeling en kennis-
verspreiding. Dat is de insteek van de twee projecten:
Beheerst  Boren in Stedelijk Gebied en Innovatief Ondiep Bouwen.

Gemeenschappelijk praktijkonderzoek boortunnels (GPB)

Na het succesvolle verloop van het praktijkonderzoek bij de Tweede 
Heinoordtunnel en de Botlekspoortunnel bleek het voor vijf nog 
op handen zijnde Nederlandse boorprojecten efficiënter om het 
nog  benodigde onderzoek te verdelen. Daarom gaven de opdracht-
gevers van vijf Nederlandse boortunnelprojecten en COB half 
september 2000 door de ondertekening van de Overeenkomst 
 Gemeen  schappelijk Praktijkonderzoek Boortunnels (GPB) hun 
 goedkeuring aan een masterplan praktijkonderzoek. Onder de paraplu 
van het Centrum Ondergronds Bouwen bepaalden zij welk onderzoek 
waar het beste zou kunnen plaatsvinden.

Binnen het masterplan GPB wordt onderzoek gedefinieerd ter plaatse 
van Westerscheldetunnel (F100), Sophiaspoortunnel (F200),   
Tunnel Pannerdensch Kanaal (F500), Boortunnel Groene Hart (F510), 
Noord-Zuidlijn (F530) en RandstadRail (F540). Tijdens de  uitvoering 
van deze boortunnels met grote diameter zullen metingen en 
 experimenten worden uitgevoerd, waarmee de kennis ten aanzien van 
de geboorde tunnel als bouwmethode wordt vergroot. Hierbij worden 
ondermeer zaken onderzocht als metingen aan dwarsverbindingen, 
mogelijkheden tot hergebruik van vrijkomende grond, optreden 
van zwel van diepgelegen kleilagen, volgen van het boorproces en 
gerichte evaluatie van meetgegevens. Het betreft dan ook uitvoerings-
gerelateerd onderzoek met oog op het verkleinen van risico’s en 
kosten bij toekomstige tunnelprojecten.

De partijen vertegenwoordigd binnen het Platformoverleg GPB 
•	 Managementgroep	Betuweroute	van	NS	RailInfrabeheer,	
•	 Projectbureau	Noordelijk	Holland	-	Directie	HLS-Zuid	-	Ministerie	

van Verkeer & Waterstaat, 
•	 Projectbureau	Noord-Zuidlijn	-	Dienst	Infrastructuur	Verkeer	en	

Vervoer van de Gemeente Amsterdam, 
•	 Centrum	Ondergronds	Bouwen	(COB),	
•	 Projectbureau	RandstadRail
•	 Bouwdienst	Rijkswaterstaat	-	Directoraat-Generaal	Rijkswaterstaat	
-	Ministerie	van	Verkeer	&	Waterstaat

•	 Delft	Cluster


