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Inleiding 

In het verleden zijn bij de in Nederland gebouwde boortunnels diverse 
trillingsonderzoeken uitgevoerd. Het betreft hier zowel metingen als predicties. In dit 
rapport worden diverse onderzoeken samengevat. Op basis van de resultaten van deze 
onderzoeken zal getracht worden relaties te leggen die van belang zijn voor de prognose 
van het trillingsniveau bij de bouw van een boortunnel.  

In Hoofdstuk 1, 2, 3 en 4 worden achtereenvolgens de onderzoeken besproken die zijn 
uitgevoerd voor de Tweede Heinenoord Tunnel, de Botlek spoortunnel, de Sophia 
spoortunnel en de Groene Hart Tunnel. In Hoofdstuk 5 worden vervolgens de 
verschillende trillingsmetingen uit het verleden vergeleken. Op basis van de gevonden 
resultaten wordt in Hoofdstuk  6 getracht de invloed van onder meer geometrie, 
tunnelboormachine en grondsamenstelling op het trillingsniveau in kaart te brengen. 

Met de gevonden resultaten en relaties wordt in Hoofdstuk 7 een predictie gedaan voor 
het trillingsniveau bij de bouw van de Groene Hart Tunnel. Ook wordt er in dit hoofdstuk 
een predictie met een eindige elementen model besproken.  Aanbevelingen voor het 
uitvoeren van trillingsmetingen bij de Groene Hart tunnel staan in Hoofdstuk 8. Ten slotte 
zijn in Hoofdstuk 9 de trillingsmetingen bij de Groene Hart tunnel toegevoegd. 
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1 2e Heinenoord Tunnel 

De Tweede Heinenoord Tunnel is de eerste grote geboorde tunnel in Nederland. In 
Figuur 1.1 is globaal de ligging van de tunnel aangegeven. Bij deze tunnel zijn veel 
trillingsmetingen uitgevoerd. De trillingsmetingen zijn in twee categorieën te 
onderscheiden, namelijk: 
 Trillingsmetingen tijdens de passage van de TBM 
 Overdrachtsmetingen van de tunnel naar opnemers op het maaiveld en op diepte in 

de grond en in de tunnel 

A29

Figuur 1.1: Omgeving Heinenoordtunnel. Heinenoordtunnel loopt parallel aan 
rijksweg A29. 

In Figuur 1.2 is de schematisch de geometrie van de opnemers weergegeven bij de 
metingen tijdens de passage van de TBM. De geometrie in  Figuur 1.3 heeft betrekking 
op de overdrachtsmetingen met de valproeven in de Tweede Heinenoord Tunnel. 
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1.1 Trillingsmetingen tijdens boren Tweede Heinenoordtunnel 

1.1.1. Trillingsmetingen op het maaiveld 

Door Fugro zijn op 3, 4 en 5 november trillingsmetingen uitgevoerd aan het maaiveld en 
in de TBM. Gelijktijdig heeft GeoDelft metingen in de grond uitgevoerd. Deze worden 
beschreven in 1.1.2. De trillingsmetingen staan beschreven in [24]. De hartlijn van de 
tunnel ligt ter plaatse van de meting op een diepte van 12m. De opnemers hebben de 
trillingen in 3 onderling loodrechte richtingen geregistreerd. In Tabel 1.1 zijn de locaties 
van de maaiveld opnemers weergegeven. 

Tabel 1.1 Locatie opnemers maaiveld 

 mp1 mp2 mp3 mp4 mp5 
afstand loodrecht [m] 0m 0m 0m  10m 20m 
afstand evenwijdig [m] 10m 0m -10m 0m 0m 

Behalve aan het maaiveld bevonden zich ook twee opnemers in de tunnel. De 
meetpunten in de tunnel bevonden zich dichtbij de boorkop. Eén opnemer bevond zich 
op de as van de TBM circa 1 meter achter het snijrad. De tweede opnemer was 
bevestigd bij de controle ruimte, ongeveer 2 meter achter het snijrad, en ongeveer 1 
meter boven de opnemer op de as. 

Bij de maaiveld meetpunten boven de tunnel as was de component evenwijdig aan de 
tunnel as het grootst. Het maximum trad voor meetpunt mp1 op, op het moment dat de 
TBM zich precies onder het meetpunt bevond. Bij meetpunt mp2 trad het meetpunt op 
nadat de TBM gepasseerd was. Bij het beëindigen van de meting was meetpunt mp3 
nog niet gepasseerd. 

De meetpunten buiten de tunnel as gaven ander beeld. De amplitude was hier wat groter 
dan boven de tunnel as, en de twee horizontale componenten waren ongeveer even 
groot. De verticale component was duidelijk kleiner. In Tabel 1.2 is de gemiddelde 
snelheidsamplitude voor de verschillende meetpunten gegeven. Tijdens het boorproces 
lag de maximale gemeten trillingssnelheid over het algemeen een factor 1.5 tot 3.0 
hoger dan de gemiddelde trillingssnelheid. 

Tabel 1.2 Gemiddelde snelheidsamplitude in [mm/s] 

opnemer nummer horizontaal 
evenwijdig 

horizontaal loodrecht verticaal 

mp1 0.20 0.08 0.07 
mp2 0.20 0.10 0.09 
mp3 0.11 0.10 0.07 
mp4 - 0.30 0.20 
mp5 0.32 0.29 0.20 
tunnel meetpunt 1 2.40 0.75 1.20 
tunnel meetpunt2 0.80 - 0.48 
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De gemeten trillingsintensiteiten zijn getoetst aan een empirische formule, welke 
afhankelijk is van de grondgesteldheid, tunnelafmeting en afstand tot de tunnel. De 
formule luidt: 

rrDRPPV ***10 ( 1.1)

waarin 
RPPV  maximale deeltjessnelheid [mm/s] 

factor voor bedeminvloed [-] 
 = 0.25 voor slappe grond met qc<5 MPa 
= 1.00 voor stijve grond met qc>15 MPa 

lineaire interpolatie voor  als 5 < qc<15 MPa 
D   tunneldiameter [m] 
r   afstand tot de boorkop [m] 
n   dempingsmaat [-] 

In het geval van de Tweede Heinenoordtunnel werd de regressie lijn op basis van de 
meetresultaten:

07.1*7.15 rRPPV ( 1.2)

Deze regressie lijn kwam redelijk overeen met de empirische formule ( 1.1), waarbij  = 
0.25 en n = -1 of n = -1.5 en D = 8.3m. 

1.1.2. Trillingsmetingen in de grond 

Door GeoDelft zijn tijdens het boren van de Tweede Heinenoordtunnel metingen 
uitgevoerd met 3 componenten versnellingsopnemers op diepte [1].  Ter plaatse van de 
meting ligt de hartlijn van de tunnel op een diepte van 12m. In Tabel 1.3 is de positie van 
de versnellingsopnemers weergegeven. 

Tabel 1.3 Locatie opnemers 

 tc1 tc2 tc3 
afstand van hartlijn [m] 8 12 16 
diepte t.o.v. mv. [m] -12 -16 -12 

Er is gemeten op 31 oktober 1997 en 3,4, en 5 november 1997. Op deze dagen zijn 
gedurende circa 60 uur, per seconde de piekwaarden van de versnelling opgenomen. 
Duidelijk is te zien wanneer de tunnelboormachine aan het boren is, en wanneer hij 
stilstaat. Het versnellingssignaal heeft een hoge signaal-ruisverhouding.  

Als de tunnelboormachine voorbij komt nemen de piekwaarden van het 
versnellingsniveau eerst toe, en daarna weer af. De maximale gemeten versnellingen 
voor de opnemers zijn in Tabel 1.4 weergegeven. Er is een duidelijke afname van het 
trillingsniveau met de afstand te zien.  
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Uit het rapport is niet te achterhalen of het maximale trillingsniveau zich voor, achter of 
naast het boorfront bevindt.

Tabel 1.4: Maximale versnellingen per opnemer. 

opnemer nummer versnellingsniveau [m/s2]
tc1 (x=8, z=-12) 1.2 
tc2 (x=12, z=-16) 0.7 
tc3 (x=16, z=-12) 0.2 

Gedurende enkele perioden is er ook een zogenaamde “snelle meting” uitgevoerd, 
waarin het versnellingssignaal met een sampling frequentie van 1000Hz is opgenomen. 
In dit signaal zijn duidelijk pieken te herkennen die zich met een periode van ongeveer 
4Hz herhalen. Simultaan met deze meting heeft de TU Delft een meting uitgevoerd met 
48 geofoons aan het maaiveld. Ook in dit signaal waren deze pieken te herkennen. 

De versnellingsniveau’s die in dit rapport vermeld worden laten zich moeilijk vertalen 
naar een effectieve trillingssnelheid, mede omdat de frequentie inhoud van het signaal 
niet gepresenteerd wordt. Aan de hand van de digitale data van de “snelle meting” zou 
het wel mogelijk zijn een effectieve trillingssnelheid te bepalen. 

Voordat de TBM gepasseerd is, zijn de horizontale component loodrecht op de tunnel en 
de verticale component het grootst. Als de TBM net gepasseerd is, is het trillingsniveau 
het hoogst. Als de TBM reeds zo’n 20 meter voorbij de turboconussen is, is het 
trillingsniveau lager, en is de horizontale component evenwijdig aan de tunnel as het 
grootst.

1.1.3. Meting met geofoons op maaiveld. 

Op 28, 29 en 30 oktober, en 3 en 4 november 1997 zijn op de zuidelijke testlocatie door 
de TU Delft seismische metingen met geofoons uitgevoerd [25]. Doel van deze metingen 
was om te onderzoeken of de TBM een bron van seismische signalen was, wat voor 
soort seismische bron de TBM is, waar het signaal vandaan komt en of het door de TBM 
gegenereerde signaal te gebruiken is voor het detecteren van obstakels. 

Eerder is door de TU Delft een onderzoek uitgevoerd aan de noordzijde van de tunnel. 
Hier werd een duidelijk signaal afkomstig van de TBM gedetecteerd. De grond aan de 
zuidzijde is echter slapper dan aan de noordzijde, en bevat meer klei en veen.  
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Er zijn drie soorten metingen uitgevoerd. In Figuur 1.2 en onderstaande tabel is de 
positie van de 3 geofoon lijnen weergegeven.  

meting aantal geofoons spacing component 
geofoons parallel 48 parallel  2.0m verticaal 
cross line 1 32 loodrecht 1.5m 3 componenten 
cross line 2 30 loodrecht +  

3 3-componenten 
geofoons boven 
positie turbo 
conussen

1.5m horizontale cross-line 
component

Uit de metingen met de 3 componenten geofoons loodrecht op de tunnel as bleek dat de 
TBM horizontaal gepolariseerde schuifgolven genereerde. De schuifgolf snelheid was 
ongeveer 110 m/s. Voordat de TBM gepasseerd was waren de twee horizontale 
componenten ongeveer even groot, en de verticale component  minder groot. Naarmate 
de TBM dichter bij de geofoons kwam werd de horizontale component evenwijdig aan de 
tunnel as dominant. De verticale component bleef de component met het zwakste 
signaal.

Het signaal gegenereerd door de TBM bestond uit korte pulsen die elkaar met een 
gemiddelde periode van 250 msec opvolgden. Er kwamen echter ook perioden van 180 
msec en 300 msec voor. De opeenvolgende pulsen hadden dezelfde vorm. Dit duidt er 
op dat de opeenvolgende pulsen van dezelfde bron afkomstig waren.  

Aan de hand van de lijn geofoons evenwijdig aan de tunnel as is gekeken waar de het 
signaal gegenereerd werd. De geofoon die zich het dichtst boven de boven de bron 
bevindt zal het eerst een signaal registreren. Het signaal bleek afkomstig te zijn circa 8 
meter achter de boorkop.

Ook de lijn geofoons loodrecht op de tunnel as is gebruikt om de bron te localiseren. 
Links en rechts van de tunnel as was een verschillend patroon te zien. Dit zou er op 
kunnen wijzen dat de bron van trillingen zich aan de onderzijde van de tunnel bevindt. 

1.1.4. Onderzoek naar bron van trillingen door faculteit technische aardwetenschappen 

Door de faculteit technische aardwetenschappen is in 1999 een meting uitgevoerd met 
geofoons in de tunnelboormachine en aan het maaiveld [10]. In november 1997 was 
reeds een meting uitgevoerd met 48 geofoons parallel aan de tunnel as op het maaiveld 
(zie Hoofdstuk 1.1.3). Uit dit onderzoek bleek dat de bron zijn oorsprong circa 8 meter 
achter het snijrad van tunnelboormachine had. Om nauwkeuriger de bron van de 
trillingen te herleiden zijn op de volgende plaatsen in de TBM geofoons gemonteerd: 
 4 3-componenten geofoons op de hydraulische vijzels 
 2 3-componenten geofoons op U-profielen in het schild 
 1 3-componenten geofoon op de hydraulische motor 
 1 3-componenten geofoon op de as van de TBM 

Bovendien waren er nog 8 3-componenten geofoons op het  maaiveld geplaatst. 
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op -9.0m -4.0m -1.0m 0.5m 1.5m 3.0m 7.0m 11.0m uit het hart van de tunnel. De 
geofoons zijn minder geschikt om de voortschrijdende effectieve snelheid op te nemen 
zoals dat in de SBR-1 richtlijn is beschreven. De reden hiervoor is dat de geofoons wel 
onderling gecalibreerd zijn, maar niet gecalibreerd met een versnellingsopnemer. 
Bovendien zijn geofoons minder geschikt voor het registreren van frequenties beneden 
10Hz.

Er waren verschillende redenen die er op wezen dat de hydraulische vijzels de 
belangrijkste bron van trillingen waren: 
 Wat opviel bij alle geofoons, een signaal registreerden met een gemiddelde periode 

van 0.22s. De signalen op het maaiveld en in de tunnel waren goed te correleren 
met het signaal op de hydraulische vijzels 

 De signaal-ruisverhouding met betrekking op het signaal met een periode van 0.22s 
was het hoogst op de hydraulische vijzels. 

Gedurende de tijd dat de TBM niet aan het boren was zijn diverse machines in de TBM 
zoals pompen en motoren afzonderlijk aan- en uitgezet om de exacte bron van de 
trillingen te herleiden. Geen van deze machines had een duidelijk effect op de trillingen 
gemeten aan de vijzels.

De signalen geregistreerd op de vijzels en op de U-profielen in het schild vlakbij de 
vijzels vertoonden een zeer grote gelijkenis. Het signaal op de U-profielen kwam nooit 
eerder aan dan het signaal op de vijzels, en in de meeste gevallen kwam het signaal op 
de vijzels eerder aan. Dit wijst er op dat de vijzels de bron van de trillingen zijn. 

Als mogelijke verklaring voor het ontstaan van de trillingen met een periodiciteit van 
0.22s wordt voorgesteld dat gedurende het boren tussen het schild en de omringende 
grond een spanning wordt opgebouwd. Op het moment dat de kritische waarde van de 
frictie wordt overschreden zal het schild dan een beetje naar voren schuiven. Hierbij 
ontstaat de trilling. 

1.2 Beschrijving valproeven 2e Heinenoordtunnel 

In opdracht van het Projectbureau Noord-Zuidlijn te Amsterdam zijn in de 
Heinenoordtunnel valproeven uitgevoerd om de trillingsuitbreiding vanuit de tunnel naar 
de omgeving te onderzoeken. De metingen zijn op 18 en 19 april 1998 uitgevoerd door 
TNO bouw in samenwerking met Grondmechanica Delft, Fugro B.V. en de TU Delft en 
staan beschreven in[4]. Op de CD-ROM behorend bij dit onderzoek staat het onderzoek. 
Ter plaatse van ring 130 en ring 131 in de westelijke buis zijn de valproeven uitgevoerd 
op een lastspreidingsconstructie. De hartlijn van de tunnel lag daar op ongeveer 14m 
beneden het maaiveld (NAP +3.90m).



IF103962 001 Kenmerk GMV-MVD-020009392 - vrijgegeven - Versie 1.0 - 23 juli 2002 
Grote Projecten/Vakgroep Geotechniek, Milieu, Dynamica en Vergunningen HR

12/57

Er is op 4 plaatsen met verschillende systemen gemeten: 
locatie type opnemers aantal deelnemer 
tunnel versnellingsopnemers 12 TNO 
bodem turboconussen 

(versnellingsopnemers) 
2 GeoDelft 

paalkoppen versnellingsopnemers 6 Fugro 
maaiveld geofoons 48 TU Delft 

Bovenstaande metingen zijn uitgevoerd voordat er een inlay in de tunnel aanwezig was. 
Nadat de inlay was geplaatst heeft TNO op 27 maart 1999 nogmaals 
overdrachtsmetingen in de tunnel uitgevoerd om het reducerende effect van de inlay op 
de trillingen te onderzoeken. Hierbij zijn meetpunten gebruikt die overeenkomen met de 
meetpunten gebruikt bij de valproeven. 

Er is in totaal 12 keer een meetserie uitgevoerd.  
De metingen in de tunnel zijn steeds uitgevoerd op twee vaste posities links en naast het 
valgewicht op ring 130, en twee variërende ambulante posities. Op elke positie in de 
tunnel is in de radiale, axiale en tangentiële richting gemeten.  

De metingen in de bodem zijn uitgevoerd met turbo-conussen. De turbo conussen 
hebben steeds in 3 richtingen de versnelling gemeten: horizontaal loodrecht op de 
tunnelas, horizontaal parallel aan de tunnelas, en verticaal.  

Aan het maaiveld zijn de trillingen geregisreerd met geofoons. Geofoons registreren niet 
de versnelling, maar de trillingssnelheid. De geofoons zijn onderling wel gecalibreerd, 
maar niet gecalibreerd met de versnellingsopnemers. De geofoons kunnen daarom niet 
worden gebruikt voor de bepaling van een overdracht. Ze kunnen wel inzicht geven in de 
trillingsreductie als functie van de afstand. Er bevonden zich 2 meetraaien van 24 
geofoons aan het maaiveld in de vorm van een kruis: één meetraai parallel aan de 
tunnelas, en één meetraai loodrecht op de tunnelas. Het snijpunt van de twee 
meetraaien bevond zich precies boven het valgewicht. De geofoons hadden een 
onderlinge afstand van 2 meter. Op de meetraai parallel aan de tunnelas is zowel in 
horizontale als in verticale richting gemeten. Op de meetraai loodrecht op de tunnelas 
zijn alleen de trillingssnelheden in verticale richting geregistreerd. 

Op het proefpalenveld is er gemeten met 2 3D ambulante opnemerssetjes. De opnemers 
hebben steeds gemeten in de richtingen: verticaal, horizontaal parallel aan de tunnelas 
en horizontaal loodrecht op de tunnelas. Er is gemeten op het maaiveld, op enkele 
houten palen, op houten palengroepen 2x1, op houten palengroepen 3x3 en op 
betonnen palen. Het proefpalenveld bevond zich gedeeltelijk boven en naast de tunnel, 
aan de zuidzijde van de ring met het valgewicht.

1.2.1. Uitstraling trillingen vanuit de tunnel 

De overdrachtsmetingen in de tunnel zijn goed te gebruiken om na te gaan in welke 
richting de tunnel trillingen uitstraalt. De tunnel wordt bij ring 130 aan de onderzijde 
verticaal belast. Het is dan ook de verwachting dat vanaf dat op dat punt de tunnellining 
het meest zal trillen. In Figuur 1.4 is te zien dat de overdracht aan de onderzijde van de 
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tunnel inderdaad het grootst is. Voor deze admittanties zijn de valproeven uit meetserie 
A gemiddeld. In deze figuur is voor de boven –en onderzijde de radiale component van 
de admittantie weergegeven. De punten op 0 en 55 graden liggen aan de bovenzijde van 
de tunnel, en de punten op 155 en 205 liggen aan de onderzijde van de tunnel. Aan de 
onderzijde van de tunnel is de admittantie duidelijk hoger dan aan de bovenzijde.   

In Figuur 1.5 is de radiale component van de admittantie aan de onderzijde 
weergegeven. Voor de admittantie curven zijn de resultaten van de valproeven uit 
meetserie E gemiddeld. Ring 130 is de belastte ring, en ring 123 ligt op 10.5 meter van 
meetring 130. Duidelijk is dat de spreidingslengte zeer gering is, aangezien de 
admittantie op enige afstand van de tunnel veel geringer is dan bij de belastte tunnelring. 

Er kan dus geconcludeerd worden dat de grootste bron van trillingen zich direct onder 
het valgewicht bevindt. 

Figuur 1.4 Admittantie radiale component bij belastte tunnelring. 
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Figuur 1.5 Admittantie radiale component onderkant tunnel 

1.2.2. Uitstraling van trillingen op diepte 

Uit de overdrachtsmetingen in de tunnel bleek dat de grootste trillingen werden 
veroorzaakt aan de onderzijde van de tunnel. Met de overdrachtsmetingen uitgevoerd 
door GeoDelft op diepte valt na te gaan of de trillingen ook met name naar beneden 
worden uitgestraald. Deze metingen zijn geanalyseerd door Fugro [14]. In hoofdlijnen 
volgede uit deze analyse dat voor de meetpunten boven de tunnelas de horizontale 
component de grootste overdracht gaf, en voor de meetpunten beneden de tunnelas de 
verticale component. Verder was er een duidelijke afname van de overdracht met de 
afstand tot de tunnel te zien, en nam de dominante frequentie af met de afstand tot de 
tunnel.

In Figuur 1.6 en Figuur 1.7 zijn respectievelijk de horizontale en verticale component van 
de admittantie voor verschillende diepten gegeven op 8 meter afstand van de tunnel. In 
de horizontale richting heeft de admittantie voor alle diepten een vergelijkbaar niveau. 
De maximale admittantie van de verticale component is voor alle frequenties hoger dan 
de maximale admittantie van de horizontale component. Boven 10Hz hebben de punten 
onder de tunnelas (-15m) in verticale richting een duidelijk hoger niveau dan boven de 
tunnelas (ongeveer een factor 10). Onder de 10Hz hebben de punten onder de tunnelas 
wel een vergelijkbaar niveau met de punten boven de tunnelas. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de tunnelring zich bij frequenties onder 10 Hz als een geheel 
beweegt, terwijl bij hogere frequenties met name trillingen aan de onderzijde van de 
tunnel worden uitgestraald. 
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Figuur 1.6 Admittantie horizontale component op 8 meter van tunnel 

Figuur 1.7 Admittantie verticale component op 8 meter van de tunnel 

1.2.3. afname trillingsniveau als functie van afstand bron. 

De metingen die door de TU zijn uitgevoerd, lenen zich goed voor het in kaart brengen 
van de afname van het trillingsniveau als functie van de afstand.  In de eerste meetserie 
is gebruik gemaakt van geofoons parallel aan de tunnel as in de verticale en horizontale 
(parallele) richting. In Figuur 1.8 is de maximale effectieve trillingssnelheid voor de 
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horizontale en verticale component gegeven parallel aan de tunnel as. Op positie x=0m 
bevindt zich het valgewicht. De maxima van de horizontale component bevinden zich 
ongeveer 15m van het valgewicht. De verticale component vertoont een tamelijk continu 
verloop tot ongeveer 15m van het valgewicht. Daarna neemt het trillingsniveau 
geleidelijk af. Wat opvalt is dat het horizontale trillingsniveau hoger is dan het verticale 
trillingsniveau. Het is echter niet bekend of de horizontale component op het zelfde 
niveau gecalibreerd is als de verticale component.  

horizontaal verticaal

Figuur 1.8: Horizontaal en verticaal trillingsniveau in lijn parallel aan tunnel as 

Figuur 1.9 toont het verticale trillingsniveau in een lijn loodrecht op de tunnel as. 
Wederom bevindt het valgewicht zich op 0m. Wat direct opvalt is het asymmetrische 
verloop. Aan de ene zijde van de tunnel ligt het maximum veel hoger dan aan de andere 
kant. Het hoogste trillingsniveau bevindt zich in de zone van 5-20m van de tunnel as. 
Een mogelijke oorzaak voor het hogere trillingsniveau op enige afstand van de tunnel as 
is het aangrijpingspunt van de belasting. Het valgewicht oefent zijn kracht uit aan de 
onderzijde van de tunnel. Door de tunnel worden naar boven lopende trillingen dicht bij 
de tunnel afgeschermd. Het asymmetrische verloop van de trillingssterkte kan mogelijk 
verklaard worden door de aanwezigheid van de tweede tunnelbuis. Aan de zijde van de 
tweede tunnelbuis zullen meer trillingen worden afgeschermd dan aan de andere zijde. 
Dit resulteert in een lager trillingsniveau boven de tweede tunnelbuis dan aan de andere 
zijde.
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Figuur 1.9: Verticaal trillingsniveau als functie van de afstand van de tunnel. 

De overdrachtsmetingen met versnellingsopnemers aan het maaiveld op het 
proefpalenveld zijn geanalyseerd door FUGRO [14]. Hier werd een afnemende 
trillingssterkte met de afstand tot de tunnel as geconstateerd. De hoogste piekwaarde 
van de overdracht werd precies boven de tunnel as geregistreerd. De hoogste 
piekwaarden van de overdracht laten zich niet direct met Figuur 1.9 vergelijken om de 
volgende redenen: 
 Figuur 1.9 is gebaseerd op het snelheidsniveau, en de overdrachten zijn gebaseerd 

op het versnellingsniveau. Bij het versnellingsniveau zullen hoge frequenties eerder 
dominant zijn als bij het snelheidsniveau 

 Figuur 1.9 is een samengesteld signaal van meerdere frequenties, terwijl de hoogste 
piekwaarde voor één enkele frequentie geldt 

Het verloop van het trillingsniveau bij een valgewicht zal niet hetzelfde zijn als bij een 
tunnelboormachine. Bij een valgewicht zullen trillingen met name naar beneden worden 
uitgestraald terwijl een tunnelboormachine trillingen rondom de tunnel zal uitstralen. Ook 
een trein of transportwagen oefent zijn kracht uit aan de onderzijde van de tunnel. 
Valproeven zullen zich daarom beter lenen om het verloop van de trillingssterkte bij 
treinen te voorspellen dan bij TBM’s. 

1.3 Vergelijking valproeven met overdracht Eindige elementen berekening 

In 1998 is door TNO [6] in opdracht van Ontwerpbureau Noord/Zuidlijn onderzocht in 
hoeverre de overdracht van een eindige elementen berekening overeenkomt met een 
gemeten overdracht. Er is in DIANA een axisymmetrisch model, een vlakke rek model en 
een 3D eindige elementen model gebruikt om de overdrachtsmeting te simuleren. 
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Bij de tunnelwand bleek de respons van het axisymmetrische model beter overeen te 
komen met het 3D model dan het vlakke rek model. Het vlakke rek model reageert veel 
slapper dan een 3D model, en een axisymmetrisch model reageert iets stijver.  

De resultaten van het axisymmetrische eindige elementen model zijn vergeleken met de 
valproeven uitgevoerd bij de Tweede Heinenoord Tunnel. De overdrachtsverhouding 
tussen de trillingssnelheid op de tunnelwand en de trillingssnelheid op het maaiveld 
kwam goed overeen met de predictie. De overdracht van kracht naar trillingssnelheid 
werd door het axisymmetrische model onderschat. Er wordt voorgesteld hiervoor een 
modelfactor van 2 a 3 in rekening te brengen, die volgt uit de vergelijking van het 3D 
model met het axisymmetrische model. 

1.4 Overdrachtsmeting bij aanwezigheid van de inlay 

Op 27 maart 1999 zijn door TNO opnieuw overdrachtsmetingen uitgevoerd [12] in de 
Tweede Heinenoord tunnel op dezelfde meetposities als bij de eerder uitgevoerde 
metingen [4]. Het verschil was echter dat er nu een inlay in de tunnel aanwezig was.  

Net als bij de meting in de tunnel zonder inlay werd hier gevonden dat de trillingen in 
radiale richting snel afnamen met de afstand langs de tunnel as. Op 10.5m was de 
reductie gemiddeld een factor 5 en op 21 meter een factor 10. De trillingssterkte van de 
tangentiële component nam minder snel af met de afstand: Op 10.5 meter een factor 2 
en op 21 meter een factor 25.

Gemiddeld bleken de reductie van de trillingen in de radiale richting bij een tunnel met 
inlay (inclusief kabelgoot) een factor 2.1 te bedragen. Aangezien de radiale component 
voor trillingsuitbreiding naar de omgeving de belangrijkste component is, zal de 
aanwezigheid van een inlay zal het trillingsniveau in de omgeving van de tunnel dus 
aanzienlijk doen afnemen.  
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2 Botlek Spoortunnel 

De Botlek spoortunnel maakt deel uit van de betuweroute en bevindt zich ten westen van 
Rotterdam onder de rivier Botlek. De tunnel bestaat uit twee gescheiden buizen voor de 
beide rijrichtingen. 

Voor deze tunnel verschillende trillingsonderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken zijn 
onder te verdelen in de volgende categorieën: 
 Trillingsmetingen tijdens de passage van de tunnelboormachine 
 Trillingspredicties met model simulaties 

Figuur 2.1 geeft een indruk van de omgeving van de Botlek spoortunnel. De geometrie 
van de metingen is in Figuur 2.2 weergegeven. 

Figuur 2.1: kaart omgeving Botlek spoortunnel. 
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Figuur 2.2: Geometrie trillingsmetingen Botlek spoortunnel 

2.1 Trillingsmetingen tijdens boren Botlek Spoortunnel. 

Door TNO zijn op 27 augustus 1999 trillingsmetingen uitgevoerd op een proefpalenveld 
tijdens de passage van de tunnelboormachine [17]. Er is gebruik gemaakt van 2 
meetraaien: 1 meetraai met 4 meetposities op het maaiveld, en 1 meetraai met 3 
meetposities op   geprefabriceerde palen. Beide meetraaien stonden loodrecht op de as 
van de tunnel. De eerste meetpositie op het maaiveld bevond zich precies boven de as 
van de tunnel. Hier zijn de versnellingen in 3 richtingen geregistreerd: horizontaal 
evenwijdig aan de tunnel as, horizontaal loodrecht op de tunnel as en verticaal. Op de 
andere meetposities is alleen in de horizontaal loodrecht op de tunnel as en verticaal 
gemeten.
Er zijn gedurende de metingen 7 tunnelringen gemonteerd. De eerste van deze 
tunnelringen bevond zich ongeveer tussen de meetraai op de palen en de meetraai aan 
het maaiveld. De laatste ring bevond zich ongeveer 4 meter voorbij de meetraai aan het 
maaiveld.

De maximale effectieve trillingssnelheid werd ongeveer geregistreerd tijdens de passage 
van de TBM. Voor de verticale component was de TBM ongeveer één ring voorbij de 
maaiveld meetraai. De horizontale component (loodrecht op de tunnel as) gaf precies 
een maximum toen de TBM de meetraai passeerde. De waarden van de horizontale y- 
component (loodrecht op de tunnel as) voor het meetpunt boven de tunnel as in Figuur 
3.15 van [17] komen niet overeen met de waarden van de horizontale y-component uit 
Figuur 3.14 van [17]. Het is het meest waarschijnlijk dat in Figuur 3.15 de x –en y 
component zijn omgedraaid, aangezien op de meeste meetpunten de verticale z- 
component ongeveer dezelfde grootte heeft als de horizontale y- component. De y- 
component in Figuur 31.5 heeft een duidelijk grotere waarde dan de z- component. Dit 
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zou betekenen dat de horizontale component parallel aan de tunnel as groter is dan de 
verticale component en de horizontale component loodrecht op de tunnel as. 

Indien het klopt dat de horizontale component parallel aan de tunnel as groter is dan 
verticale component en de horizontale component loodrecht op de tunnel as dan vormt 
dit een aanwijzing dat net als bij de Tweede Heinenoord Tunnel de vijzels de 
belangrijkste bron van trillingen zijn. Ook het feit dat de grootste verticale effectieve 
trillingssnelheden worden geregistreerd iets nadat de TBM gepasseerd is zou hierop 
kunnen wijzen. 

De maximale waarde in het spectrum van de trillingssnelheid vertoonde voor de verticale 
component een maximum bij 4.33Hz en voor de horizontale component een maximum 
bij 7.65Hz. In het tijdsignaal van de trillingssnelheid zijn op min of meer regelmatige 
tijdsintervallen pieken te zien. De tijdsintervallen variëren van ongeveer 0.35 tot 0.20 
seconden en zijn het best waarneembaar tijdens en na de passage van de TBM. 

2.2 Overdrachten Botlek Spoortunnel 

Hoewel er bij de Botlek spoortunnel valproeven zijn uitgevoerd, was er bij het schrijven 
van het onderhavige rapport nog geen meetdata beschikbaar. Voor de analyse van 
overdrachten wordt daarom gebruik gemaakt van de predicties uitgevoerd door Holland 
Railconsult [19] en TNO Bouw [20]. Holland Railconsult heeft zijn predicties uitgevoerd 
met het eindige elementen pakket Ansys (versie 5.5), en TNO met het predictiemodel 
L400.

2.2.1. Spreiding van de belasting in de tunnel 
Holland Railconsult heeft in eerste instantie de tunnel gemodelleerd met een statisch 3D 
model met inlay. Deze berekening had tot doel de spreiding van de verplaatsingen, 
momenten en krachten te onderzoeken onder invloed van een aslast. Met betrekking tot 
de belastingspreiding in de tunnel gold het volgende: 
 De verplaatsingen zijn het grootst onderin de tunnel, en zijn op circa 12 meter 

afstand van de belasting bijna tot 0 gereduceerd.  
 De normaalkrachten nemen eerst toe, en daarna weer af met de afstand langs de 

tunnel as. Langs de omtrek van de tunnel maakt de normaalkracht ter plaatse van 
de inlay een sterke sprong 

 De  grootste momenten zijn onderin de tunnel veruit het grootst. Langs de tunnel as 
nemen de momenten af met de afstand. 

De geringe spreiding van de belasting lijkt overeen te komen met de metingen die zijn 
uitgevoerd bij de Tweede Heinenoord Tunnel. Zowel met inlay (Hoofdstuk 1.4) als 
zonder inlay (Hoofdstuk 1.2.1) werd hier een sterke afname van de admittantie met de 
afstand gemeten.
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2.2.2. Overdracht van trillingen naar de tunnel en de grond. 
De overdracht van trillingen vanuit de tunnel is door Holland Railconsult met een 
dynamisch eindige elementen model berekend (vlakke rek en axisymmetrisch), en door 
TNO met het predictiemodel L400.

Door Holland Railconsult is de aanleg situatie gemodelleerd als een axisymmetrisch 
model. TNO heeft de aanleg situatie niet gemodelleerd Aan het maaiveld en op de 
diepte van het Pleistocene zand was voor vrijwel alle frequenties een afname van de 
overdracht met de afstand tot de tunnel as te zien. Langs de omtrek van de tunnel was 
de admittantie veruit het grootst aan de onderzijde bij de belasting. 

De overdracht bij de eindsituatie is Holland Railconsult zowel met vlakke rek als een 
axisymmetrisch model voorspeld. TNO heeft hiervoor gebruik gemaakt van een tunnel 
uit de bibliotheek van het predictiemodel L400. De binnendiameter van de L400 tunnel 
was circa 1 meter kleiner dan die van de Botlek Spoortunnel.  

Uit een vergelijking van de axisymmetrische berekeningen van de aanleg –en 
eindsituatie bleek dat de overdracht in de eindsituatie op het maaiveld en in de grond 
groter is dan in de aanlegsituatie. Aan de onderzijde van de tunnel was de overdracht in 
de eindsituatie juist geringer dan in de aanlegsituatie. De reden voor dit gedrag is dat de 
tunnel in de aanleg situatie aan de onderzijde slapper is, waardoor er met name energie 
naar beneden toe wordt uitgestraald. Bij de aanwezigheid van een inlay zal het bovenste 
gedeelte van de tunnel meer meetrillen, waardoor er meer energie naar boven wordt 
uitgestraald.

Het axisymmetrische model vertoonde aan het maaiveld een afname van de 
trillingssterkte met de afstand tot de tunnel. Bij de vlakke rek benadering was er 
nauwelijks sprake van een afname van de trillingssterkte met de afstand tot de tunnel. 
Boven de tunnel was de overdracht bij de axisymmetrische benadering veel hoger dan 
bij de vlakke rek benadering. Vanaf een afstand van circa 30m hadden de overdrachten 
voor beide benaderingen een vergelijkbaar niveau. Deze 30m komt ongeveer overeen 
met de diepte van de onderkant van de tunnel. De conclusie is dat voor afstanden tot de 
diepte van de tunnel, een vlakke rek benadering het best voldoet, en voor grotere 
afstanden een axisymmetrische benadering. 

Het verloop van de overdracht bij het L400 model is anders dan het verloop van de 
overdracht van de eindige elementen modellen. Bij het L400 model zijn bij bepaalde 
frequenties duidelijke pieken in de overdracht te zien, terwijl de overdracht buiten deze 
pieken een lage waarde heeft. De overdracht van het eindige elementen model is voor 
alle afstanden hoger dan die van het L400 model, en vertoont minder grote pieken. Voor 
lage frequenties (onder 5Hz) vertoont het L400 ongeveer dezelfde afname van het 
trillingsniveau met de afstand als het axisymmetrische eindige elementen model. Voor 
hogere frequenties vertoont het L400 model een maximum op enige afstand van de as 
van de tunnel.  
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2.3 Predicties goederentrein 

Holland Railconsult [19] en TNO [20] hebben het trillingsniveau in de Botlek Spoortunnel 
voorspeld bij de passage van een ertstrein. Dit is een andere situatie dan het transport 
van tunnelsegmenten in de tunnel tijdens de bouwfase, maar geeft wel een indicatie van 
de verloop van het trillingsniveau met de afstand tijdens bij het passeren van een 
transporttrein in de bouwfase. Als belasting is steeds hetzelfde belastingsignaal 
genomen.

In Tabel 2.1 is weergeven waar het maximale trillingsniveau optreedt ten opzichte van de 
tunnel as. Voor alle simulaties treedt een ander beeld op. Er valt hier dus geen 
eenduidige conclusie te trekken. Wel is er vaak een overgang te zien op 15-20 meter 
afstand van de tunnel. Dit komt ongeveer overeen met de diepte van de tunnel. 

Tabel 2.1 Afstanden waar maximum aan maaiveld optreedt 

 maximum verticaal maximum horizontaal 
EEM (vlakke rek) bijna constant tot circa 15m 15m 
EEM (axisymmetrisch) 0m 20m 
L400 15m 0m 
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3 Sophia spoortunnel 

De Sophia spoortunnel maakt net als de Botlek spoortunnel deel uit van de betuweroute. 
De tunnel bevindt zich tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht (Figuur 3.1) en 
bestaat uit twee tunnelbuizen voor de beide rijrichtingen. Het geboorde gedeelte van de 
tunnel kruist de rivieren De Rietbaan en de Noord en de rijksweg A15. Bij de Sophia 
spoortunnel wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde “continu boren” techniek, 
waarbij het boorproces niet wordt onderbroken tijdens het plaatsen van de 
tunnelsegmenten. Bij de overige boortunnels in Nederland is dat wel het geval. 
Gedurende de metingen is echter geen gebruik gemaakt van deze techniek, en is er 
niet-continu geboord, net als bij de overige boortunnels. 

Voor deze boortunnel zijn in de periode van 29 maart tot 10 juli door TNO 
trillingsmetingen uitgevoerd [22] in de tunnel en de woning Vrouwgelenweg 56 in Hendrik 
Ido Ambacht. De tunnel lag hier circa 20 meter beneden het maaiveld. 

Figuur 3.1: Traject Sophia Spoortunnel. (bron: www.tubecon.cistron.nl)

In de tunnel zijn de trillingen met versnellingsopnemers in 3 onafhankelijke richtingen 
gemeten. Bij de woning is op 5 posities gemeten (Figuur 3.2): 
 In de grond verticaal, horizontaal evenwijdig en horizontaal loodrecht op de tunnelas 
 Op de fundering verticaal, horizontaal evenwijdig en horizontaal loodrecht op de 

tunnelas
 Op een andere plaats van de fundering verticaal en horizontaal loodrecht op de 

tunnelas
 Op de begane grond vloer verticaal 
 Op de eerste verdieping verticaal 
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Figuur 3.2: Geometrie trillingsmetingen Sophia spoortunnel 

In totaal is er gedurende 1631 uur gemeten. In die periode is van iedere 16 seconden de 
topwaarde van de versnelling gemeten. Tevens zijn ieder uur de 10 grootste signalen 
geregistreerd gedurende 16 seconden. Tijdens de meetperiode heeft de TBM de woning 
gepasseerd.

De trillingssnelheden waren zowel in de tunnel als bij de woning over het algemeen erg 
laag.. Gedurende de meetperiode werd aan het maaiveld geen enkele keer een hogere 
effectieve trillingssnelheid dan 0.20 gemeten. In de tunnel lag de hoogste gemeten 
effectieve trillingssnelheid op 0.04.  

Er is geen coherentie gevonden tussen trillingen geregistreerd in de tunnel, en trillingen 
geregistreerd bij de woning. Dit betekent dat trillingen geregistreerd in de tunnel, en 
trillingen geregistreerd bij de woning geen gemeenschappelijke bron hebben. Het is 
daarom onwaarschijnlijk dat de TBM de bron van de trillingen in de woning is.  

Bij de start van de meting bevond de TBM zich nog meer dan 200m voor de woning, en 
bij het eind van de meting circa 200 voorbij de woning. Aan het eind van de meetperiode 
zijn er in de tunnel dus ook al werktreinen onder de tunnel gereden. Ook aan het eind 
van de meetperiode werden er geen trillingen afkomstig van de tunnel in de woning 
waargenomen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat voor deze tunnel ook de 
werktreinen geen belangrijke bron van trillingen vormen. 
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4 Groene Hart Tunnel 

De Groene Hart Tunnel (GHT) is een onderdeel van de HSL-Zuid en ligt in het Groene 
Hart ten oosten van Leiden. De tunnel heeft één enkele tunnelbuis waar in twee 
richtingen treinen door rijden. De beide sporen worden van elkaar gescheiden door een 
verticale betonnen wand.  

Voor deze tunnel zijn nog geen trillingsmetingen uitgevoerd. Wel zijn er predicties 
gedaan voor het te verwachten trillingsniveau tijdens de bouw en exploitatie van de 
tunnel [2, 5, 8, 11, 21, 23]. Verder is er een overdrachtsmeting van de grond uitgevoerd 
bij het Patrimoniumpark in de gemeente Leiderdorp [15, 13].  

Figuur 4.1: Globaal traject Groene Hart Tunnel. 

4.1 Overdrachtsmeting Patrimoniumpark 

Op 21 april 1999 heeft een overdrachtsmeting plaatsgevonden bij het Patrimoniumpark 
in de gemeente Leiderdorp. Het experiment is uitgevoerd met behulp van een dubbele 
boorpaal, waarbij de paal met de kleinere diameter met zijn voet rust op de grondlaag ter 
hoogte van de onderkant tunnel. De kleinere boorpaal wordt aan de bovenkant verticaal 
belast met een excitator.  

De registratie punten bevonden zich zowel op het maaiveld als in een nabij gelegen 
woning . De meetpunten op het maaiveld bevonden zich op 4.5, 14.5, 24.5, 34.5 en 44.5 
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meter van de excitator. Bij deze meetpunten is er met versnellingsopnemers gemeten in 
verticale richting en horizontale richting loodrecht op de tunnelas (ook ongeveer 
loodrecht op de meetraai). De meetpunten in de woning registreerden verticale trillingen 
op 2 plaatsen van de fundering, en in het midden van het vloerveld waar aan de 
fundering is gemeten. De meetpunten van de woning bevonden zich 23.5 tot 28 meter 
van de bron. Op één meetpunt aan de fundering zijn tevens de horizontale trillingen 
loodrecht op de tunnel as gemeten.  

De trillingssterkte vertoonde een sterke, maar niet constante afname met de afstand. Het 
trillingsniveau op 14.5 was bijna gelijk aan het trillingsniveau op 24.5 meter. De 
dominante frequentie van de trillingssnelheid lag rond de 20Hz. 

De overdrachtsmetingen zijn bedoeld voor het doen van trillingspredicties. Bij een 
predictie hoeft nu alleen nog de bronfunctie te worden bepaald. 

4.2 Predicties Trillingsniveau tijdens bouwfase 

In 1998 heeft TNO in opdracht van de HSL–Zuid projectorganisatie de trillingen van 
tijdens de bouwfase voorspeld ten gevolge van de TBM en de transporttreinen [8]. Voor 
de bepaling van het bronspectrum van de TBM en werktreinen is gebruik gemaakt van 
de valproeven en trillingsmetingen bij de Tweede Heinenoordtunnel.  

Opvallend bij de metingen tijdens het boren was dat het hoogste trillingsniveau optrad op 
een afstand van circa 10-20 meter van de tunnel as. Direct boven de tunnel was de 
horizontale component evenwijdig aan de tunnelas het grootst. Alleen tijdens het boren 
van de tunnel werden pulsvormige trillingen gemeten; bij het opbouwen van de 
tunnelsegmenten werden geen trillingen waargenomen. 

4.2.1. Bronspectrum TBM 

Voor het bronspectrum van de TBM is uitgegaan van een dimensieloze wavelet. Aan de 
hand van de overdracht is de wavelet zo opgeschaald dat de maximale trillingswaarde 
overeenkwam met de uitgevoerde trillingsmeting tijdens het boorproces. De zo 
verkregen bronfunctie geldt voor een hydro-schild boortunnel, net als de GHT TBM. 

4.2.2. Bronspectrum werkreinen 
Bij de THT zijn ook trillingsmetingen uitgevoerd bij de passage van een werktrein. In 
combinatie met de valproeven is uit de trillingsmetingen een bronspectrum voor de 
werktreinen teruggerekend. De grootste piek in het belastingspectrum bevond zich rond 
de 10Hz. Ook bij 50Hz en 90Hz zaten pieken in het belastingspectrum. 

4.2.3. Predictie trillingsniveau 
Ten tijde van de predicties was de exacte geometrie van de GHT nog niet bekend. Er is 
vanuit gegaan dat er twee enkelsporige tunnelbuizen waren. In werkelijkheid is er slechts 
een veel grotere dubbelsporige tunnelbuis. Ook de ligt de tunnel dieper dan de diepte 
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waar in de berekeningen van uit is gegaan. Het voorspelde trillingsniveau geldt dus voor 
een andere situatie dan de GHT.  

Bij de berekening van de trillingshinder is rekening gehouden met opslingering van de 
vloeren in een gebouw. Het trillingsniveau is berekend met een vlakke rek EEM model 
(DIANA). In Tabel 4.1 zijn de maximale effectieve waarden weergegeven, en de 
afstanden waarop deze maxima voorkomen. Voor deze tunnel zouden er duidelijke 
overschrijdingen van de streefwaarden kunnen voorkomen. De hinder ten gevolge van 
de TBM zal slechts kortstondig van aard zijn. Er wordt verwacht dat informeren van de 
bewoners hiervoor voldoende zal zijn. De passage van werktreinen zoals gebruikt bij de 
Tweede Heinenoord Tunnel zal echter gedurende de bouw van de tunnel aanhouden. 
Hiervoor zijn trillingsreducerende maatregelen noodzakelijk. 

Tabel 4.1 Maximale effectieve trillingssnelheden 

 maximum 
houten vloer 

maximum 
betonnen vloer 

TBM 0.687 (x=0m) 1.692 (x=40m) 
Werktrein 2.897 (x=0m) 3.103 (x=40m) 

4.3 Dynamische beschouwingen boortunnelmodel 

In 1999 is door Holland Railconsult een boortunnel EEM model ontwikkeld waarmee 
eenvoudig verschillende geometrieën zijn door te rekenen[11]. Het model bestaat uit 3 
onderdelen: Een statisch tunnelmodel, een dynamisch tunnelmodel en een 
voortplantingsmodel. Het statische model wordt gebruikt om de evenwichtssituatie als 
gevolg van de vijzelkrachten en de statische gronddrukken te berekenen. Op het 
dynamische tunnelmodel wordt vervolgens bij de verkregen evenwichtssituatie een 
dynamische belasting aangebracht. De verplaatsingen van de tunnel lining worden 
vervolgens in het voortplantingsmodel opgelegd op de grond die de tunnel omringt. 

Het model kon nog niet met meerdere ringen rekenen, en de aangehouden geometrie 
wijkt af van de uiteindelijke geometrie van de GHT. De resultaten zijn daarom niet van 
toepassing op de trillingen tijdens de bouwfase van de GHT. Wat wel opviel was dat het 
trillingsniveau sterk afhankelijk was van het onderlinge contact tussen de 
tunnelsegmenten. Indien het contactvlak slechts 1/3 van de hoogte van het segment 
bedraagt kan het trillingsniveau op de tunnelwand meer dan 10 maal hoger zijn dan bij 
een contactvlak dat 2/3 van de hoogte van het segment bedraagt.  

4.4 Afschatting van TBM bronspectrum 

In 2001 heeft TNO in opdracht van de HSL-Zuid projectorganisatie een onderzoek 
uitgevoerd waarin relatief eenvoudig de TBM als bron wordt afgeschat. Voor de 
ontwikkeling van dit bronmodel is gebruik gemaakt van overdrachtsmetingen en 
trillingsmetingen bij de Botlek Spoortunnel en de Tweede Heinenoordtunnel. Voor beide 
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tunnels geldt dat op ongeveer dezelfde plaats trillingsmetingen bij passage van de TBM 
en overdrachtsmetingen zijn uitgevoerd.  

Als zowel een respons functie van de TBM als een overdrachtsfunctie bekend is, kan 
door middel van een zogenaamde deconvolutie een bronfunctie worden teruggerekend.  

De TBM en een excitator of valgewicht zijn verschillende typen bronnen. Een excitator of 
valgewicht oefent alleen een kracht uit op de onderkant van de tunnel lining, terwijl een 
TBM in alle richtingen zal uitstralen. Bij metingen aan het maaiveld tijdens het boren van 
de Tweede Heinenoordtunnel zijn er echter aanwijzingen gevonden dat de bron bij de 
TBM aan de onderzijde van de tunnel was geconcentreerd. Een valgewicht of excitator 
aan de onderzijde van de tunnel kan daarom toch geschikt zijn voor de bepaling van een 
geschikte overdrachtsfunctie voor de TBM.  

Het verkregen bronspectrum vertoonde een maximum bij een frequentie van 17Hz. Dit is 
de eerste eigenfrequentie van veel apparaten in de tunnel. Verder zaten er pieken in het 
spectrum bij 34 en 51Hz. Dit zijn hogere orde effecten. 

Op basis van de resultaten bij de Botlek Spoortunnel en de Tweede Heinenoord Tunnel 
werden onder meer de volgende conclusies getrokken: 
 Ondanks de iets andere grondsamenstelling bij de Botlek Spoortunnel en de 

Tweede Heinenoord tunnel gold voor zowel de  statische als dynamische kracht 
uitgeoefend door de tunnel een ongeveer gelijke verhouding (statisch: 
Botlek/Heinenoord ongeveer 1.3, dynamisch: Botlek/Heinenoord ongeveer 1.5) 

 De relatie tussen de totale kracht van de TBM en de diameter kan, indien 
gevalideerd, een goed middel zijn om de TBM als bron te modelleren.  

4.5 Zintuiglijke waarnemingen Groene Hart Tunnel 

Op 21 februari 2002 heeft ondergetekende een bezoek gebracht aan de Groene Hart 
Tunnel. De TBM had op dat moment ruim 350 meter geboord. Tijdens het bezoek werd 
er niet geboord, en werden juist de voorbereidingen getroffen om een tunnelring te 
plaatsen. Trillingen ten gevolge van het boorproces konden daarom niet worden 
waargenomen. Er waren wel trillingen waarneembaar op het moment dat segmenten van 
de transportwagens naar de voorkant van de tunnelboormachine werden 
getransporteerd. Volgens ir. R.J. Aartsen (Projectorganisatie HSL-Zuid) zijn de sterkste 
trillingen in de TBM echter waarneembaar tijdens het boren. De TBM staat dan 
behoorlijk te schudden.  

Het transport van segmenten en andere materialen binnen de Boortunnel gebeurt met 
transportwagens met rubber luchtbanden. Eén transportwagen bestaat uit 3 gekoppelde 
2-assige wagens (Figuur 4.2). Aan de voor –en achterzijde bevindt zich een cabine, 
zodat er binnen de tunnel niet gekeerd hoeft te worden. Bij de passage van de 
transportwagens binnen de tunnel waren geen trillingen in de tunnel te voelen. De 
transportwagens rijden nooit over de kale tunnelwand, maar altijd over de “Technische 
Galerij” of over de zand –cement stabilisatie. De Technische Galerij bestaat uit grote 
betonnen kokervormige prefab elementen aan de onderzijde van de tunnel (Figuur 4.3). 
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De ruimte die overblijft tussen de Technische Galerij en de tunnelwand wordt opgevuld 
met zand –cement stabilisatie.  

Figuur 4.2 Transportwagen Groene Hart Tunnel (foto: ir. R.J. Aartsen) 

Figuur 4.3 "Technische Galerij" en zand –cement stabilisatie. (foto: ir. R.J. 
Aartsen)

4.6 Trillingsmetingen Groene Hart Tunnel. 

Tijdens het schrijven van de samenvatting waren er nog geen trillingsmetingen 
uitgevoerd in de Groene Hart Tunnel. Naderhand zijn echter wel metingen uitgevoerd. 
Deze metingen staan beschreven in Hoofdstuk 9. 
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5 Overzicht meetresultaten verschillende tunnels 

In [26] worden behalve de meetresultaten van de Heinenoordtunnel ook meetresultaten 
van enkele buitenlandse tunnels vermeld. Het betreft hier tunnels met zeer verschillende 
diameters in verschillende soorten grond. Deze meetresultaten zijn uitgedrukt in RPPV 
(resultante piekdeeltjessnelheid). Voor alle tunnels is een duidelijke afname van de 
trillingssnelheid met de afstand te zien. De trilsnelheid wordt dubbel logaritmisch uitgezet 
tegen de afstand. In Figuur 5.1 zijn behalve de resultaten bij de buitenlandse tunnels ook 
de resultaten van de Heinenoord, Botlek en Sophia boortunnel uitgezet. De gebruikte 
regressielijnen voor de Heinenoord tunnel en de Botlek spoortunnel zijn machtfuncties: 

07.1*7.15 rRPPV (THT fugro) maaiveld ( 5.1) 
29.2*5.390 rRPPV (THT GD) op diepte  

10.1*4.23 rRPPV (BST) maaiveld  

waarbij: 
r de afstand tot het midden van de tunnel. 
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Figuur 5.1 Meetresultaten van verschillende tunnels samengevat 

De metingen bij de Sophia tunnel en de GD metingen in de grond bij de Tweede 
Heinenoordtunnel volgen een duidelijk andere trend dan bij de andere tunnels. Bij de 
Sophia tunnel nemen de trillingen juist toe met de afstand. In de tunnel zijn bijna geen 
trillingen gemeten. In de tunnel zijn hier lagere trillingssnelheden gemeten dan aan het 
oppervlak

De afname van trillingen met de afstand is voor de GD metingen in de grond bij de 
Tweede Heinenoordtunnel sterker dan bij de meeste andere tunnels.  Een belangrijk 
verschil tussen de GD metingen en de overige metingen is dat de opnemers op diepte 
waren bij de GD metingen. Dit kan de sterkere afname verklaren doordat er op diepte 
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alleen sprake is van ruimte golven, en er aan het oppervlak ook Rayleigh golven 
aanwezig zijn, die minder snel uitdempen met de afstand. 
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6 Relaties  

6.1 Relatie diepteligging tunnel en trillingssterkte 

Om een goede relatie te kunnen leggen tussen de diepteligging van de tunnel, en de 
trillingssterkte, zou het best bij één tunnel op plaatsen met verschillende tunneldiepten 
gemeten kunnen worden. Tot op heden is dit nog niet gebeurd. Wel heeft GeoDelft bij de 
overdrachtsmetingen van de Heinenoordtunnel gewerkt met turboconussen op 
verschillende diepten. De hartlijn van de tunnel lag hier op circa 14 meter. Op 8 meter 
afstand van de hartlijn was het laagfrequente trillingsniveau (onder 10Hz) van de 
onderzijde van de tunnel tot het maaiveld ongeveer van dezelfde grootte. Voor hogere 
frequenties was het trillingsniveau aan de onder de tunnel circa een factor 10 hoger dan 
aan het maaiveld. 

 Diepte hartlijn Veff,max 

Tweede Heinenoord Tunnel maaiveld –12m 0.20
Botlek spoortunnel maaiveld –14m 0.25 
Sophia spoortunnel maaiveld –20m <0.05, sporadisch een 

uitschieter naar 0.20 
Groene Hart Tunnel maaiveld –28m ? 

De hartlijn van de Tweede Heinenoord Tunnel en de Botlek spoortunnel liggen ongeveer 
op dezelfde diepte. Het trillingsniveau ten gevolge van de TBM lag bij deze tunnels in 
dezelfde grootte orde. Bij de Sophia spoortunnel werd een beduidend lager 
trillingsniveau gemeten. Deze tunnel ligt ook iets dieper dan de Botlek spoortunnel, en 
de Tweede Heinenoord tunnel. Bij de passage van de TBM was het trillingsniveau 
nauwelijks hoger dan ervoor en erna.  

De as Groene Hart Tunnel ligt op een diepte van circa 28 meter beneden het maaiveld. 
Indien het lagere trillingsniveau bij de Sophia spoortunnel is veroorzaakt door de grotere 
diepteligging, dan zou dit betekenen dat ook bij de Groene Hart Tunnel het trillingsniveau 
laag is. Het is echter onwaarschijnlijk dat het lage trillingsniveau alleen met de 
diepteligging van de tunnel verklaard kan worden. 
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Een kwantitatieve relatie valt gezien de verschillende omstandigheden bij de metingen 
moeilijk uit de metingen te trekken. Bij de Tweede Heinenoord tunnel en de Botlek 
spoortunnel bleek de bron van de trillingen in één punt hun oorsprong te hebben. In dat 
geval kan de TBM het best als een puntbron beschouwd worden, en neemt het 
trillingsniveau als gevolg van geometrische spreiding af met: 

n

rr r
rvv
0

0 ( 6.1) 

waarin: 
r De afstand van de bron 
r0 Referentie afstand 
vr De trillingssnelheid op afstand r
vr0 De trillingssnelheid op referentie afstand r0

n De dempingsmaat. Voor alleen geometrische spreiding vanuit een puntbron geldt 
 n=-1.

De afname van het trillingsniveau met de afstand is ook terug te vinden in ( 1.1). In de 
praktijk is er niet alleen sprake van geometrische demping, maar ook van materiaal 
demping. In dat geval zal er gelden dat n < -1.

6.2 Relatie opnemer positie en trillingssterkte 

De relatie afstand opnemer-trillingssterkte bij de TBM is gebaseerd op de metingen bij 
de Botlek spoortunnel en de Tweede Heinenoordtunnel.  
 Het verticale trillingsniveau is het hoogste boven de tunnel as, en is loodrecht op de 

tunnel as op een afstand ongeveer gelijk aan de diepte van de tunnel afgenomen 
met een factor 1.5.

 Boven de tunnel as treedt het maximum van de verticale trillingssterkte op achter het 
boorfront van de TBM. 

 Het horizontale trillingsniveau loodrecht op de tunnel as is van dezelfde grootte orde 
als het verticale trillingsniveau. Tot de afstand ongeveer gelijk aan de diepte van de 
tunnel blijft het niveau constant, daarna neemt het af.  

 Boven de tunnel as lijkt de horizontale component evenwijdig aan de tunnel as het 
hoogste trillingsniveau te geven. Het maximum treedt op nadat de TBM gepasseerd 
is.

Ook de valproeven bij de Tweede Heinenoordtunnel kunnen gebruikt worden voor het 
leggen van een relatie tussen de positie van de opnemer en de trillingssterkte. 
 In een lijn op het maaiveld boven de tunnel as vertoont het horizontale trillingsniveau 

(evenwijdig) een maximum op ongeveer 15 meter van het valgewicht. Na dit 
maximum neemt het horizontale trillingsniveau snel af. 

 Het verticale trillingsniveau boven de tunnel as is tot een afstand van ongeveer 15 
meter min of meer constant. Daarna neemt het niveau af. 
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 In een lijn loodrecht op de tunnel as vertoont het verticale trillingsniveau een 
maximum tussen 5 en 20 meter afstand aan de zijde waar geen tweede tunnelbuis 
zit. Aan de andere zijde zijn deze maxima niet te zien. 

6.3 Relatie tussen diameter van de tunnel en trillingssterkte 

In [21] wordt een relatie voorgesteld voor de verhouding tussen de dynamische kracht 
die de TBM uitoefent en de diameter. De uitgeoefende kracht wordt verondersteld 
evenredig te zijn met het oppervlak van het snijrad, en is evenredig met het 
trillingsniveau. Dit komt voort uit de constatering dat de statische kracht uitgeoefend door 
op de TBM voor de Tweede Heienenoord Tunnel en de Botlek spoortunnel in gelijke 
verhouding stond tot de dynamische kracht. Voor de kracht geldt in dat geval: 

AkPF 0

waarbij: 
k een constante 
P0 de gronddruk 
A het oppervlak van het snijrad 

Hieruit volgt voor homogene grond en constante diepte: 
2*dcF

( 6.2) 

waarin 
c een constante 
d de diameter van het snijrad 

Deze relatie moet echter nog wel gevalideerd worden. Voor de Botlek spoortunnel 
(grotere diameter) en de Tweede Heinenoord Tunnel (kleinere diameter) geldt in ieder 
geval dat de kracht uitgeoefend door de TBM bij de Botlek spoortunnel groter is. 

In [24] wordt er een lineaire relatie voorgesteld tussen de diameter van de tunnel en het 
trillingsniveau. Deze relatie is gebaseerd op empirie. 

Door de meetresultaten bij de verschillende tunnels te schalen naar de tunneldiameter of 
de tunneldiameter in het kwadraat kan worden nagegaan of  een lineaire of juist een 
kwadratische relatie tussen de tunneldiameter en de trillingssterkte het best is. In Figuur 
6.1 zijn de resultaten van verschillende tunnels (zie Figuur 5.1) genormeerd naar de 
tunnel diameter, en in Figuur 6.2 naar het kwadraat van de tunneldiameter. In beide 
gevallen liggen de resultaten dichter bij elkaar dan bij de ongenormeerde resultaten. Het 
valt echter moeilijk vast te leggen welke wijze van normeren de beste is voor alle 
tunnels. Voor alleen de Nederlandse tunnels lijkt vanaf 15 meter de normering naar het 
kwadraat van de diameter de beste resultaten te geven. 
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Figuur 6.1 Overzicht metingen genormeerd naar tunneldiameter (tunneldiameter in 
meters in legenda) 
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Figuur 6.2 Overzicht metingen genormeerd naar kwadraat tunneldiameter 
(tunneldiameter in meters in legenda) 

6.4 Relatie type tunnelboormachine en trillingssterkte 

In Tabel 6.1 zijn de eigenschappen van de in Nederland gebruikte tunnelboormachines 
weergegeven. Er zijn veel verschillen, maar ook overeenkomsten. De afmetingen van de 
TBM die is gebruikt bij de Botlek Spoortunnel bijna gelijk is aan de afmetingen van de 
Sophia spoortunnel TBM. Het enige verschil is hier het boorproces: continu boren met 
een mix schild bij de Sophia spoortunnel, en niet-continu boren met een EPB schild bij 
de Botlek spoortunnel.  De Groene Hart TBM wijkt qua afmetingen fors af van de overige 
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tunnels, maar maakt gebruik van dezelfde boortechniek als de TBM van de 
Heinenoordtunnel.  

Gezien de grote diameter is de TBM van de Groene Hart Tunnel waarschijnlijk een 
grotere bron van trillingen dan de overige TBM’s (zie 6.3). Op het eerste gezicht lijkt een 
mix schild machine minder trillingen te veroorzaken dan een EPB machine omdat bij de 
Sophia spoortunnel een lager trillingsniveau is gemeten dan bij de Botlek spoortunnel. 
Deze conclusie is echter uiterst voorbarig, aangezien de Sophia spoortunnel ook op een 
grotere diepte ligt dan de Botlek spoortunnel, en de grondsamenstelling verschilt. 

Tabel 6.1 Eigenschappen tunnelboormachines 

 2e Heinenoordtunnel 
(Technische 
aardwetenschappen)

Sophiaspoortunnel 
(www.tubecon.cistron.nl)

Botlekspoortunnel Groene Hart 
tunnel

diameter snijrad 8.55m 9,785 9,75 14,87
buitendiamenter 8.3m 9,45 9,45 14,5
binnendiameter 7.6m 8,65 8,65 13,3
lengte ring 1.5m 1,5 1,5 2
dikte segmenten 0.35m 0,4 0,4 0,6
aantal
segmenten/ring 

7 7 7 10

type schild slurry schild mix schild EPB schild slurry schild 
continu /niet 
continu boren 

niet continu continu niet continu niet continu 

vijzels 28 hydraulische 
vijzels

    19 paar van 
2
hydraulische 
vijzels

aantal snijrad 
armen 

5 6 6?  8 

6.5 Relatie type transportwagens en trillingssterkte 

Over de werktreinen en transportwagens zijn in de literatuur zeer weinig gegevens te 
vinden. Bij de Tweede Heinenoordtunnel, de Sophia spoortunnel en de Botlek 
spoortunnel is gebruik gemaakt van smalspoor treinen, waarbij de rails op de kale tunnel 
lining ligt. De Groene Hart Tunnel wijkt hier duidelijk van af. Het transport wordt hier door 
vrachtwagens verzorgd die op de technische galerij of zand – cement stabilisatie rijden. 
Voor zover bekend, zijn de gegevens opgenomen in Tabel 6.2. 

De verwachting is dat smalspoortreinen tot een hoger trillingsniveau leiden dan 
vrachtwagens. In de Tweede Heinenoord Tunnel is bij de passage van werktreinen een 
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aanzienlijk trillingsniveau gemeten, terwijl in de Groene Hart Tunnel geen trillingen te 
voelen waren bij de passage van een transport vrachtwagen.  Bij de Heinenoordtunnel 
bleek de inlay het trillingsniveau op het maaiveld met een factor 2.1 te reduceren. 

Tabel 6.2: Eigenschappen transporttreinen/wagens 

 2e Heinenoordtunnel Sophia spoortunnel Botlek 
spoortunnel

Groene Hart tunnel 

Type transportwagen smalspoortrein smalspoortrein smalspoortrein Vrachtwagen 
Type wielen treinwielen treinwielen treinwielen Rubber luchtbanden
Locatie rijvloer/rails kale tunnellining kale tunnellining kale tunnellining Technische galerij/ 

zand-cement
stabilisatie

aslast [kN] maximaal 200  240
snelheid voertuig 
[km/uur]

 20

afstand wielen 
(breedte) [mm] 

 1800

6.6 Relatie tussen grondopbouw en trillingssterkte. 

In Hoofdstuk 1.1.1 wordt de volgende empirische relatie vermeld voor de relatie tussen 
de trillingssterkte en onder meer de conusweerstand: 

rrDRPPV ***10 ( 6.3)

waarin 
RPPV  maximale deeltjessnelheid [mm/s] 

factor voor bodeminvloed [-] 
 = 0.25 voor slappe grond met qc<5 MPa 
= 1.00 voor stijve grond met qc>15 MPa 

lineaire interpolatie voor  als 5 < qc<15 MPa 
D   tunneldiameter [m] 
r   afstand tot de boorkop [m] 
n   dempingsmaat [-] 

Volgens deze relatie is de trillingssterkte bij stijve grondsoorten dus 4 keer zo groot als 
bij slappe grondsoorten. 

In Tabel 6.3, Tabel 6.4 en Tabel 6.5 is de grondopbouw weergegeven bij de Tweede 
Heinenoord Tunnel, de Botlek Spoortunnel en de Groene Hart Tunnel (km27.55). De 
grond bij de Tweede Heinenoord Tunnel is aan het oppervlak het slapst. Op de diepte 
van de tunnel as beginnen de stijvere grondlagen. De sterkste bron van trillingen leek bij 
de Tweede Heinenoordtunnel van de onderzijde van de TBM te komen. Een mogelijke 
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verklaring hiervoor is dat aan de onderzijde bij de stijve grond de grootste frictie tussen 
de TBM en de grond optreedt, en daarom de grootste belasting wordt uitgeoefend. 

Tabel 6.3: Grondsamenstelling Tweede Heinenoor Tunnel 

 van [m] tot [m] E [Mpa] [kg/m3] cp [m/s] cs [m/s] 

zand 0 -3.7 27 1500 0.32 160 83 
klei -3.7 -5.5 7.2 1700 0.49 269 38 
zand -5.5 -10.5 84 1800 0.49 827 116 
zand -10.5 -14.5 60 1900 0.49 735 103 
zand -14.5 -20 270 1900 0.49 1559 218 
zand -20 -28.5 270 1900 0.49 1559 218 
zand -28.5 -30.5 354 2100 0.49 1699 238 
klei -30.5 -32 72 2000 0.49 785 110 
klei -32 -120 72 2000 0.49 785 110 

Tabel 6.4: Grondsamenstelling Botlek Spoortunnel 

 van [m] tot [m] E [MPa] [kg/m] cp [m/s] cs [m/s]

antropogene gronden 4.6 1.05 60 1900 0.35 225 108
klei zandig 1.05 -1.85 57 1900 0.4 253 103
zand kleiig -1.85 -7.95 102 1900 0.35 294 141
klei zandig -7.95 -10.1 111 1900 0.4 354 144
zand (Holoceen) -10.1 -14.2 164 1900 0.3 341 182
zand kleiig -14.2 -20.9 129 1900 0.35 330 159
zand (Pleistoceen) -20.9 -- 225 2000 0.3 389 208

Tabel 6.5 Grondsamenstelling Groene Hart Tunnel (km 27.55). 

 van [m] tot [m] E [Mpa] [kg/m3] cp [m/s] cs [m/s] 

antropogene klei, zandig 0 -2 565.5 1550 0.45 1176 355
klei, zandig met zandlaagjes -2 -3.6 339.3 1600 0.45 897 270

zand, matig grof, siltig -3.6 -9 237.8 2040 0.45 665 200
zand, matig grof, siltig met 
kleilaagjes

-9 -13.3 174 1950 0.45 582 175

zand, matig fijn, siltig -13.3 -20 426.3 2010 0.45 897 270
zand, matig fijn, siltig -20 -24.5 980.2 2010 0.45 1360 410
zand, matig fijn, siltig -24.5 -27 458.2 2010 0.45 930 280
zand, uiterst grof, fijn grindig -27 -34 602 2040 0.4 795 325

zand, uiterst grof, fijn grindig -34 -- 700 2040 0.4 857 350

De grond bij de Botlek spoortunnel heeft een meer homogene grondsamenstelling dan 
bij de Tweede Heinenoord Tunnel. Hier waren ook geen duidelijke aanwijzingen dat de 
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grootste bron van trillingen zich aan de onderzijde van de TBM bevond. Zo treedt de 
grootste trillingssterkte niet naast de tunnel as op, maar er boven. 

De waarde van 10* *D  uit vergelijking ( 6.3) is eenvoudig uit de vergelijkingen voor de 
regressielijnen ( 5.1) te halen, en uit de waarde van 10* *D is weer eenvoudig de 
waarde  te berekenen als de diameter D bekend is. In Tabel 6.6 staat zowel de waarde 
van
 bepaald uit de grondsamenstelling ( grond) als de waarde van  bepaald uit de 

vergelijkingen voor de regressie lijnen ( regressie). De waarden van  bepaald uit de 
regressie lijnen lijken zowel voor de Tweede Heinenoord Tunnel als voor de Botlek 
Spoortunnel aan de lage kant. Wellicht is de factor 10 in vergelijking ( 6.3) aan de hoge 
kant.

Tabel 6.6 Waarden  bepaald uit grondsamenstelling en uit regressie lijnen 

 D 10* *D grond regressie 

THT 8.3 15.7 0.40 0.19
BST 9.45 23.4 0.60 0.25
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7 Fase 1 predictie. 

7.1 Predictie trillingen ten gevolge van de TBM op basis van samenvatting. 

De Groene Hart Tunnel bevindt zich grotendeels in stijve grondlagen die stijver zijn dan 
de grond bij de Heinenoordtunnel en de Botlek Spoortunnel. Het is daarom de 
verwachting dat bij de Groene Hart Tunnel de maximale trillingssterkte ten gevolge van 
de TBM zal optreden boven de tunnel as. Op grond van de empirische formule ( 6.3) zou 
bij de Groene Hart tunnel de volgende maximale trillingssnelheid aan het oppervlak 
boven de tunnel (r=30m) kunnen optreden: 

Tabel 7.1: Predictie trillingsniveau op basis van formule ( 6.3) 

r=30m, D=15 [m], =1.0 RPPV [mm/s] 
n=-1 5.00 
n=-1.1 3.56
n=--1.2 2.53 

Het voorspelde trillingsniveau is aan de hoge kant. In Hoofdstuk 6.6 was reeds 
opgemerkt dat de constante 10 in vergelijking ( 6.3) aan de hoge kant is. Dit kan ook hier 
de reden van het hoge trillingsniveau zijn. 

Een predictie voor het trillingsniveau bij de Groene Hart Tunnel kan ook worden gedaan 
door de meetresultaten van de Tweede Heinenoordtunnel of de Botlek spoortunnel te 
extrapoleren. De meetresultaten bij de Tweede Heinenoord Tunnel en Botlek 
spoortunnel kunnen worden beschreven met de volgende machtfuncties: 

07.1*7.15 rRPPV (THT)
10.1*4.23 rRPPV (BST) 

In relatie ( 6.3) is het verband tussen de diameter van de tunnel en het trillingsniveau 
lineair. In vergelijking ( 6.2) wordt echter een kwadratisch verband tussen de diameter en 
het trillingsniveau aangehouden. Afhankelijk van of het er een lineair of kwadratisch 
verband bestaat leidt extrapolatie van de meetresultaten van de Tweede Heinenoord 
Tunnel en de Botlek Spoortunnel tot de volgende waarden: 

Tabel 7.2 Trilsnelheid boven as Groene Hart Tunnel op basis van extrapolatie. 

wijze van extrapolatie RPPV [mm/s] 
THT, lineair verband diameter 0,71 
THT, kwadratisch verband diameter 1,23 
BST, lineair verband diameter 0,83 
BST, kwadratisch verband diameter 1,10 
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7.2 Predictie trillingen TBM met EEM modellering 

De trillingspredictie met een eindige elementen model wordt uitgevoerd bij het 
Patrimoniumpark in de gemeente Leiderdorp. Op deze locatie is een overdrachtsmeting 
uitgevoerd waar de eindige elementen berekening aan getoetst kan worden. 

7.2.1. Simulatie overdrachtsmeting. 
Het doel van de simulatie van de overdrachtsmeting is het vinden van de juiste 
dempingsparameters voor de trillingspredictie met een FEM model. De 
dempingsparameters worden gevonden door de demping zodanig te variëren dat de 
gesimuleerde overdracht overeenkomt met de gemeten overdracht. 

Bij het patrimoniumpark is door TNO een overdrachtsmeting uitgevoerd op 21 april 1999 
[15]. In Hoofdstuk 4.1 staat deze overdrachtsmeting in het kort beschreven. De 
grondopbouw waar van wordt uitgegaan is afgeleid van seismische sondering S12301 
(km27.55) uitgevoerd door GD in opdracht van de HSL-Zuid. 

De grondparameters waarmee wordt gerekend staan in Tabel 6.5. In eerste instantie 
wordt er uitgegaan van een relatieve materiaaldemping van 3%. De simulatie is 
uitgevoerd met een axisymmetrisch eindige elementen model, dat met een puls wordt 
belast op de diepte van de buispaal (Figuur 7.1). 
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Figuur 7.1Axisymmetrisch eindige elementen model voor simulatie 
overdrachtsmeting 
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De gemeten en berekende verticale overdracht voor twee punten aan het maaiveld zijn 
respectievelijk weergegeven in Figuur 7.2 en Figuur 1.8. De gemeten overdracht is 
duidelijk veel hoger dan de berekende overdracht. 

Figuur 7.2 Gemeten verticale overdracht 

Figuur 7.3 Berekende verticale overdracht 

Om de berekende overdracht beter te laten overeenstemmen zijn de volgende variaties 
uitgevoerd:
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 Een berekening met een hogere (5%) lagere (1%) en veel lagere demping (0.1%) 
 Een berekening waarbij de grond die door de buis is verdrongen is weggelaten. 
 Een berekening waarin de buispaal is opgenomen, en waarbij de buis aan de 

bovenzijde is belast. 
 De stijfheid van de bovenste twee grondlagen is gereduceerd tot 100MPa. 
 Het belastte oppervlak is vergroot van de paaldoorsnede tot het oppervlak van een 

cirkel met een straal van 1m. 

Figuur 7.4 Overdrachten bij verschillende variaties 

Geen van deze variaties leidde er toe dat de berekende overdracht in de buurt kwam 
van de gemeten overdracht. Een mogelijke oorzaak is dat de grondopbouw ter plaatse 
van de overdrachtsmeting sterk afweek van de grondopbouw bij de seismische 
sondering.

7.2.2. Trillingspredictie met 3D model 
Voor de trillingspredictie zullen de materiaal parameters uit Tabel 7.3 gehanteerd 
worden. Deze materiaal parameters komen overeen met de materiaal parameters uit 
Tabel 6.5 bij een relatieve materiaal demping van 3%. 
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Tabel 7.3 Gehanteerde grondopbouw voor trillingspredictie. 

diepte [m] Gdyn [MPa] [kg/m3] [ - ] Cschuif [m/s] [%]

van tot
0 -2 195 1550 0.45 355 3

-2 -3.6 117 1600 0.45 270 3
-3.6 -9 82 2040 0.45 200 3

-9 -13.3 60 1950 0.45 175 3
-13.3 -20 147 2010 0.45 270 3

-20 -24.5 338 2010 0.45 410 3
-24.5 -27 158 2010 0.45 280 3

-27 -34 215 2040 0.4 325 3
-34 -50 250 2040 0.4 350 3

Bij de trillingspredictie is gebruik gemaakt van een 3D eindige elementen model. De 
tunnelwand en het schild van de TBM zijn gemodelleerd met schaal elementen. 
Daaromheen is de grond met volume elementen gemodelleerd (Figuur 7.5 en Figuur 
7.6). Aan de randen van het model gelden oneindige randvoorwaarden, zodat reflecties 
geminimaliseerd worden.  
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Figuur 7.5 Tunnel in grondlagen. 
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belasting

Figuur 7.6 Belasting op schild TBM 

Bij de trillingsmetingen bij de Heinenoordtunnel en de Botlek spoortunnel waren er 
aanwijzingen dat de belangrijkste trillingen afkomstig waren van de vijzelkrachten. Er 
waren in de trillingssnelheid duidelijk pieken te herkennen met een periode van ongeveer 
0.25s. De uitgeoefende belasting in het model is daarom een belasting in de 
langsrichting van de tunnel op het schild van de TBM.  

Met betrekking tot de amplitude en tijdsfunctie worden de volgende aannamen gedaan. 
 De amplitude van de belasting wordt bepaald door de grootte van de vijzelkrachten 
 Er is sprake van zogenaamd stick-slip gedrag. Het belastingssignaal is een 

zaagtand functie, waarbij de kracht met een periode van 0.25s toeneemt tot de 
vijzelkracht, en daarna weer terugvalt naar de gronddruk. De periode van 0.25 
seconden is afkomstig van de  Tweede Heinenoordtunnel. 

 De belasting wordt evenredig over de omtrek van het schild verdeeld. 
 Op 29 maart bedroeg de totale vijzelkracht 60 MN. De gronddruk op dat tijdstip 

wordt geschat op 330 kPa (22 meter zand met water). Dit leidt tot een kracht van 57 
MN. Het verschil tussen de minimale en maximale vijzelkracht bedraagt dus 3 MN. 

Bovenstaande aannamen leiden waarschijnlijk bovengrens van het te verwachten 
trillingsniveau als gevolg van de vijzelkrachten. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat de 
belasting niet terugvalt van de vijzelkracht tot de gronddruk, maar tot een hogere 
waarde. Ook kan het goed dat het stick-slip gedrag niet bij alle vijzels tegelijk optreedt. In 
dat geval is de verandering van de belasting eveneens kleiner. De gehanteerde 
belasting als functie van de tijd staat in Figuur 7.7. 
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Figuur 7.7 Belasting op schild uitgeoefend door vijzels. 

Als gevolg van deze belasting ontstaan er trillingen in de bodem. In Figuur 7.8 is de 
verticale trillingssnelheid boven de tunnel weergegeven. Hierin is uiteraard weer de 
periodiciteit van 0.25 seconden te herkennen. De maxima van de trillingssnelheid staat 
voor verschillende punten in Tabel 7.4. Het algemene beeld is dat de trillingssnelheden 
veel hoger ligger dan de predictie op basis van de onderzoeken uit het verleden. Wel is 
terug te zien dat de horizontale component evenwijdig aan de tunnel de grootste 
waarden geeft, de horizontale component loodrecht op de tunnel de laagste waarden, en 
dat de verticale component daar tussenin zit. 

De voorspelde trillingssnelheden liggen in dezelfde grootte orde als de predictie van de 
trillingsniveaus op basis van onderzoeken uit het verleden (paragraaf 7.1) . Een gevoelig 
punt in de modellering is de verhouding tussen de totale vijzelkracht en de gronddruk. 
Door het kleine verschil tussen deze waarden is het belangrijk dat zowel de vijzelkracht 
als de gronddruk goed bepaald worden. In dit geval is zowel de vijzelkracht als de 
gronddruk globaal afgeschat. Een nauwkeurige bepaling van gronddruk en vijzelkracht 
zou tot een betere predictie kunnen leiden. 



IF103962 001 Kenmerk GMV-MVD-020009392 - vrijgegeven - Versie 1.0 - 23 juli 2002 
Grote Projecten/Vakgroep Geotechniek, Milieu, Dynamica en Vergunningen HR

48/57

Figuur 7.8 Verticale trillingssnelheid boven midden tunnel 

Tabel 7.4 Trillingssnelheid in mm/s voor verschillende afstanden tot de tunnel. 

richting   afstand   
 0m 5m 10m 15m 20m 
horizontaal
loodrecht

0 0.11 0.17 0.26 0.27 

horizontaal
evenwijdig 

2.29 2.23 2.16 1.98 1.78 

verticaal 0.62 0.60 0.55 0.45 0.33 

7.3 Predictie trillingen ten gevolge van transportwagens 

Er is een aantal redenen waarom bij de Groene Hart Tunnel moeilijk een kwantitatieve 
predictie valt te doen: 
 Bij het schrijven van deze samenvatting waren er geen trillingsmetingen van de 

transportwagens beschikbaar. Het enige beschikbare rapport waarin trillingswaarden 
worden gegeven van de transporttreinen is “Dynamische aspecten van het ontwerp 
van de Groene Hart Tunnel”, maar het betreft hier berekeningen. 

 Er wordt gebruik gemaakt van vrachtwagens in plaats van smalspoortreinen. 
 De transportwagens rijden hier over de inlay. Bij de andere tunnels rijden de treinen 

over de kale tunnel lining. 
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Wel kan er kwalitatief om een aantal redenen gesteld worden dat het te verwachten 
trillingsniveau erg laag zal zijn, zeker aan het maaiveld: 
 Bij een bezoek aan de Groene Hart Tunnel zijn zintuiglijk in de tunnel geen trillingen 

gevoeld bij de passage van transportwagens. 
 De transportwagens rijden over zand-cement stabilisatie of over de technische 

galerij, en nooit over de tunnel lining. In [12] is bij de Tweede Heinenoord Tunnel 
gemeten dat dit een gunstige invloed heeft op het trillingsniveau. 

 De grote luchtbanden van de transportwagens zijn naar verwachting minder 
gevoelig voor wegoneffenheden dan de stalen wielen van smalspoortreintjes. 

 De Groene Hart Tunnel ligt dieper dan de overige tunnels. 
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8 Aanbevelingen voor metingen Groene Hart Tunnel 

Ook bij de Groene Hart Tunnel zullen trillingsmetingen worden uitgevoerd. Op basis 
resultaten van de onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd kunnen de volgende 
aanbevelingen worden gedaan: 
 Er kan het best zo veel mogelijk op alle punten in 3 componenten worden gemeten. 

Bij eerdere metingen is gebleken dat zowel de verticale als een van de twee 
horizontale componenten (parallel en loodrecht) de grootste component kunnen zijn. 
Verder kan de bron van de trillingen beter worden herleid als de polarisatie richting 
bekend is. 

 Een meetraai met een dichte spatiëring leent zich goed voor het nauwkeurig 
lokaliseren van de bron van de trillingen. Dit kan goed met geofoons gebeuren. 
Zowel een meetraai horizontaal parallel aan de tunnel as als een meetraai 
horizontaal loodrecht op de tunnel as als een meetraai in de diepte kunnen hierbij 
hun nut bewijzen. De meetraai parallel aan de tunnel as dient hierbij voor het 
localiseren van de bron langs de as van de tunnel. Indien het snijrad een bron van 
trillingen zullen verticale trillingen links en rechts van de tunnel tegengesteld 
gepolariseerd zijn. Met de meetraai in de diepte kan de diepte worden bepaald waar 
de trillingen vandaan komen. 

 Bij gebruikmaking van geofoons verdient het aanbeveling een geofoon en een 
versnellingsopnemer op dezelfde plaats te bevestigen. Op deze manier zou de 
respons van de geofoons bepaald kunnen worden, en kunnen ook met geofoons 
uitspraken over het trillingsniveau kunnen worden gedaan. 

 Als er op meerdere locaties langs het tracé wordt gemeten, kan er een relatie 
worden gelegd tussen tunneldiepte, en trillingssterkte of grondsamenstelling en 
trillingssterkte. 

 Een meetraai aan het maaiveld loodrecht op de tunnel as tot bijvoorbeeld 4 maal 
diepte van de tunnel. Op deze manier kan het verloop van de trillingssterkte als 
functie van de afstand goed in kaart worden gebracht. Bij de metingen die in het 
verleden zijn uitgevoerd is over het algemeen aan het maaiveld niet veel verder 
gemeten dan twee maal de diepte van de tunnel.  

 Een meting aan het maaiveld en in de tunnel bij de passage van een 
transportwagen. Op deze wijze kunnen eventuele trillingen aan het maaiveld 
gecorreleerd worden aan de trillingen gemeten in de tunnel bij een passage van een 
transportwagen.  
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9 Metingen Groene Hart Tunnel 

Van 25 maart 2002 tot en met 5 april 2002 zijn bij de Groene Hart Tunnel 
trillingsmetingen uitgevoerd. De metingen zijn uitgevoerd aan het maaiveld op één punt 
circa 25 meter horizontaal uit de as van de tunnel, in drie onderling loodrechte richtingen. 
Het meetpunt lag op het volgende punt in het landelijke x-y coordinaten stelsel: 
x 97.891 
y 46.3051 
Het meetpunt ligt ongeveer ter hoogte van ring nummer 348, die op 28 maart omstreeks 
22 uur geboord werd. De hartlijn van de tunnel lag hier op een diepte van NAP-24m. In 
Figuur 9.1 staat een bovenaanzicht van het meetveld met daarin een indicatie voor de 
locatie van het trillingen meetpunt. 

Indicatie
trillingen
meetpunt

ring 344/345

ring 352

Figuur 9.1 Bovenaanzicht meetveld met indicatie trillingsopnemer 

De meting is uitgevoerd als een piekwaarde detectie, waarbij iedere circa 16.6 seconden 
de piekwaarde van de trillingssnelheid, versnelling en effectieve trillingssnelheid wordt 
opgeslagen. Verder wordt ook steeds de dominante frequentie opgeslagen. De 
resultaten zijn opgenomen in bijlage 1. 

Wat opvalt is dat er duidelijk perioden zijn te onderscheiden van hogere en lagere 
trillingssnelheden. Het ligt voor de hand dat de perioden met hogere trillingssnelheden 
geassocieerd kunnen worden met het boren van de tunnel. In Figuur 9.2 is de zowel de 
voortgangssnelheid van de TBM als de trillingssnelheid aan het maaiveld in de 
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langsrichting uitgezet tegen de tijd. Op het moment dat de voortgangssnelheid een 
waarde groter dan 0 heeft wordt er geboord. Tijdens deze perioden komen ook de 
hoogste trillingssnelheden voor. De hoogste trillingssterkte treedt dus op tijdens het 
boorproces.

Figuur 9.2 Trillingssnelheid maaiveld en voortgangssnelheid TBM op 29-03-2002 

Verder vallen de volgende zaken op: 
 Tijdens het boren ligt de dominante frequentie van de trillingssnelheid rond de 7 Hz, 

terwijl er geen duidelijke dominante frequentie is te herkennen als er niet geboord 
wordt. 

 Tijdens het boren geeft de horizontale component evenwijdig aan de tunnelas de 
hoogste trillingssnelheden, de horizontale component loodrecht op de tunnel de 
laagste trillingssnelheden, en de verticale component zit daar tussenin.  

 De horizontale component loodrecht op de tunnel geeft ook als er niet geboord 
wordt beduidend lagere trillingssnelheden dan de overige componenten. 

 Als de TBM stilstaat geeft juist de verticale component het hoogste gemiddelde 
trillingsniveau; de horizontale component loodrecht op de tunnel geeft weer de 
laagste trillingssnelheid, en de horizontale component evenwijdig aan de tunnel as 
zit er tussen in. 

 De hoogste trillingsniveaus treden op nadat de TBM gepasseerd is. Het maximum 
treedt ongeveer 12 meter achter het boorfront op. Dit is ook de lengte van het schild 
van de TBM. 
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Afgezien van een enkele uitschieter, treden de volgende maxima op voor de 3 
componenten:
component trillingssnelheid [mm/s] 
x (horizontaal loodrecht) 0.03 
y (horizontaal evenwijdig) 0.19 
z (verticaal) 0.12 

Als de uitschieters wel worden beschouwd, gelden de volgende maxima 
component trillingssnelheid [mm/s] 
x (horizontaal loodrecht) 0.03 
y (horizontaal evenwijdig) 0.87 
z (verticaal) 2.10 
De grootste uitschieter trad op, op 28 maart rond 14.30 uur. Van dat tijdstip zijn helaas 
geen gegevens over de voortgang van de TBM voorhanden. Gezien de brede spreiding 
van dominante frequenties rond die tijd, lijkt het er echter op dat de TBM toen niet aan 
het boren was. Mogelijk is het hoge trillingsniveau niet afkomstig van de TBM. 

Uit de metingen kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
 Het gemeten trillingsniveau ligt lager dan het trillingsniveau uit de predicties. 
 Waarschijnlijk geldt ook voor de Groene Hart Tunnel dat de belangrijkste 

trillingsbron de vijzelkrachten zijn. Hiervoor zijn 2 aanwijzingen: 
1. De horizontale component van de trillingssnelheid evenwijdig aan de tunnel as is 

het grootst als er geboord wordt. 
2. De grootste trillingssnelheid (afgezien van de uitschieters) treedt op, op het 

moment dat het schild van de TBM juist gepasseerd is. Hier grijpen de 
vijzelkrachten aan. 

 De horizontale component loodrecht op de tunnel heeft wellicht niet goed 
gefunctioneerd. Ook op tijdstippen dat er niet werd geboord zijn hier steeds veel 
lagere trillingssnelheden gemeten dan bij de overige componenten. 

 De transportwagens geven waarschijnlijk geen aanleiding tot hoge trillingsniveaus. 
Op het moment dat er niet geboord wordt rijden er nog wel transportwagens. Het 
trillingsniveau is echter laag als er niet geboord wordt. 
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10 Afkortingen 

BST   Botlek Spoortunnel 
GHT  Groene Hart Tunnel 
TBM  Tunnelboormachine 
THT  Tweede Heinenoord Tunnel 
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In het verleden zijn bij de in Nederland gebouwde boortunnels diverse trillingsonderzoeken 
uitgevoerd. Het betreft hier zowel metingen als predicties. In dit rapport worden diverse 
onderzoeken samengevat. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken zal getracht 
worden relaties te leggen die van belang zijn voor de prognose van het trillingsniveau bij de 
bouw van een boortunnel. 

In hoofdstuk 1, 2, 3 en 4 worden achtereenvolgens de onderzoeken besproken die zijn 
uitgevoerd voor de Tweede Heinenoordtunnel, de Botlek spoortunnel, de Sophia spoortunnel 
en de Groene Hart tunnel. In hoofdstuk 5 worden vervolgens de verschillende 
trillingsmetingen uit het verleden vergeleken. Op basis van de gevonden resultaten wordt in 
hoofdstuk 6 getracht de invloed van onder meer geometrie, tunnelboormachine en 
grondsamenstelling op het trillingsniveau in kaart te brengen. 

Met de gevonden resultaten en relaties wordt in hoofdstuk 7 een predictie gedaan voor het 
trillingsniveau bij de bouw van de Groene Hart Tunnel. Ook wordt er in dit hoofdstuk een 
predictie met een eindige elementen model besproken. Aanbevelingen voor het uitvoeren van 
trillingsmetingen bij de Groene Hart Tunnel staan in hoofdstuk 8. Tenslotte zijn in hoofdstuk 
9 de trillingsmetingen bij de Groene Hart Tunnel toegevoegd. 
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