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Opmerkingen concept rapportage
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1 Inleiding

De tunnel onder het Pannerdensch Kanaal, onderdeel van de Betuweroute, be-
treft een geboorde tunnel. De tunnel, met een geboorde lengte van circa 1620 
m, bestaat uit twee tunnelbuizen met een inwendige diameter van  
8,65 m. De tunnel is opgebouwd uit circa 900 ringen van 1,80 m breedte. 

Tijdens de aanleg van deze tunnel wordt door COB-commissie F500 praktijk-
onderzoek uitgevoerd. Deelcommissie F502 richt zich hierbij op de onderlinge 
beïnvloeding van de beide tunnelbuizen. 

Dit rapport behandelt de resultaten van een eerste evaluatie van de uitgevoerde 
metingen. De nadruk ligt op de 1e en 2e passage (respectievelijk zuid- en noord-
buis) van de meetraaien MQ5, MQ5.1 en MQ5.2. Ter hoogte van deze mee-
traaien bedraagt de onderlinge afstand tussen de tunnelbuizen respectievelijk 5, 
4 en 3,5 m. 

De volgende metingen zijn verricht: 
Reguliere metingen in de ondergrond (zakbaken, extensometers en peilbui-
zen);
Aanvullende metingen in de ondergrond (grond- en waterdrukken door 
middel van spadecells); 
Reguliere en aanvullende convergentiemetingen; 
Reguliere groutdrukmetingen; 
TBM-gegevens; gehanteerde boorfrontdrukken, groutdrukken gemeten in de 
injectieleidingen en groutdrukken gemeten op de lining. 

De meetresultaten zijn weergegeven in meetrapporten van Fugro (gronddruk-
metingen en maaiveldzettingen (gedownload van internet)) en Comol (conver-
gentiemetingen).

Opmerking:
De opmerkingen van de commissieleden op de concept versie van dit document, 
inclusief de reacties hierop van de auteurs, zijn opgenomen als bijlage 6. 
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2 Doel evaluatie en gebruikte gegevens 

2.1 Doel 
De meetresultaten worden onderworpen aan een eerste evaluatie met als doel 
conclusies te trekken ten aanzien van: 

Optredende mechanismen in de tijd; 
De onderlinge samenhang tussen de resultaten; 
Het signaleren van afwijkende meetresultaten. 

Het betreft hier kwalitatieve beschouwingen waarbij eventuele rela-
ties/mechanismen worden vastgesteld. 

2.2 Predictie 
Om vooraf een indruk te krijgen van de onderlinge beïnvloeding van de beide 
tunnelbuizen is in opdracht van het COB door Holland Railconsult een litera-
tuurstudie verricht en door TEC (Tunnel Engineering Consultants) een predic-
tie-studie uitgevoerd. 

In deze studie, verwoord in rapport “Predicties COB F502, Invloed tussen twee 
geboorde tunnels, Boortunnels Pannerdensch Kanaal, doc. nr. F502-0-03-089” 
van 12 maart 2003 wordt geconcludeerd dat: 
“op basis van de uitgevoerde berekeningen wordt voorspeld dat bij passage van 
buis 2 een net meetbare toename van de ovalisatie van buis 1 optreedt (de hori-
zontale straal van tunnelbuis 1 zal afnemen met 1 mm en de verticale straal 
zal toenemen met 1 mm). Tijdens de contractie van TBM 2 neemt de ovalisatie 
van buis 1 iets af en tijdens het grouten zal de ovalisatie van buis 1 iets toene-
men.”

2.3 Gebruikte gegevens 
De volgende gegevens zijn gebruikt: 

Convergentiemetingen 29-11-2002 t/m 8-12-2002; 
Grond- en waterspanningsmetingen 23-5-2002 t/m 27-5-2002;  
Grond- en waterspanningsmetingen 30-11-2002 t/m 4-12-2002; 
Metingen vanuit de TBM (digitaal verstrekt excel bestand); 
Maaiveldzettingen, metingen door Fugro: (gedownload van 
www.pannerdensch.nl).

2.4 Invloed waterstanden 
De twee buizen zijn met een tussenperiode van enkele maanden geboord. Voor 
beide buizen is nagegaan iwat de waterstanden in het Pannerdensch kanaal zijn 
geweest.
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Bij km 100.00 zijn de volgende waterstanden gemeten: 
Op 27-05-2002: N.A.P. +9,15 m; 
Op 06-12-2002: N.A.P. +10,70 m. 

Ter vergelijking zijn de waterspanningen ter plaatse van km 99.950 op 1 m van 
de 1e buis beschouwd.

Deze bedroeg op 27-05-2002 85 kPa, en op 04-12-2002 100 kPa. 

Het verschil in waterstand bedraagt 1,55 m. Dit geeft een goede overeenkomst 
met de gemeten waterspanningen, waarvan het verschil tussen beide metingen 
15 kPa bedraagt. 

Geconcludeerd wordt dat het verschil in waterstanden goed terug te vinden is in 
de waterspanningsmeting. 
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3 Locatie meetraaien 

In de eerste evaluatieslag zijn de data vanuit de TBM (ringnummer en steun-
druk) en de installatiegegevens van de spadecells (die aan N.A.P.- coördinaten 
van de tunnel zijn gekoppeld) vergeleken met de overzichten en langsdoorsne-
den in het deelprojectplan. 

Hierbij is vastgesteld dat de meetraaien afwijken van de meetraaien in het pro-
jectplan:

Raai Km Ringnummer H.o.h. afstand 
tunnelbuizen 

MQ 5 99.950 Nabij ring 788 5,0 
MQ 5.1 100.000 (i.p.v. 100.075) Nabij ring 816 4,0 
MQ 5.2 100.075 (i.p.v. 100.125) Nabij ring 857 3,5 

Deze posities zijn bevestigd door Arcadis (Technisch toezicht). 

In onderstaande figuur zijn de meetraaien aangegeven met een lijn. Daar waar 
een “C” staat zijn convergentiemetingen beschikbaar en daar waar een “S” 
staat zijn spadecell-metingen beschikbaar. Slechts bij twee meetraaien, MQ5 
en MQ5.2, is het mogelijk een relatie tussen vervormingen en gronddrukken te 
leggen.

MQ5 MQ5.1 MQ5.2

CC CCS S S 
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4 Convergentiemetingen

In de als eerste geboorde zuidelijke buis zijn convergentiemetingen aan de li-
ning verricht. Hierbij zijn de toe- en afname van de horizontale en verticale 
diameter gemeten ten tijde van het passeren van de TBM voor de noordbuis. De 
absolute verplaatsingen van de lining zijn niet gemeten. Als eerste zijn nulme-
tingen, “intial measurements” uitgevoerd, op een tijdstip waarbij de TBM voor 
de noordbuis nog 50 m van het meetpunt verwijderd was. Vervolgens zijn op 10 
en 5 m voor de eigenlijke passage, tijdens de passage en op 5 en 10 m na de 
passage metingen uitgevoerd. Als laatste is 50 m na passage een meting ge-
daan. Deze metingen zijn weergegeven in de onderstaande grafieken. In deze 
grafieken geeft een negatief getal aan dat de TBM zich voor de meetring be-
vindt.

De meeste metingen zijn dubbel uitgevoerd waarbij de verschillen hooguit 1 à 2 
mm bedragen. De resultaten van de dubbel uitgevoerde metingen zijn gemid-
deld. De meetresultaten zijn bijgevoegd als bijlage 2. 
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Uit deze grafieken is een aantal conclusies getrokken.: 
De horizontale diameter wordt kleiner, de verticale wordt groter, er treedt 
dus een staande ovaal op. Dit is echter al zo bij de nulmeting, waar geen in-
vloed van de tweede boring is; 
Voor alle meetresultaten geldt dat na de nulmeting de veranderingen mini-
maal zijn. Deze verandering in diameter bedraagt maximaal 2 mm, maar 
meestal minder. Deze waarde ligt in de orde van de meetnauwkeurigheid.  
Daarbij geldt dat er geen trend te herkennen is; 
De vervormingen zijn van een dusdanige orde dat, mede gezien de meet-
nauwkeurigheid, het niet verantwoord geacht wordt relaties te leggen met 
andere gegevens. 

Enkele opmerkingen worden gemaakt: 
Volgens Arcadis zijn de metingen met een theodoliet gedaan en is de nauw-
keurigheid van het systeem in de orde +/- 1 mm; 
De tunnel is met een vlakke voeg zonder tussenlaag uitgevoerd. Dit levert 
een zeer stijve verbinding op, waarbij rotatie en verschuiving van de ele-
menten onderling sterk verhinderd wordt; 
Mogelijk bestaat er een relatie met de snelheid van het boorproces. Met 
name de tweede geboorde buis (maar in mindere mate ook de eerste) is met 
een bovengemiddelde voortgangssnelheid uitgevoerd. Hierdoor treden er 
minder statische effecten op en plant de groutdruk zich minder ver voort in 
de omliggende grond; 
Daarnaast is er nog een relatie denkbaar met het verdichtingsproces van het 
zand in de Kandiadam. Kort vóór de eerste passage van de TBM (in de orde 
van één à enkele weken) is de verdichting van het zandlichaam afgerond. 
Hierdoor waren tijdens de eerste passage mogelijk nog dichtheidsverschillen 
in het zand aanwezig tussen de kern van de injectiepunten en de middelpun-
ten van het driehoeksstramien van de verdichting. Volgens het technisch 
toezicht van Arcadis zijn er uit de meetgevens van de stuurvijzels van het 
snijrad ook soortgelijke conclusies te trekken. Tijdens het boren van de 
tweede buis (circa 6 maanden na de verdichting) is naar verwachting in-
middels de volledige naverdichting van het zand opgetreden (zie Mitchell) 
waardoor het zandpakket meer homogeen van samenstelling was en een 
zeer hoge dichtheid heeft bereikt, waardoor de absolute waarde van de ver-
vormingen erg laag is. Bij het boren van de tweede buis zijn geen drukver-
schillen in de stuurvijzels van het snijrad geconstateerd. Tot slot treedt ook 
als gevolg van het boorproces en de passage van de TBM een verdichting 
van de omliggende grond op. (verwezen wordt naar het artikel van J.K. 
Mitchell, Time-dependant strength gain in freshly deposited or densified 
sand. Journal of geotechnical engineering pp 1559 – 1576, 1984.). 

Bovengenoemde relaties (laatste 2 aandachtspunten) zijn in het kader van de 
onderhavige studie niet nader beschouwd maar zijn aangegeven als aanbeveling 
voor eventueel vervolgonderzoek. 
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5 Gronddrukmetingen 

Met behulp van spadecells zijn gronddrukmetingen uitgevoerd boven de eerste 
buis, op 45 graden naast de eerste buis en tussen beide buizen in, op één meter 
afstand van elke buis. 

De installatiegegevens zijn gebruikt voor de controle van de positie van de mee-
traaien. Gemeten is op de raaien 99.950, 100.075 en 100.125. Deze laatste is 
buiten beschouwing gebleven aangezien dit niet een van de drie meetraaien 
MQ5, MQ5.1 en MQ5.2 is, en derhalve geen relaties met andere meetgegevens 
(waaronder convergentiemetingen) te leggen zijn. Wel is er een plausibiliteits-
check gedaan. Bij km 100.125 zijn metingen boven de buis, op 45° en tussen 
de buis uitgevoerd (respectievelijk spadecell 9, 10 en 11). De meting met spa-
decell 9 lijkt, gezien het beeld, niet betrouwbaar. Spadecell 10 is beschadigd 
door de TBM. De metingen met spadecell 11 ziet er wel betrouwbaar uit. 

De gronddrukken zijn gemeten tijdens de eerste TBM-passage met een frequen-
tie van 1x per minuut. Tijdens de tweede TBM-passage is gemeten met een 
frequentie van 1x per 90 minuten. Ter vergelijking: tijdens het boren van de 
tweede buis is steeds afwisselend globaal circa 30 minuten geboord en vervol-
gens in 30 minuten de ring ingebouwd. Als gevolg hiervan vertoont de tweede 
passage een veel gelijkmatiger beeld waarbij veel effecten binnen de meetfre-
quentie onzichtbaar zijn. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar bij de eerste passage van 
MQ5, op km 99.950, bij de spadecell op 45 graden. Hier treedt een maximale 
piek op van meer dan 300 kPa. De gronddruk neemt binnen 30 minuten toe van 
een waarde van 225 kPa naar 300 kPa en weer terug. Het is mogelijk dat der-
gelijke verschijnselen bij de tweede passage door de lagere meetfrequentie niet 
geregistreerd zijn. 

Op de twee figuren op de volgende pagina’s is het gronddrukverloop tijdens de 
eerste en tweede passage weergegeven. Hierbij zijn de meetwaarden gefilterd. 
Er is een gemiddelde waarde voor elke passage en een gemiddelde waarde na 
elke passage genomen. Tevens is de piekwaarde tijdens de passage weergege-
ven.

Opvallend is dat bij beide raaien de grootste toename in gronddruk te zien is 
tijdens de eerste passage. Na de passage blijft de gronddruk verhoogd. Bij de 
tweede passage treedt er wederom een piekwaarde op, maar na passage wordt 
geen extra toename gemeten ten opzichte van de gronddruk na de eerste passa-
ge.

Bij de beschouwde meetraaien bestaat er een verschil in onderlinge afstand 
tussen beide tunnelbuizen van 1 m. Een relatie tussen de gronddrukverandering 
en de tunnelafstand is niet gevonden. 
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Bij een eventuele nadere bestudering van de gronddrukmetingen wordt geadvi-
seerd de volgende aspecten mede in de beschouwing te nemen: 

Meetbereik van de spadecells; 
Levensduur van de spadecells in relatie tot de meetduur; 
Eventuele boogwerking in de grond rondom het meetinstrument; 
Invloed van installatie van de meetapparatuur in relatie tot de richting van 
de meting (plat meetinstrument voor eendimensionale meting). 
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6 Steundruk TBM 

Met behulp van de gegevens uit de TBM kan de boorfrontdruk als functie van 
de afstand uitgezet worden. Dit is voor de noordbuis gedaan in onderstaande 
figuur. De noordbuis is gekozen omdat dit de tweede boring betreft en daarmee 
van belang is voor de beïnvloeding van de eerste buis.  

P1 bevindt zich 1 m onder de kruin van de buis, P2 ter plaatse van de tunnelas 
en P3 bevindt zich 2 m boven de onderkant van de tunnel, zoals in 
onderstaande figuur is aangegeven.
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Het verschil tussen P1 en P3 bedraagt ongeveer 0,85 bar. Qua grootteorde is 
dit een plausibel drukverschil, uitgaande van het verschil in hoogte tussen P1 
en P3 (~6,5m). De steunvloeistof zal een volumegewicht hebben van ongeveer 
13 kN/m³.

Het verschil in hoogteligging tussen de raaien MQ5 en MQ5.2 bedraagt 2,25m.  
Het verschil in steundruk tussen deze twee raaien bedraagt ongeveer 0,4 bar. 

Er zijn geen extreme waarden of veranderingen van de steundruk gevonden 
tijdens de passage van de meetraaien.
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7 Staartspleetinjectie

7.1 Groutdruk-grondspanningen 
Om de mogelijke relatie tussen de groutdruk (staartspleetinjectie) en de grond-
spanningen te kunnen onderzoeken zijn als voorbeeld bij de eerste passage van 
MQ5 de gegevens uit de spadecells (gronddrukcellen) met de groutdrukgege-
vens gecombineerd in een grafiek.   

In deze grafiek zijn de groutdrukken en de gronddrukken in kPa gegeven (gege-
vens zuidbuis). De gronddrukcellen bevinden zich nabij ring 788. Voor de posi-
ties van de gronddrukcellen wordt verwezen naar de figuur in hoofdstuk 5. Op-
gemerkt wordt dat gronddrukcel 3 niet goed heeft geregistreerd en derhalve uit 
de figuur is weggelaten. De groutdrukken zijn in 2 leidingen gemeten (leitung 1 
en 2). Beide geven een vergelijkbaar verloop. Omwille van de leesbaarheid van 
de figuur is alleen leitung 1 weergegeven. 

Uit de figuur wordt het volgende geconcludeerd: 
De relatief kleine tijdelijke verhogingen van de gronddrukken tot en met 
ring 783 worden naar verwachting veroorzaakt door een verhoogde water-
druk ten gevolge van de steundruk. Een relatie met de injectiedrukken is 
niet waarschijnlijk gezien de afstand tussen de betreffende ringen en de 
gronddrukcellen (8 tot 15 m). Dat de tijdelijke verhogingen samenvallen 
met de pieken in de groutdruk heeft te maken met het boorproces; het injec-
teren vindt gelijktijdig met het boren plaats; 
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De verhoging van de gronddrukken, bij de gronddrukcellen 2 en 4, tussen 
ring 784 en 788 wordt naar verwachting veroorzaakt door grondverdrin-
ging door de TBM; 
De gronddrukken lopen na ring 788 verder op. De verhoging wordt naar 
verwachting veroorzaakt door het injecteren. 

Een vergelijkbaar verloop van grout- en gronddrukken wordt aangetroffen bij 
de passage van meetraai MQ5.2. Opgemerkt wordt dat bij beide meetraaien 
één van de twee gronddrukcellen tussen beide buizen niet of onvoldoende heeft 
gefunctioneerd. Voor beide meetraaien was dit de gronddrukcel die zich het 
dichtst bij de zuidelijke tunnelbuis bevond (respectievelijk gronddrukcel 3 en 7). 

Bij de tweede TBM-passage (noordelijke tunnelbuis) is de meetfreguentie van 
de gronddrukcellen aanzienlijk verlaagd (van 1 keer per minuut naar 1 keer per 
90 minuten, reden niet bekend). Hierdoor zijn voor de tweede passage geen 
betrouwbare relaties te leggen tussen grout- en gronddrukken. 

Opgemerkt wordt dat de meting van de groutdrukken heeft plaatsgevonden in 
de leiding ter plaatse van het schildscharnier, op circa 5 meter vanaf de achter-
zijde van het schild. Volgens opgave van het technisch toezicht van Arcadis 
treedt er gemiddeld tussen het meetpunt en de injectieopening een verlies op 
van circa 0,6 bar. 

7.2 Groutdruk – groutvolume 
Rondom de tunnel wordt een groutlaag aangebracht. Dit aanbrengen gebeurt 
door 2 injectieopeningen aan de bovenzijde van het schild. Elke injectieopening 
wordt gevoed door 2 parallel geschakelde aanvoerleidingen. De twee injectie-
openingen bevinden zich aan de bovenzijde van de TBM, op circa 60o aan 
weerszijden van de verticale as. Door deze leidingen wordt de grout onder druk 
ingebracht, waarna het vervolgens naar beneden zakt en zo een schil om de 
tunnel vormt. Het theoretisch benodigd volume bedraagt 9,3 m³. De grout 
wordt met zogenaamde hübes aangevoerd. Een hübe heeft een volume van 12 
liter.

Het blijkt dat er vrijwel continu meer dan 9,3 m³ grout per ring geïnjecteerd 
wordt (in de laatste figuur van bijlage 4 is voor een aantal ringen het geïnjec-
teerde volume weergegeven). Wellicht is de toename van de gronddruk na de 
eerste passage hierdoor veroorzaakt. 

Er is onderzocht of er een relatie is tussen het geïnjecteerde groutvolume en de 
gebruikte groutdruk. Hiervoor zijn de groutdrukken in de leidingen  voor zowel 
de Noord- als de Zuidbuis met de groutvolumes vergeleken. Er zijn geen bij-
zonderheden geconstateerd. 

In bijlage 4 zijn grafieken gegeven met betrekking tot de relatie tussen 
groutdruk en groutvolume. In de bovenste grafiek is de groutdruk als functie 
van de tijd gegeven, en in de onderste het aantal hübes. 

Bij de Zuidbuis (als eerste geboord) zijn de drukken doorgaans hoger dan bij de 
Noordbuis. Ook zijn bij de eerste buis de drukschommelingen groter. Dit heeft 
mogelijk te maken verstopte leidingen. 
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Het aantal hübes, een maat voor het groutvolume, is vrij constant. 

Er is geen duidelijk verband zichtbaar tussen de schommelingen in groutdruk 
en groutvolume.
Schommelingen in de gemeten groutdrukken worden mogelijk veroorzaakt door 
verstopte groutleidingen. De boormeester stuurt de groutinjectie primair op 
volume. Indien het geïnjecteerde volume achterblijft bij het theoretische volume 
wordt de groutdruk verhoogd om toch het gewenste volume te injecteren. Door 
de locatie van de groutdrukmeting is het niet mogelijk een relatie met het 
groutvolume te leggen. 

Indien nadere bestudering van de groutinjectie in relatie tot de grondspannin-
gen plaatsvindt, wordt geadviseerd hierbij ook de metingen van de 
groutdrukopnemers op de buitenzijde van de lining ter plaatse van meetkruis 
MQ5 mee te nemen. Tevens wordt geadviseerd hierbij ook het groutvolume te 
betrekken, aangezien dit de primaire stuurparameter van het injectieproces is. 

7.3 Groutdruk – gemeten groutdrukken 
Ter plaatse van de ringen 787 en 788 zijn middels een aantal drukopnemers de 
groutdrukken gemeten op de buitenzijde van de lining. Uit de metingen blijkt 
dat de groutdruk aan de bovenzijde van de lining circa 2,5 bar bedraagt (cel 26 
en 28 voor ring 787 en cel 17 voor ring 788).  
De gemiddelde injectiedrukken (gemeten in de leidingen) bedraagt voor zowel 
ring 787 als voor ring 288 circa 2,85 bar. Op basis van deze gegevens volgt 
voor deze ringen een wat lager drukverlies tussen meetpunt en injectieopening 
dan paragraaf 7.2 aangegeven. 
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8 Maaiveldzettingen

8.1 Dwarsrichtng 
Door Fugro zijn metingen uitgevoerd van de vervormingen op maaiveldniveau. 
Deze zijn weergegeven in bijlage 5.  
De metingen laten zien dat de absolute waarden van de vervormingen gering 
zijn, in de orde 0-10mm. Opvallend is dat bij raai MQ5 de zettingstrog het 
duidelijkst te zien is bij de als eerste geboorde zuidbuis, en dat bij de noordbuis 
de zettingen kleiner zijn. Bij de raaien MQ5.1 en MQ5.2 is dit precies omge-
keerd. Hier treedt de zettingstrog juist bij de tweede (noord)buis op en blijven 
zettingen boven de zuidbuis geheel achterwege. 

Een verklaring hiervoor is niet gevonden. De maaiveldzettingen zijn van een 
grootte-orde die overeenkomt met andere ervaringen. Er is geen relatie gevon-
den tussen de maaiveldzettingen en de kleinere tussenafstand bij de drie mee-
traaien.

8.2 Langsrichting 
In bijlage 5 zijn voor de drie raaien MQ5 (99.950), MQ5.1 (100.000) en 
MQ5.2 (100.075) de zettingen uitgezet, allen van toepassing op de 1e passage 
(zuidelijke buis). Telkens is gemeten op een afstand van 25 m voor tot 25 m na 
de passage van de TBM. 
Uit deze metingen blijkt dat bij MQ5.1 en MQ5.2 vanaf ongeveer 5 m voor de 
TBM een geringe zetting begint op te treden. Vanaf ongeveer 12-14 m na pas-
sage treedt nog een kleine sprong op, de zettingen nemen dan nog iets toe. 

Opgemerkt wordt dat de absolute waarden van de zettingen vrij gering zijn, tot 
maximaal 5 mm. 

De zettingen bij MQ 5 zijn groter, tot maximaal 10-15 mm. Hier is echter geen 
verandering te zien als gevolg van passage van de TBM.  



@ Grontmij  V&I-99345085/AK/lk, rev. D 
  blad 19 van 56 

9 Conclusies

Uit de eerste evaluatie van de metingen die bij de boortunnel onder het Panner-
densch Kanaal verricht zijn kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

In het algemeen kan uit het onderzoek worden geconcludeerd dat in de 
grondgesteldheid van het onderzoeksgebied geen constructieve problemen 
voor de tunnelbuizen zijn vastgesteld. Blijkbaar vormt de het zandlichaam 
van de Kandiadam –mede als gevolg van de homogeniteit en de mate van 
verdichting- een ideale grondslag voor het boorproces.  

De vervormingen van de tunnellining (zuidbuis) zijn gemeten met behulp 
van convergentiemetingen. Wanneer de laatste meting na passage van de 
TBM voor de noordbuis (TBM 50 m na meetring) wordt vergeleken met de 
nulmeting (TBM 50 m voor meetpunt) blijkt er nagenoeg geen verandering 
op te treden in de diameter van de lining (maximaal 1 mm). Tussentijdse 
metingen, waarbij de TBM zich van 10 m voor tot 10 m na de meetring be-
vindt, laten iets grotere verschillen zien (maximaal 3 mm). E.e.a. duidt op 
elastisch vervormingsgedrag. 

De gronddrukken boven en naast de tunnelbuis zijn gemeten met behulp van 
spadecells. Uit de metingen gedurende de passages van de TBM blijkt dat 
de gronddruk tijdens de eerste passage van de TBM (zuidbuis) een korte 
piek vertoont en na passage op een 30 tot 50% hoger niveau constant blijft. 
Deze verhoogde grondspanning blijft vrijwel constant in de periode tussen 
het boren van de eerste en de tweede buis. Tijdens de tweede passage van de 
TBM (noordbuis) ontstaat weer een korte piek. Na passage neemt de 
gronddruk weer af tot ongeveer het niveau van voor de tweede passage. Al-
leen na de eerste passage van de TBM is een permanente verhoging van de 
gronddruk opgetreden. 

De boorfrontdrukken vertonen een gebruikelijk verloop. De drukken nemen 
bij de meetraaien MQ5.1 en MQ5.2 af omdat de buis ondieper komt te lig-
gen naarmate deze de ontvangstschacht nadert.  

De groutdrukken zijn voor de eerste passage vergeleken met de grondspan-
ningen. Er is een kwalitatieve relatie gevonden tussen gronddruk en 
groutdruk. Onder meer door een verlaagde meetfrequentie bij de tweede 
passage is het niet mogelijk een relatie te leggen tussen grout- en gronddruk 
en de onderlinge afstand tussen de beide tunnelbuizen. 

De zettingen van het maaiveld zijn van een grootte-orde die overeenkomt 
met andere ervaringen. Er treedt een zettingstrog op; bij MQ5 boven de als 
eerste geboorde (zuid)buis, en bij MQ5.1 en MQ5.2 boven de als tweede ge-
boorde (noord)buis. Een verklaring hiervoor is niet gevonden, maar het 



Conclusies

@ Grontmij  V&I-99345085/AK/lk, rev. D 
  blad 20 van 56 

wijst niet op een verband tussen de maaiveldzettingen en de kleinere tus-
senafstand bij de drie meetraaien. 

Uit deze evaluatie worden vooralsnog geen signalen gevonden die wijzen op 
een verband tussen de kleinere onderlinge afstand van beide buizen en de 
vervormingen van tunnellining en maaiveld, en de grondspanningen. 

Er zijn geen signalen die duiden op onbetrouwbaarheid van de meetgege-
vens. Uit de evaluatie van de meetgegevens zijn geen onverwach-
te/afwijkende zaken opgevallen. 
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10 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Op basis van de bevindingen als gepresenteerd in het voorliggende rapport wor-
den enkele aanbevelingen gedaan voor eventueel vervolgonderzoek. 

In het algemeen is geconcludeerd dat het relatief homogene en goed verdichte 
zandpakket van de kandiadam een goede grondslag vormt voor een beheerst 
boorproces. De risico’s van vervormingen aan de tunnelbuizen zijn naar ver-
wachting groter in holocene lagen of losser gepakte zandgronden. Eventueel 
vervolgonderzoek naar de minimalisering van de tussenafstand tussengeboorde 
tunnelbuizen zou zich daarom in eerste instantie moeten richten op deze ho-
locene lagen of losgepakte zandgronden, temeer gezien de algemene aanwezig-
heid van deze lagen in de Nederlandse bodem. 

Ten behoeve van een eventuele vervolgstudie (de zogenaamde 'tweede evaluatie') 
op basis van de beschikbare meetgegevens zijn in de tekst van het rapport enke-
le inhoudelijke aanbevelingen gedaan. Dit betreft met name mogelijke relaties 
tussen verschillende mechanismen en parameters die in het kader van de voor-
liggende studie niet nader zijn beschouwd. Genoemd zijn: 

Eigenschappen spadecells (meetbereik, levensduur, installatienauwkeurig-
heid en eventuele boogwerking rond de sensor); 
Relatie tussen maaiveldvervormingen en de snelheid van het boorproces; 
Relatie tussen vervormingen en de verdichting van het zand (verschillen in 
homogeniteit en Mitchell naverdichting). 

Voorts wordt opgemerkt dat het bij het uitvoeren van metingen in 'kunstmatige' 
grond zoals in de Kandiadam aanbeveling verdient om naast deze metingen 
tevens een referentiemeting in natuurlijke grond uit te voeren, teneinde een 
vergelijking mogelijk te maken.

Ten aanzien van de convergentiemetingen wordt opgemerkt dat hiermee uitslui-
tend de relatieve vervorming van de tunnel ten opzichte van de theoretische 
cirkel wordt gemeten. De absolute vervorming van de tunnel (bijvoorbeeld de 
verschuiving in het horizontale vlak) is hiermee niet bekend. Tevens is het mo-
gelijk dat de gemeten afwijkingen verband houden met het specifieke inbouw-
proces in de tunnel Pannerdensch Kanaal. Mogelijk is de tunnelboormachine 
niet zuiver cirkelvormig geweest wat zou kunnen resulteren in een consequente 
afwijking van de ingebouwde ringen. In de huidige metingen wordt dit vertaald 
als een ovalisatie van de gehele tunnel, terwijl er mogelijk een ander fenomeen 
aan de orde is. Ook in de conclusies van het predictierapport zijn hiervoor enke-
le handreikingen gegeven, die hier niet worden herhaald. 
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Daarnaast zijn hieronder enkele algemene aanbevelingen vermeld ten behoeve 
van in de toekomst uit te voeren soortgelijk onderzoek: 

In een onderzoek waarbij veldmetingen worden uitgevoerd is het van groot 
belang voorafgaande aan het veldwerk het doel van de metingen goed in 
beeld te hebben en de keuze van de meetinstrumenten daarop af te stem-
men.
Mogelijk is in het voorliggende onderzoek een meetinstrument gebruikt, dat 
achteraf minder geschikt blijkt te zijn (meetbereik, levensduur, etc); 
Bij alle veldonderzoek is het van belang om metingen die met elkaar verge-
leken dienen te worden ook met vergelijkbare meetfrequentie uit te voeren 
en deze frequentie af te stemmen op het doel van de metingen en de te on-
derzoeken processen.  
In het voorliggende onderzoek is tijdens het boren van de tweede buis het 
meetinterval van de gronddrukmetingen zodanig geweest dat karakteristie-
ke en relevante processen volledig binnen dit interval plaats hebben kunnen 
vinden waardoor hiervan geen meetgegevens beschikbaar zijn; 
Bij alle veldonderzoek is het van groot belang de instrumenten zorgvuldig te 
installeren.
In het onderhavige onderzoek zijn enkele instrumenten waarschijnlijk fou-
tief geplaatst en daardoor beschadigd geraakt door de passage van de 
TBM. Hierdoor zijn minder meetgegevens beschikbaar dan gepland; 
Teneinde een beter inzicht in de vervormingen van het grondmassief te ver-
krijgen wordt aanbevolen om naast de spadecells ook inclinometers toe te 
passen.

Voorts wordt nog ter informatie opgemerkt dat in een referentieproject in Ant-
werpen (tunnel Astridplein - Damplein) een geboorde tunnel is gebouwd met 
een tussenafstand van 20 cm ten opzichte van naast- of bovengelegen tunnel-
buizen, zonder dat daarbij significante vervormingen zijn gemeten. Voorzover 
bekend is in dit project op de bedoelde posities geen grondverbetering toege-
past, maar is wel sprake van een verlaagde grondwaterspiegel.
Mogelijk is de tussenafstand tussen de tunnelbuizen in de Kandiadam in relatie 
tot de eigenschappen van de omliggende grond nog dusdanig groot dat geen 
significante vervormingen optreden. 

Tot slot wordt aanbevolen om gezien de resultaten van het onderzoek een in-
houdelijke afweging te maken met betrekking tot het nut van het geplande ver-
volgonderzoek (de tweede evaluatie) en de investering die daarmee gepaard 
gaat.
De commissie F502 is van mening dat deze tweede evaluatie binnen de com-
missie F502 weinig zinvol is en naar verwachting weinig resultaat zal hebben, 
mede gezien de onvolkomenheden in de beschikbare meetdata en het feit dat er 
geen significante vervormingen zijn gemeten. Voor een advies met betrekking 
tot vervolgonderzoek naar de optimalisering van de tussenafstand van geboorde 
tunnelbuizen wordt verwezen naar het bovenstaande en het verslag van de 
commissievergadering op 28 januari 2004. 
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Initial Measurement ( excavation ring 736 in the north tunnel )

29-11-2002 13:00
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

horizontal 4,2917 4,3217 4,3250 -3
vertical 4,2950 4,3250 4,3250 0

Initial Measurement ( excavation ring 737 in the north tunnel )

29-11-2002 14:00
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2903 4,3203 4,3250 -5
diam vert 4,2947 4,3247 4,3250 0

Measurement  - 10 m ( excavation ring 777 in the north tunnel )

1-12-2002 19:00
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2927 4,3227 4,3250 -2
diam vert 4,2960 4,3260 4,3250 1

Measurement  - 5 m ( excavation ring 779 in the north tunnel )

1-12-2002 21:00
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2909 4,3209 4,3250 -4
diam vert 4,2949 4,3249 4,3250 0

Measurement  0 m ( excavation ring 782 in the north tunnel )

2-12-2002 0:30
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2919 4,3219 4,3250 -3
diam vert 4,2940 4,3240 4,3250 -1

Measurement  0 m ( excavation ring 782 in the north tunnel )

2-12-2002 0:30
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2922 4,3222 4,3250 -3
diam vert 4,2953 4,3253 4,3250 0

Measurement  +5 m ( excavation ring 785 in the north tunnel )

2-12-2002 4:30
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2914 4,3214 4,3250 -4
diam vert 4,2943 4,3243 4,3250 -1

Extra convergence measurements for COB
South tunnel - Ring 788
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Measurement  +5 m ( excavation ring 785 in the north tunnel )

2-12-2002 4:30
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2919 4,3219 4,3250 -3
diam vert 4,2951 4,3251 4,3250 0

Measurement  +10m ( excavation ring 788 in the north tunnel )

2-12-2002 9:30
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2897 4,3197 4,3250 -5
diam vert 4,2949 4,3249 4,3250 0

Measurement  +50m ( excavation ring 810 in the north tunnel )

4-12-2002 3:00
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2921 4,3221 4,3250 -3
diam vert 4,2943 4,3243 4,3250 -1

Measurement  +50m ( excavation ring 810 in the north tunnel )

4-12-2002 3:00
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2923 4,3223 4,3250 -3
diam vert 4,2949 4,3249 4,3250 0

Extra convergence measurements for COB
South tunnel - Ring 788



Bijlage 2 

@ Grontmij  V&I-99345085/AK/lk, rev. D 

COMOL 25-6-2003 8:54
PANNERDENSCH KANAAL

Initial Measurement ( excavation ring 735 in the north tunnel )

29-11-2002 11:30
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

horizontal 4,2919 4,3219 4,3250 -3
vertical 4,2969 4,3269 4,3250 2

Initial Measurement ( excavation ring 736 in the north tunnel )

29-11-2002 12:30
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2916 4,3216 4,3250 -3
diam vert 4,2970 4,3270 4,3250 2

Measurement  - 10 m ( excavation ring 804 in the north tunnel )

3-12-2002 7:00
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2909 4,3209 4,3250 -4
diam vert 4,2966 4,3266 4,3250 2

Measurement  - 10 m ( excavation ring 804 in the north tunnel )

3-12-2002 7:00
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2914 4,3214 4,3250 -4
diam vert 4,2974 4,3274 4,3250 2

Measurement  - 5 m ( excavation ring 807 in the north tunnel )

3-12-2002 22:30
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2912 4,3212 4,3250 -4
diam vert 4,2972 4,3272 4,3250 2

Measurement  - 5 m ( excavation ring 807 in the north tunnel )

3-12-2002 22:30
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2908 4,3208 4,3250 -4
diam vert 4,2972 4,3272 4,3250 2

Measurement  0 m ( excavation ring 810 in the north tunnel )

4-12-2002 3:00
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2912 4,3212 4,3250 -4
diam vert 4,2975 4,3275 4,3250 3

Extra convergence measurements for COB
South tunnel - Ring 816
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Measurement  0 m ( excavation ring 810 in the north tunnel )

4-12-2002 3:00
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2909 4,3209 4,3250 -4
diam vert 4,2972 4,3272 4,3250 2

Measurement  +5 m ( excavation ring 813 in the north tunnel )

4-12-2002 7:00
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2908 4,3208 4,3250 -4
diam vert 4,2977 4,3277 4,3250 3

Measurement  +5 m ( excavation ring 813 in the north tunnel )

4-12-2002 7:00
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2901 4,3201 4,3250 -5
diam vert 4,2980 4,3280 4,3250 3

Measurement  +10m ( excavation ring 816 in the north tunnel )

4-12-2002 11:00
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2910 4,3210 4,3250 -4
diam vert 4,2977 4,3277 4,3250 3

Measurement  +50m ( excavation ring 838 in the north tunnel )

6-12-2002 11:30
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2918 4,3218 4,3250 -3
diam vert 4,2969 4,3269 4,3250 2

Extra convergence measurements for COB
South tunnel - Ring 816
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Initial Measurement ( excavation ring 734 in the north tunnel )

29-11-2002 10:00
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

horizontal 4,2871 4,3171 4,3250 -8
vertical 4,2977 4,3277 4,3250 3

Initial Measurement ( excavation ring 735 in the north tunnel )

29-11-2002 11:30
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2868 4,3168 4,3250 -8
diam vert 4,2983 4,3283 4,3250 3

Measurement  - 10 m ( excavation ring 845 in the north tunnel )

6-12-2002 20:00
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2871 4,3171 4,3250 -8
diam vert 4,2976 4,3276 4,3250 3

Measurement  - 10 m ( excavation ring 845 in the north tunnel )

6-12-2002 20:00
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2857 4,3157 4,3250 -9
diam vert 4,2974 4,3274 4,3250 2

Measurement  - 5 m ( excavation ring 848 in the north tunnel )

7-12-2002 1:00
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2872 4,3172 4,3250 -8
diam vert 4,2978 4,3278 4,3250 3

Measurement  - 5 m ( excavation ring 848 in the north tunnel )

7-12-2002 1:00
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2874 4,3174 4,3250 -8
diam vert 4,2979 4,3279 4,3250 3

Measurement  0 m ( excavation ring 851 in the north tunnel )

7-12-2002 5:30
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2873 4,3173 4,3250 -8
diam vert 4,2976 4,3276 4,3250 3

Extra convergence measurements for COB
South tunnel - Ring 857
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Measurement  +5 m ( excavation ring 854 in the north tunnel )

7-12-2002 9:30
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2874 4,3174 4,3250 -8
diam vert 4,2979 4,3279 4,3250 3

Measurement +10 m ( excavation ring 856 in the north tunnel )

7-12-2002 12:00
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2876 4,3176 4,3250 -7
diam vert 4,2978 4,3278 4,3250 3

Measurement +50 m ( excavation ring 878 in the north tunnel )

8-12-2002 23:30
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2877 4,3177 4,3250 -7
diam vert 4,2971 4,3271 4,3250 2

Measurement +50 m ( excavation ring 878 in the north tunnel )

8-12-2002 23:30
measured

radius
corrected

radius
theorical
radius

difference
in mm

diam horiz 4,2869 4,3169 4,3250 -8
diam vert 4,2973 4,3273 4,3250 2

Extra convergence measurements for COB
South tunnel - Ring 857
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Bijlage 3

Metingen spadecells 
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Bijlage 4

Groutdruk - groutvolume 
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Bijlage 5

Maaiveldzettingen
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Zettingen bij raai MQ5 (km 99.950) 

As tunnel noord is 50130 
As tunnel zuid is 50160 



Bijlage 5 

@ Grontmij  V&I-99345085/AK/lk, rev. D 

Zettingen bij raai MQ5.1 (km 100.075) 

As tunnel noord is 50460 
As tunnel zuid is 50480
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Zettingen bij raai MQ5.2 (km 100.125) 

As tunnel noord is 50560 
As tunnel zuid is 50580 
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Settlement per Longitudinal section

Surface settlement measurements at cross section 5 (TOEVOEGEN KILOMETRERING OF 
NUMMER MQ)    

X-Axis From  To  Grid scale   
Y-Axis From  To  Grid scale   

-------------------------------------------------------------------------------- 

50030  Surface level at 12.9206 mtr.  
50050  Surface level at 12.882 mtr.  
50060  Surface level at 12.8079 mtr.  
50070  Surface level at 12.8947 mtr.  
50080  Surface level at 12.822 mtr.  
50160  Extensometer at 13.4005 mtr.
50210  Surface level at 12.8929 mtr.  
50220  Surface level at 12.9032 mtr.  
50230  Surface level at 13.0658 mtr.  
50240  Surface level at 13.0538 mtr.  
50280  Surface level at 13.1516 mtr.  
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Settlement per Cross section  

Surface settlement measurements at cross section 99.950 (MQ5)

 X-Axis From  To  Grid scale   
Y-Axis From  To  Grid scale   

-------------------------------------------------------------------------------- 

50090  Surface level at 0 mtr.  
50100  Surface level at 12.028 mtr.  
50110  Surface level at 12.6809 mtr.  
50120  Surface level at 12.9665 mtr.  
50130  Extensometer at 13.4351 mtr.
50140  Surface level at 13.0711 mtr.  
50150  Extensometer at 13.4586 mtr.
50160  Extensometer at 13.4005 mtr.
50170  Extensometer at 13.544 mtr.  
50180  Surface level at 12.0656 mtr.  
50190  Surface level at 0 mtr.  
50200  Surface level at 0 mtr.  
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Settlement per Cross section  

Surface settlement measurements at cross section 100.000 (MQ5.1)

 X-Axis From  To  Grid scale   
Y-Axis From  To  Grid scale   

-------------------------------------------------------------------------------- 

50300  Surface level at 13.2936 mtr.  
50310  Surface level at 13.6535 mtr.  
50320  Surface level at 13.4838 mtr.  
50330  Surface level at 13.6588 mtr.  
50340  Surface level at 13.0875 mtr.  
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Settlement per Cross section  

Surface settlement measurements at cross section 100.075 (MQ5.2)

 X-Axis From  To  Grid scale   
Y-Axis From  To  Grid scale   

-------------------------------------------------------------------------------- 

50450  Surface level at 13.4855 mtr.  
50460  Surface level at 14.6002 mtr.  
50470  Surface level at 14.1477 mtr.  
50480  Surface level at 14.0212 mtr.  
50490  Surface level at 13.4915 mtr.  
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Bijlage 6

Opmerkingen concept rapportage 
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Onderstaande tekst is overgenomen uit de brief van 14 januari 2004 aan de commissieleden 
F502.

Geachte commissieleden, 

Naar aanleiding van de conceptrapportage 1e evaluatie metingen tunnel  (per e-mail verzonden 5 
november 2003) hebben wij van de volgende commissieleden (per e-mail) opmerkingen ontvangen: 
Arno Talmon, Rijk Gerritsen en Erik Kwast. In deze brief zullen deze opmerkingen worden beant-
woord.

1 Opmerkingen Arno Talmon (Delft Hydraulics) 

1.1
Kun je in de tekst uitleggen wanneer convergentiemetingen uitgevoerd worden. In de boorslag of 
tijdens stilstand bij plaatsing van de ringen? Zeker direct achter de TBM is de tunnelbuis niet 
direct gefixeerd, en beweegt, en dus moet dit wel even gedocumenteerd worden. Het plaatsen van 
de ringen zelf kan ook afwijkingen geven. Dus ik wil eigenlijk ook wel weten of alles rustig is tij-
dens de meting. 

De metingen zijn gedaan in zuidelijke buis tijdens passage noordelijke TBM. Het hier genoemde 
fenomeen speelt dan volgens ons geen rol. In de reeds lang gebouwde zuidelijke buis is de situatie 
"rustig" tijdens de metingen.

1.2
Het is niet duidelijk in de eerste figuur van het hoofdstuk over groutdrukken, of daar ringgemid-
delde drukken staan, of het gemiddelden tijdens de boorslag. Dat maakt namelijk nogal uit. 

Gemiddelden per ring. 

1.3
Om te kijken of ik het begrijp: 4 parallel geschakelde leidingen met 2 injectieopeningen. Wordt er 
dan door 8 punten grout geïnjecteerd? 

Door 2 injectieopeningen wordt geïnjecteerd. Elke injectieopening wordt gevoed door 2 parallel 
geschakelde leidingen. 

1.4
In bijlage 4 onderste figuren ben ik benieuwd wat er bij de verticale as staat, toename hube per 
wat?

Bijlage 4 wordt aangepast. 
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1.5
In bijlage 4: waarom heb je niet alle 4 de leidingen weergegeven? 

Het betreft een eerste evaluatie waarin je niet alles kunt uitzoeken. Om de hoeveelheid werk te 
beperken zijn 2 van de 4 leidingen beschouwd. 

1.6
Wat je niet behandeld hebt, maar wat ik wel geconstateerd heb bij Pannerdensch, is dat de 
groutdrukken gemeten op de lining een bijzonder verloop hebben van de verticale drukgradiënt 
(zelfs negatief). Wat er aan de hand is? Sensorproblemen, nee toch? Grond-grout-lining interactie 
eerder? Ten behoeve van situaties waar de buizen nog veel dichter bij elkaar liggen zou ik dit toch 
wel willen snappen (voor liningdrukken kijk maar even in het rapport Gerritsen). 

Zie reactie op opmerkingen Rijk Gerritsen. 

1.7
De laatste opmerking in de aanbevelingen, op conto van de auteurs: Ik meen dat dit een rapport is 
van de commissie. Meeste stemmen gelden dus. Er zijn nu een aantal efficiënte korte slagen ge-
maakt. Er is een beeld van de aangetroffen situatie. Ik zie dit evaluatierapport als een gids welke 
laat zien wat er zoal aan de hand is, wat en hoe diep e.e.a. uitgewerkt is. 

Is als zodanig gegeven als aftrap voor de bespreking. Dit kan worden aangepast als de commissie 
dit verlangt. 

2 Opmerkingen Rijk Gerritsen (Royal Haskoning) 

2.1
Paragraaf 2.2: Hierbij wordt verwezen naar een verkeerde rapportage nl. het concept rapport. 
Het definitieve rapport heeft referentie F502-0-03-089, d.d. 12 maart 2003. De genoemde con-
clusie ‘voor de tunnellining van de eerste tunnel bij aanleg van de tweede buis geen toename in de 
vervorming wordt verwacht’ betreft niet de conclusie van de predicties, maar is de conclusie uit de 
literatuurstudie van Hollandrail Consult. De definitieve conclusie betreffende de verwachte ver-
vormingen is opgenomen als conclusie 4 in het predikatierapport: net meetbare toename van de 
ovalisatie van buis 1 (voor exacte tekst zie rapport).

Rapport zal tekstueel worden aangepast. 

2.2
Hoofdstuk 7: Arno Talmon heeft destijds in memovorm commentaar gegeven op het predikatie-
rapport, met name op de interpretatie van de groutdrukken, gemeten gradiënten, etc. Een gedeel-
te van deze opmerkingen is (indien relevant voor de predictie) verwerkt in het predikatierapport. 
In het predikatierapport was op basis van de metingen bij buis 1 (buitenzijde tunnelbuis) reeds 
geconcludeerd dat de drukgradiënt tpv MQ5 aanzienlijk lager was dan waarnemingen bij andere 
tunnels. Destijds kon niet worden gezegd of hier sprake was van een lokaal fenomeen, of dat de 
lage gradiënten ook op andere meetkruisen van het Pannerdensch Kanaal voorkomen. Hiertoe is 
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voorgesteld om dit bij de evaluatie te controleren bij het beschikbaar komen van de metingen bij 
de noordelijke buis. In het evaluatierapport worden de groutdrukopnemers op de buitenzijde van 
de lining volledig buiten beschouwing te laten, terwijl deze voor zelfs voor de predicties zijn ge-
bruikt. Het lijkt mij zinvol de opmerkingen van Talmon te weerspiegelen op de evaluatie.  

De relevante opmerkingen van Arno Talmon zijn verwoord in de memo van Rijk Gerritsen aan 
Geert Jan van Oosterhout m.b.t. afronding predikatierapport. Het gaat om de volgende punten: 

Groutinjectieleidingen en groutdruktabellen: "Indien nadere analyse van de groutdrukken voor 
de vervolgfase binnen de commissie noodzakelijk wordt geacht, kan de drukverdeling van het 
grout worden teruggerekend met een daartoe geëigend model."
Geïnjecteerd volume: “Analyse van een relatie tussen geïnjecteerd volume en deze drukken is 
interessant, echter niet relevant voor de berekeningen."
Lage gemeten verticale groutdrukgradienten: "Dat andere mechanismen lokaal lagere drukken 
geven, kan eventueel bekeken worden in een vervolgfase"
Conclusie 2 verticale ovalisering: "In de evaluatiefase kan de oorzaak van dit vervormingsge-
drag nader worden onderzocht, waarbij aspecten als vijzelkrachten, groutdrukken en verde-
ling, niet spanningsloos inbouwen, gewicht volgwagens en andere geconcentreerde belastingen 
kunnen worden beschouwd."

Wij concluderen dat het in hoofdzaak om kwantitatieve analyses gaat, waarvan we afgesproken 
hebben dat deze in de tweede evaluatie zullen plaatsvinden. De eerste evaluatie is een kwalitatieve 
exercitie, gericht op het signaleren van processen en mogelijke aandachtspunten. De aandachts-
punten zijn al verwoord in het predictierapport. De partij die de tweede evaluatie gaat doen, zal 
zowel de predicties als het rapport van evaluatie ter beschikking krijgen. Het is derhalve overbo-
dig de aandachtspunten te herhalen. 

2.3
Paragraaf 8.2: maaiveldzettingen langsrichting. Ten behoeve van de predicties kon een redelijk 
verband worden afgeleid tussen de passage van de TBM bij de zuidbuis en zetting bij MQ5. Een 
dergelijk verband kan niet worden afgeleid voor de noordbuis (zie laatste zin)?  

Rapport zal tekstueel worden aangepast. 
Een laatste check of voor de noordbuis een dergelijk verband kan worden afgeleid is niet mogelijk 
omdat de de web-site (www.pannerdensch.nl)niet meer actief is. Het blijkt niet zonder meer moge-
lijk de meetgegevens op een andere wijze aangeleverd te krijgen. In overleg met G. van Oosterhout 
is besloten de rapportage af te ronden zonder deze gegevens.  

2.4
In zijn algemeenheid geen terugkoppeling bij de evaluatie naar de resultaten van de predictie. 
Bijvoorbeeld geen vergelijking van de gemeten tunnelbuisvervorming met de voorspelde tunnel-
buisvervorming, de gemeten zettingstrog met de zettingstrog van de predictie, vergelijking van de 
meetresultaten van de spadecells met de uitgelezen spanningen uit de PLAXIS-berekeningen, etc. 
De meerwaarde van onderzoek door het uitvoeren van predictie komt nu niet naar voren.  

Ook hier gaat het om een kwantitatieve analyse. In de aanbieding is uitgegaan van een kwalitatie-
ve analyse, die eventueel kwantitatief verder uitgewerkt zal worden in de tweede evaluatie. 
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2.5
Hoofdstuk 10: afwijking convergentie-metingen op de verticale/horizontale as van de tunnel. Het 
voorstel dat dit veroorzaakt kan zijn door het verschoven inbouwen van 1 liningsegment lijkt mij 
niet realistisch, zie conclusie 3 predicties. Hierin is melding gemaakt dat dit fenomeen zich over 
de hele tunnel lijkt voort te komen (mondelinge informatie van de aannemer tijdens montage een 
horizontale ovalisatie, buiten de TBM een verticale ovalisatie). In de predicties zijn meerdere mo-
gelijke oorzaken genoemd, welke niet terugkomen bij de evaluaties. Belangrijke vraag lijkt mij 
waarom de tunnel überhaupt verticaal ovaliseert, i.p.v. horizontaal.  

De verticale ovalisering is op zich bijzonder, gezien referentieprojecten. Echter een verklaring kan 
bijna alleen gepaard gaan met berekeningen, die niet in onze opdracht zitten. Wel zouden we wat 
handreikingen kunnen geven voor het vervolg, maar deze staan volgens ons duidelijk in het rap-
port van Royal Haskoning (predicties). Wij zullen een verwijzing opnemen in de rapportage. 
Daarnaast staat in onze tekst dat de verticale ovalisering ook al bij de nulmeting aan de orde is. 
Zodoende is er geen relatie  met betrekking tot de afstand tussen de buizen af te leiden. Aangezien 
dit het doel van de hele exercitie is, valt deze opmerking buiten de scope van onze opdracht. We 
hebben hier een specifiek doel, en kunnen onmogelijk alle interessante of opvallende zaken van de 
Tunnel Pannerdensch Kanaal meenemen. 

2.6
Hoofdstuk 10: Het terugbrengen van de meetfrequentie van de spadecells bij de tweede passage 
lijkt mij inderdaad geen logische stap, tenzij vooraf een evaluatie heeft plaatsgevonden dat door 
het vergroten van deze frequentie geen belangrijke meetdata verloren gaat. De afwezigheid van 
deze meetdata kan een belangrijke omissie zijn bij een vervolgevaluatie.  

Constatering waar wij het mee eens zijn. 

2.7
Alg. Bij veel grafieken staan de eenheden langs de assen, c.q. legenda niet of onduidelijk weerge-
geven.

Figuren worden aangepast. 

3 Opmerking Erik Kwast (Holland Railconsult) 

3.1
Blz. 10, aangegeven is dat bij km 100.125 alleen metingen boven de buis 
zijn gedaan; dit is niet juist spadecell 11 bevindt zich tussen de buizen 
en levert m.i. betrouwbare resultaten op. 

Rapport zal tekstueel worden aangepast.  
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3.2
Blz. 10, de aangegeven gronddrukmeting bij spadecell 4 bij de 2e buis 
max. is niet 250 maar 310 kPa. 

Figuren worden aangepast. 

3.3
Blz. 13, in de gepresenteerde grafiek worden de groutdrukken in de leiding 
en de gronddrukken (spadecells 1 t/m 4) weergegeven tijdens het boren van de 
2e buis. Mijn vraag is of de weergeven gronddrukken (constant) correct zijn, 
aangezien in de figuur met de gronddrukmetingen (hfst 5, MQ 5, spadecells 1 
t/m 4) wel variatie van gronddrukken wordt weergegeven. 

In rapport wordt e.e.a. tekstueel toegelicht. Tevens wordt de 1e passage beschouwd in plaats van 
de 2e passage. 

3.4
Blz. 14, de figuren in bijlage 4 zijn onduidelijk (wat is de eenheid bij 
de verticale as, en het groutvolume graag in m3 per ring). 

Bijlage 4 wordt aangepast. 

3.5
Blz. 14, aangegeven staat dat er geen duidelijk verband zichtbaar is 
tussen de schommelingen in groutdruk en groutvolume; aangezien met name het 
groutvolume stuurparameter is voor het proces zou het wenselijk zijn een 
verband te zoeken tussen groutvolume - zetting of gronddrukken. 

Onderwerp van de 1e evaluatie is om relaties te zoeken met betrekking tot de onderlinge beïnvloe-
ding van twee tunnelbuizen. Ten aanzien van deze opmerking zien wij geen verband. We hebben 
hier een specifiek doel, en kunnen onmogelijk alle interessante of opvallende zaken van de Tunnel 
Pannerdensch Kanaal meenemen. Dit punt is wel als aanbeveling voor verder onderzoek opgeno-
men.

3.6
Blz. 14, metingen gronddrukken op de lining tevens in beschouwen nemen 
(zie onderstaande mail). 

Zie opmerkingen betreffende dit onderwerp bij Rijk Gerritsen (paragaaf 2.2). 

3.7
Blz. 15, tekstueel bijlage 5 i.p.v. 3. 

Rapport zal tekstueel worden aangepast. 

3.8
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Blz. 16, conclusie t.a.v. groutdrukken iets aanscherpen namelijk dat een 
verandering van groutdruk van ruim 1,5 bar tijdens het boren van de 
noordbuis nagenoeg geen invloed heeft op de gronddrukken boven en naast de 
zuidbuis. Voor het verband tussen groutdruk en groutvolume zie eerdere 
opmerking bij blz. 14. 

Rapport zal tekstueel worden aangepast. 

3.9
blz. 18, essentieel is of bij het genoemde project in Antwerpen of vooraf 
grondverbetering (b.v. jetgrouten) heeft plaatsgevonden; in Japan zijn 
namelijk ook diverse projecten gerealiseerd met 0,5 tot 1,0 m tussen-afstand 
maar bij al deze projecten heeft vooraf grondverbetering plaatsgevonden door 
toepassing van jetgrouten of chemische injectie. 

Vooraf is geen grondverbetering toegepast. Zie tekst in rapport. 

3.10
blz. 18, tot slot de mening van de auteurs kan wat mij betreft blijven 
staan en zal toch binnen de gehele commissie moeten worden besproken. 

Is als zodanig gegeven als aftrap voor de bespreking. Dit kan worden aangepast als de commissie 
dit verlangt. 

3.11
Presentatie gegevens voor 3 meetraaien (zie bovenstaande opmerking en checken tussenafstanden 
i.o.v. met technisch toezicht) en spadecells nummers vermelden  -> niet uitgevoerd (gekozen mee-
traaien wijken af van oorspronkelijke meetraaien en meetresultaten MQ 5.2 (spadecell 9 en 
11)zijn niet gebruikt bij de evaluatie). 

Verwezen wordt naar hoofdstuk 3 in het rapport. Nummers zijn in figuur aangegeven. 

3.12
Groutdrukmetingen op de lining opvragen en in de analyses betrekken  -> niet uitgevoerd. 

Zie opmerkingen betreffende dit onderwerp in paragraaf 2.2. 

3.13
Metingen extensometers opvragen en in de analyse betrekken  -> niet uitgevoerd. 

We hebben de metingen opgevraagd, echter de installatiegegevens (waar bevindt zich welke op-
nemer) kon niet worden achterhaald. Een laatste check kon niet worden uitgevoerd omdat het 
account voor de web-site verlopen is.  
Uit navraag is gebleken dat de web-site (www.pannerdensch.nl) niet meer actief is. Het blijkt niet 
zonder meer mogelijk de meetgegevens op een andere wijze aangeleverd te krijgen. In overleg met 
G. van Oosterhout is besloten de rapportage af te ronden zonder deze gegevens.  
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3.14
Zakbaakmetingen in 4 fasen (voor boorfront, over het schild, staartspleet en tijdseffecten) presen-
teren en in relatie tot andere gegevens (o.a. boorfrontdrukken, injectiedrukken en volumes) analy-
seren  -> deels uitgevoerd. 

De metingen zijn wel geanalyseerd maar geven geen aanleiding tot nadere analyse. Onderwerp van 
de 1e evaluatie is om relaties te zoeken met betrekking tot de onderlinge beïnvloeding van twee 
tunnelbuizen. Ten aanzien van deze opmerking zien wij geen verband. We hebben hier een speci-
fiek doel, en kunnen onmogelijk alle interessante of opvallende zaken van de Tunnel Pannerdensch 
Kanaal meenemen. 

3.15
Nagaan wel/niet toepassing bentonietsmering per meetraai en mogelijke gevolgen op de metingen
-> niet uitgevoerd. 

Er is geen bentonietsmering toegepast. 

3.16
Gebruikmaken van de info in het predictierapport van Haskoning  -> niet uitgevoerd. 

Wel degelijk is gekeken naar het predictierapport van Haskoning, in het rapport komt dit mogelijk 
niet goed naar voren. In de tekst zullen een aantal verwijzingen worden opgenomen. 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Christiaan Caan, Arnold Kleinjan 
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