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1 Inleiding
1.1 Doel nota

De Ontwerp/-Evaluatienota Willemsspoortunnel is een nota
die voor het overgrote deel geschreven is tijdens de
uitvoering van de tunnelwerken. De gekozen contractvorm
(paragraaf 1.3) heeft ertoe geleid dat op het tijdstip van de
prijsaanbieding nog geen bestekken (en definitieve ontwerpen)
gereed waren.

Een deel van de ontwerpen is gereed gekomen tijdens de
uitvoering van voorgaande constructiedelen en is daardoor
beïnvloed. Ontwerp en uitvoering lopen door elkaar heen en
beïnvloeden elkaar. De keuze is daarom gevallen op een nota
waarin ontwerp en evaluatie tegelijkertijd verwerkt zijn. De
nota beschrijft het rivierkruisende (afgezonken) deel van de
tunnel.

Bovenstaande in gedachten houdend luidt het doel van
deze ontwerp/evaluatienota:

Het geven van een samenhangende en evenwichtige
omschrijving van de uitgangspunten, randvoorwaarden en het
ontwerp van het afgezonken deel van de Willemsspoortunnel en
de wijze waarop de tunnel is uitgevoerd.

De nota is enerzijds zelfstandig te gebruiken voor
belanghebbenden binnen de Bouwdienst RWS, anderzijds vormt de
nota een leidraad voor de NS als beheerder van de
Willemsspoortunnel ten behoeve van de bedrijfsvoering, het
onderhoud en eventueel gewenste aanpassingen aan of
veranderingen in de tunnel.

1.2 Projectbeschrijving
De Willemsspoortunnel in Rotterdam dient ter vervanging

van de Willemsspoorbrug en de Koningshavenbrug. Deze bruggen,
gelegen over de Nieuwe Maas respectievelijk de Koningshaven,
voldeden niet meer aan de capaciteitseisen van de NS. Door het
toegenomen treinverkeer in combinatie met de frequente
brugopeningstijden, vormden deze bruggen een van de grootste
knelpunten in het Nederlandse spoorwegennet. De NS verwachtte
met het aanleggen van een tunnel met vier sporen de
capaciteitsproblemen op te lossen.

Het spoortunnelproject strekte zich uit van de zuidzijde
van het emplacement Ijsselmonde tot aan de Westzijde van het
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emplacement Rotterdam CS en had een lengte van ongeveer 3 km
(figuur 1 Tracé Willemsspoortunnel) .

De Willemsspoortunnel is op te splitsen in drie delen.
De afritten zijn in situ gebouwd en hebben een lengte van
respectievelijk ongeveer 850 m op de Linker-Maasoever en
ongeveer 1100 m op de Rechter-Maasoever. Het rivierkruisende
deel (de tunnel) heeft een lengte van ongeveer 1000 m. Op de
Linker-Maasoever en Rechter-Maasoever is het merendeel van het
tracé gelegen naast de oude spoorbaan. De rivierkruising is
geheel gelegen naast het oude tracé.

Het rivierkruisende deel is gebouwd volgens de
afzinkmethode en bestaat uit 8 tunnelelementen. Van de tunnel
is 270 m gelegen onder de Linker-Maasoever, 140 m onder de
Koningshaven, 250 m onder het Noordereiland en 350 m onder de
Nieuwe Maas.

Met betrekking tot de werkzaamheden voor de bouw van het
afgezonken gedeelte van de tunnel is een driedeling te maken.
Op de eerste plaats de werkzaamheden in het bouwdok, zoals het
gebruiksklaar maken van het bouwdok en de bouw van de
tunnelelementen. Op de tweede plaats het transport van de
tunnelelementen. Op de derde plaats alle werkzaamheden op de
uiteindelijke locatie van de tunnel, zoals het aanleggen van
de zinksleuf, het afzinken zelf en de afbouw van de tunnel.

De in deze ontwerpjevaluatienota aangehouden volgorde
van beschrijven van de werkzaamheden luidt als volgt:
- werkzaamheden bouwdok;
- bouw tunnelelementen;
- aanleg zinksleuf;
- transport van de tunnelelementen;
- afzinken tunnelelementen;
- afbouw tunnel.

De aangehouden beschrijving van de werkzaamheden is niet
geheel chronologisch.

Voordat met de beschrijving van de bouwwerkzaamheden
begonnen wordt, wordt eerst een omschrijving gegeven van de
organisatie van het project, de overlegstructuur en de
contractvorm.

3



1.3 Organisatie, overlegstructuur en contractvor.m
- organisatie en overlegstructuur

De Nederlandse Spoorwegen, Gemeentewerken Rotterdam en
Rijkswaterstaat Directie Sluizen en Stuwen (later Bouwdienst
Rijkswaterstaat) traden ieder op als ingenieursbureau voor de
engineering over respectievelijk de in situ te bouwen
gedeelten op de Linker- en Rechter-Maasoever en het afgezonken
tunnelgedeelte. De eindverantwoording was gelegen bij de NS.

De bouw van de tunnel werd gegund aan de
aannemerscombinatie Kombinatie WillemsspoorTunnel (KWT) op
basis van een vaste aanneemsom. De KWT bestond uit de volgende
5 aannemers: Ballast Nedam Beton- en Waterbouw BV, Dirk
Verstoep BV, Hollandsche Beton- en Waterbouw BV, Van Hattum en
Blankevoort BV en BV Strukton Bouw.

Voor wat betreft het afgezonken tunnelgedeelte lagen het
algemeen toezicht en de directievoering bij RWS.

Ten behoeve van de coördinatie en besluitvorming ter
zake van de voorbereiding en uitvoering van het
spoortunnelproject was door de belanghebbende partijen een
gezamenlijke projectorganisatie ingesteld. (figuur 2
Projectorganisatie Willemsspoortunnel)

De daarop vermelde deel organisaties droegen
verantwoordelijkheid voor de uitwerking en begeleiding van de
diverse deelactiviteiten van het spoortunnelproject.

De coördinatiegroep droeg verantwoordelijkheid voor de
totstandkoming en de onderlinge afstemming van die
deelactiviteiten.

De kerngroep droeg verantwoordelijkheid voor de
coördinatie tussen de ingenieursbureaus onderling. De
kerngroep stelde normen, voorschriften en kwaliteitseisen vast
die uitgangspunt waren voor het ontwerp en de uitvoering van
de spoortunnel.

De kerngroep zag er voorts op toe dat de met de
aannemerscombinatie gesloten deelovereenkomsten aan de
vereiste technische specificaties en ontwerpeisen voldeden, en
in overeenstemming waren met het programma van eisen.

Per ingenieursbureau werd voorts een gemachtigde
aangewezen. De aldus aangewezen gemachtigden vormden tezamen
met de projectmanager Willemsspoortunnel en de gemachtigde van
de aannemerscombinatie de bouwvergadering.
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Deze bouwvergadering vormde het overlegorgaan met de
aannemerscombinatie waarin bindende afspraken met de
aannemerscombinatie werden gemaakt, binnen de door de
stuurgroep aangegeven bevoegdheden.

De stuurgroep was belast met de sturing, de bewaking en
de beslissingen ten aanzien van alle aspecten van het
spoortunnelproject. De stuurgroep was ten aanzien van het
spoortunnelproject voorts verantwoordelijk voor de
vaststelling van het programma van eisen, het overall-
tijdschema, het projectbudget en de ontwerpen van de door de
NS met de aannemerscombinatie gesloten Basisovereenkomst en
deelovereenkomsten. De stuurgroep droeg, via de beleidsgroep,
aan de minister van verkeer en waterstaat, ter goedkeuring
voor het ontwerp van de basisovereenkomst met de
aannemerscombinatie.

Voor zover bij het voorgaande naar het oordeel van de
Gemeente Rotterdam bestuurlijke aspecten in het geding waren,
werden deze doorgeleid naar de beleidsgroep.

De beleidsgroep diende als gespreksforum op bestuurlijk
niveau voor aangelegenheden betreffende de inpassing van het
spoortunnelproject in de stad. De beleidsgroep zag voorts toe
op de goede afwikkeling van de gemaakte bestuurlijke
afspraken.

Naast de hier genoemde taken vervulden de stuurgroep en
de beleidsgroep nog als taak het beslechten van geschillen.

Voor de beslechting van geschillen werd een Technische
Geschillencommissie samengesteld. De Geschillencommissie
bestond uit drie leden, die deskundig waren op het gebied van
funderingstechnieken, betonconstructies en spoorwerk. De
commissie deed voor de KWT en de NS bindende uitspraken in
geval van een geschil. De wijze waarop een geschil kon
ontstaan is beschreven in de Basisovereenkomst artikel 5 lid 8
(Bijlage 1) .

- contractvorm
De NS, of Gemeentewerken Rotterdam respectievelijk

Directie Sluizen en Stuwen namens de NS, droegen de werken ter
realisering van de spoortunnel, met de bijbehorende
voorzieningen in de Gemeente Rotterdam, op aan de KWT. De
werken waren vastgelegd in zogeheten deelovereenkomsten. Er
waren twee groepen deelovereenkomsten. Welke werken tot de
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deelovereenkomsten I en 11 behoren, is vermeld in de
Basisovereenkomst artikel 1.

De werken van de deelovereenkomsten uit deel I werden
uitgevoerd door de KWT, volgens een, van tevoren afgesproken,
vaste aanneemsom. De werken uit de deelovereenkomsten deel II
werden uitgevoerd op basis van, in artikel 6 van de
Basisovereenkomst (Bijlage 1) omschreven, raamcondities. Deze
laatste werken hoefden, volgens het contract, niet te allen
tijde aan de KWT opgedragen te worden.

In principe stelde een ontwerpbureau het voorontwerp en
het definitief ontwerp op. De KWT heeft de hulpconstructies
ontworpen, geheel of in een aantal gevallen gedeeltelijk. Bij
de opstelling van de tunnelontwerpen werd overleg gepleegd met
de KWT. Hierbij werd de volgende procedure gevolgd. Een
ontwerpbureau stelde een voorontwerp op en legde dit ter
accoordverklaring voor aan de KWT. Na accoordverklaring stelde
het ontwerpbureau een definitief ontwerp op, wat weer ter
accoordverklaring werd voorgelegd aan de KWT. In geval van
accoordverklaring stelde het ontwerpbureau op basis hiervan de
deelovereenkomst op.

In geval van een niet-accoordverklaring van de KWT met
een voorontwerp, definitief ontwerp dan wel een
deelovereenkomst volgde een procedure zoals vermeld in de
basisovereenkomst artikel 5 lid 8 (Bijlage 1) .

.Er bestond voor de KWT de mogelijkheid extra
werkzaamheden als gevolg van een wijziging in het programma
van eisen, na het afsluiten van de deelovereenkomsten, te
claimen als onvoorzien werk. Per deelovereenkomst was er een
aparte directie ter beoordeling van de claim. Indien de claim
negatief werd beoordeeld was er voor de KWT de mogelijkheid
hiertegen in beroep te gaan bij de Bouwvergadering. Indien de
claim, door de Bouwvergadering negatief beoordeeld werd, was
er voor de KWT de mogelijkheid hiertegen in beroep gaan bij de
Technische Geschillencommissie. De uitspraak van de Technische
Geschillencommissie over de claim was bindend.

RWS had als bijkomende taak het toezicht te houden op
een sober tunnelontwerp door de Gemeentewerken Rotterdam en de
NS.
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1.4 Kwaliteitsborging
De bouw van de Willemsspoortunnel viel niet onder de

kwaliteitsborging volgens de NEN-normen.
De specifieke organisatievorm en de basisafspraken in de

drie-partij en-overeenkomst en de basisovereenkomst hebben als
basis gediend om de kwaliteit van het project te borgen.
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2 Het Bouwdok

Voor de bouw van de tunnelelementen is gebruik gemaakt
van het bouwdok te Barendrecht (figuur 3 Bouwdok
Barendrecht). De werkzaamheden in het bouwdok, ten behoeve van
de bouw van 8 tunnelelementen in een charge, bestonden uit het
leegpompen en drooghouden van het dok door middel van
bemaling, inrichting van het dok, het openen c.q. herstellen
van de dijk rond het dok.

, \ 11 - !iI!' ..•.•'"
.: ~l;nllil!IIIIIIIII!:I' "/11' 'Ii! I: I: i' / LL.uJ' J..L.J.': I, '1 L1.L.LJ I.t.W.Jo' • - • - • - • - •••..•.•lirt~;-'111111111:,'1111 i ;~:IIIIIIIIIIIIIII;;~~~;I-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~\

II i: ~ ' I i ' il ! I ! ' ID I O]j J \
ti~ U I \_. ;::J
:\~ -- \'":. ~ .•.
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Figuur 3 Bouwdok Barendrecht
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2.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten
Hieronder worden vermeld de randvoorwaarden en

uitgangspunten zoals die golden voor het bouwen van de
tunnelelementen van de Willemsspoortunnel.
* voor het bouwdok wordt gebruik gemaakt van het reeds

aanwezige bouwdok in Barendrecht;
* het dok heeft de afmetingen 130*400 m2;
* afstand tot locatie Willemsspoortunnel is ± 30 km;
* de oorspronkelijke bodem ligt op ca. 10 m +NAP;
* het maaiveld in de omgeving ligt globaal op NAP;
* de grondwaterstand ligt op ca. 1 m beneden het maaiveld
* de bodem van het bouwdok is bedekt met een sliblaag van

onbekende dikte;
* plaatselijk bevindt zich op de bodem een PVC-folie. Dit PVC-

folie is afkomstig van een proef voor een vliesconstructie
ten behoeve van de autosnelweg A27 bij Amelisweerd;

* in de Oude Maas is de gemiddelde laagwaterstand ca. 0.05 m
+NAP en de gemiddelde hoogwaterstand ca. 0.90 m +NAP;

* de bodemgesteldheid in de omgeving van het bouwdok is
globaal als volgt:

vanaf m.v. tot ca. 13 m +NAP: slecht doorlatende lagen
- vanaf 13 m +NAP tot 20 à 25 m +NAP: watervoerend

zandpakket
- beneden 20 à 25 m +NAP: kleilaag met een variabele dikte
met daaronder een watervoerend zandpakket;

* na het gebruik van het bouwdok dient dit in de
oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.

2.2 Inrichting werkterrein
De inrichting van het werkterrein bestond uit het maken,

aanpassen en onderhouden van de nodige bouwketen, inritten,
werkwegen en parkeerplaatsen. Tevens diende te worden
zorggedragen voor de afwatering van het terrein.

Het terrein werd van de omgeving afgesloten door middel
van een afrastering met een hoogte van ca. 2 m en
toegangshekken.

2.3 Opschonen en inrichten van het bouwdok
Het bouwdok werd ontdaan van slib en andere aanwezige

obstakels, waaronder het PVC-folie.
Na het opschonen werd het bouwdok op diepte en onder

profiel gebracht.
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Nadat de bodem was geprofileerd en verdicht z1Jn de
werkvloeren aangebracht voor de bouw van de tunnelelementen.
De werkvloeren bestonden uit betonplexplaten op een grindbed
van tenminste 0.30 m dik. In het bouwdok zijn de nodige
inritten en wegen aangelegd.

2.4 Bemaling en drainage bouwdok
2.4.1 Geometrie bemaling

Het bouwdok is bemalen met 22 bronnen (figuur 4 Bouwdok

'-"./ ' IJ i ' I' ,,... - •.
J ',..".•... • J.n~J,l;l'blll:l.'JJ.LJ.UI.l.1 ...~_~':~;:~"~"'~''''~'''~''':::'~''!~'1~'~~ ••======.:;, __ ~;---=-
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Figuur 4 Bouwdok Barendrecht bemalingspunten

Barendrecht bemalingspunten) . De reeds aanwezige bronbuizen,
overgebleven uit voorgaande bemalingen, mochten gebruikt
worden mits ze waren schoongemaakt en doorgespoeld.

De bemaling is gedimensioneerd op basis van de volgende
gegevens:
* resultaten van twee-wekelijkse peilbuiswaarnemingen;
* ervaringen opgedaan tijdens eerdere bemalingen van bouwdok

Barendrecht;
* eisen gesteld door de verlener van de bemalingsvergunning en

de lozingsvergunning.
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De bronnen reikten van ca. 3.0 m +NAP tot ca. 25 m +NAP.
De bronnen bestonden uit een bronbuis met een diameter van
0.25 m en een spleetfilter, dat reikte van 13.5 m +NAP tot 22
m +NAP. Onder het filter bevond zich een 3 m lange zandvang.
De bronnen hadden een omstorting van fijn filtergrond van
tenminste 0.125 m en reikende van 0.50 m onder het
spleetfilter tot 0.50 m boven het spleetfilter. De rest van
het boorgat was gevuld met scherp zand.

De bronbuizen waren voorzien van onderwaterpompen met
een capaciteit van 40 m3 per uur, bij een manometrische
opvoerhoogte van 25 m. Het niveau van de grondwaterspiegel
werd verlaagd tot ca. 0.75 m onder de bodem van het bouwdok.

Iedere onderwaterpomp werd voorzien van een afsluiter en
een terugslagklep en werd aangesloten op een rondgaande
persleiding. Bij deze afsluiting diende rekening te worden
gehouden met de mogelijkheid een watermeter te plaatsen om de
opbrengst van de afzonderlijke bronnen te kunnen meten. In de
persleiding, die op tenminste 2 plaatsen loosde op de rivier,
zijn, door de directie nodig geoordeelde, afsluiters
geplaatst. Dit om het mogelijk te maken dat bronnen werden
aan- en afgekoppeld of buisgedeelten werden gerepareerd of
vervangen zonder dat de bemaling geheel zou stagneren.

Met het leegpompen van het bouwdok mocht worden begonnen
nadat het peil van het diepe grondwater zodanig was verlaagd
dat de stabiliteit van de ondergrond en de taluds was
gewaarborgd.

Na afloop van de bemaling en het vullen van het bouwdok
werden de bovenzijden van de bronnen, na het verwijderen van
de pompen, zodanig afgedicht, dat de bronnen niet zouden
kunnen vervuilen.

2.4.2 Drainage bouwdok
In het bouwdok lag een horizontale drainage. Deze

drainage bestond uit 3 in langsrichting van het dok liggende
drains rond 200 mm in een bed van scherp zand, uitmondend in
pompputten. Dit drainagesysteem is vernieuwd en de pompputten
zijn voorzien van pompen met leidingen voor de open bemaling.

2.4.3 Controle bemaling
Ter controle van de bemaling waren 10 waarnemingsfilters

in het bouwdok geplaatst. De waarnemingsfilters waren
tenminste 15 m diep en ten hoogste 25 m diep. Elk filter had
twee 2 m lange en 50 mm dikke P.V.C.-waarnemingsfilters met
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stijgbuizen van dezelfde diameter en een 7.5 cm dikke
omstorting van fijn filtergrind.

Een van de filters reikte tot onder het peil van 20 m
+NAP, het andere filter kwam boven de 15 m +NAP.
De bestaande filters werden schoongepompt.

2.5 Openen en afsluiten bouwdok
Na het gereedkomen van de tunnelelementen werd het

bouwdok gevuld met water. De bemaling werd uitgeschakeld zodra
tijdens het vullen van het bouwdok de stabiliteit van de
ondergrond en de taluds gewaarborgd was.

Nadat de tunnel elementen waren gecontroleerd op
waterdichtheid, werd de in de uitvaargeul aanwezige damwand
getrokken en de uitvaargeul gebaggerd. In eerste instantie
heeft laagsgewijze ontgraving van de bouwdokdijk
plaatsgevonden, later is er gebaggerd. Tijdens het ontgraven
is gebleken dat vervuild slib aanwezig was. Dit slib is op
kosten van het project afgevoerd (onvoorzien werk) .

Aansluitend aan het baggeren werden de belopen van de
uitvaargeul voorzien van een bescherming, bestaande uit
zinkstukken ter plaatse van het onderwatergedeelte en een
zwaar rijsbeslag op het bovenwatergedeelte.

Nadat de tunnelelementen waren uitgevaren zijn de
doorgebaggerde dijk en het werkterrein in oude staat hersteld.

2.6 Vergunningen
De NB heeft zorggedragen voor het aanvragen van

publiekrechtelijke vergunningen in verband met:
- de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Woningwet en de
Gemeentelijke Bouwverordening;
- het slopen, rooien en kappen;
- de Hinderwet;
- de Rivierenwet;

de waterkeringen en overige waterschapsvergunningen.

Het aanvragen van alle overige vergunningen,
ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen benodigd
voor het uitvoeren van werken, zoals hinderwet-, bemalings-,
lozings- en ontgrondingsvergunningen, hulpwerken en
hulpconstructies is gerekend tot de taak en
verantwoordelijkheid van de KWT, tenzij de NB in voorkomende
gevallen anders heeft besloten.
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2.7 Bewaking
De bewaking van de bemaling van het bouwdok is

uitgevoerd door MOS-grondbedrijf gedurende 24 uur per dag. De
bewaking is geautomatiseerd uitgevoerd via controle van de
grondwaterstand.
Er was een continue registratie van:
* de afgevoerde waterhoeveelhedenj
* de grondwaterstand;
* welke bronnen niet functioneerden.

2.8 Vrijkomende vervuilde grond
Het slib wat verwijderd is uit het bouwdok is afgevoerd

naar de Slufter, voorzover vallend in klasse 2 of 3. De grond
afkomstig uit de ontgraven bouwdokdijk is tijdelijk opgeslagen
in een door de KWT zelf verzorgd gronddepot om later weer te
worden hergebruikt. Het ontgraven zelf is gebeurd in lagen
(paragraaf 2.5).

Alle vervuilde slib en grond, vallend in klasse 4, is
getransporteerd naar een door het Rijk beschikbaar gestelde
stortplaats (de Papegaaiebek). Eén gedeelte van De
Papagaaiebek was beschikbaar voor gebruik door het Rijk. De
stortrechten waren voor rekening van de opdrachtgever. Het
betrof hier slib en grond vrijgekomen bij respectievelijk het
op diepte brengen van het bouwdok en het doorbaggeren van de
bouwdokdijk.

2.9 Tunnelelementen De Noord
In een later stadium is besloten de tunnel elementen van

tunnel De Noord eveneens in bouwdok Barendrecht te bouwen. Dit
heeft geresulteerd in een indeling zoals aangegeven in figuur
3 Bouwdok Barendrecht. Tunnel De Noord had een af te zinken
gedeelte van 4 elementen.

De toestemming voor het bouwen van de betreffende
tunnel elementen is gegeven onder de voorwaarde dat deze
tunnelelementen alle uit het bouwdok uitgevaren zouden zijn
voor het moment dat het uitvaren van de tunnelelementen van de
Willemsspoortunnel volgens de planning een aanvang zou gaan
nemen. Door enige vertraging bij de aanleg van de zinksleuf
van de Willemsspoortunnel is hiervoor meer tijdsruimte
ontstaan in de planning van Tunnel De Noord.

Het bouwdok zoals dat in oorspronkelijke staat aanwezig
was, was te klein om alle elementen te kunnen bevatten. Om
hierin toch te voorzien is de taludvoet gedeeltelijk
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weggebaggerd. De consequenties hiervan (extra kosten voor
inrichting, bemaling en herstel) waren voor rekening van de
aannemerscombinatie van tunnel De Noord. Onder andere is
gebleken dat de dijk tussen het bouwdok en de Oude Maas, door
het ontbreken van de taludvoet, stabiliteitsproblemen zou
opleveren, zowel in de droge als in de geïnundeerde fase. Dit
heeft erin geresulteerd dat een continue bemaling nodig was in
de betreffende dijk.

Het ruimtegebrek, ook na vergroting van het bouwdok,
heeft er toe geleid dat er bouwkranen op het dak van de
elementen van de Willemsspoortunnel gestaan hebben. Dit is,
door voldoende sterkte van de elementen, niet op bezwaren
vanuit RWS gestuit. De betreffende elementen waren
landelementen (paragraaf 3.2) en ontworpen op 13 m
gronddekking.
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3 De Tunnelelementen

3.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten
Voor de randvoorwaarden en uitgangspunten wordt verwezen

naar bijlage 9 bij de basisovereenkomst (Bijlage 2) .

Naast bijlage 9 van de basisovereemkomst golden voor het
risico en de bouwtoleranties de volgende waarden:
* risico:

De faalkans van de oeververbinding diende kleiner te
zijn dan 10-8• Voor de berekening van de diverse
faalkansen wordt verwezen naar paragraaf 3.3.7.

* bouwtoleranties (in mm) :
* bouwas bouwdok 15;
* hulpassen wanden 5;
* stellen opstorten voor wanden 15;
* wanden stellen 15;
* dikte binnenwanden 5;
* dikte buitenwanden 10;
* hoekverdraaiing moten 10.
Er behoefde niet te worden gerekend op gelijktijdig
optreden van de afwijkingen.

3.2 Geometrie
3.2.1 Omschrijving tunnel (figuren 5,6 en 7 Omschrijving
tunnelelementen)

De tunnel bestond uit 8 elementen. De elementen werden
genummerd vanuit de Linker-Maasoever. De nummers 1,2,4 en 8
hadden een lengte van ca. 138 m, de elementen met de nummers
3,5,6 en 7 hadden een lengte van ca. 115 m. De elementen
hadden een breedte van ca. 26 m. De elementen bestonden uit
respectievelijk 5 (L = 115 m) of 6 stortrnoten (L = 138 m) van
elk 23 m lang.

De tunnel heeft 4 kokers, van elkaar gescheiden door 2
zogenoemde tussenwanden (tussen de buitenste en de binnenste
kokers) en een middenwand (tussen de binnenste kokers) .

De lengte van de tunnelelementen was zo gekozen dat er
zich ter plaatse van een overgang land-water een zinkvoeg zou
bevinden. Dit komt erop neer dat in de Linker-Maasoever 2
elementen met een lengte van 138 m per stuk afgezonken ZlJn,
in de Koningshaven 1 element met een lengte van 115 m, in het
Noordereiland 1 element van 138 m en 1 van 115 m en in de
Nieuwe Maas 2 elementen van 115 m met als laatste 1 element
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Figuur 7 Dwarsdoorsnede tunnelelementen
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van 138 m. De keuze voor een zinkvoegconstructie ter plaatse
van een overgang land-water werd gemaakt om ongelijke
zettingen tussen twee tunnelelementen op te kunnen vangen.
Ongelijke zettingen konden ontstaan als gevolg van
verschillende bovenbelastingen op de tunnelelementen, namelijk
grond met grondwater voor de landelementen en aanvulgrond in
combinatie met water voor de rivierelementen. Ter plaatse van
de zinkvoegconstructie werd het verschil in zettingen
opgevangen door de Gina-profielen tussen de tunnelelementen,
in plaats van dat dit gebeurde door de tunnelelementen zelf.

3.2.2 Hoeveelheid beton en vrijboord
Algemeen gezien kan gesteld worden dat de hoeveelheid

beton in een tunneldoorsnede volgt uit een drijfberekening. In
principe gelden er twee eisen: 1. Het element moet kunnen
drijven met een zeker vrijboord en 2. Het element moet in de
eindfase op de bodem opgelegd kunnen worden met een bepaalde
oplegdruk. Na de keuze voor een bepaald vrijboord ligt in
principe de hoeveelheid constructiebeton vast, aangezien het
niet logisch is al in het ontwerp uit te gaan van een laag
ballastbeton in het element. De in het bouwdok aangebrachte
ballast is trimballast.

De basis van de drijfberekening wordt gevormd door het
benodigde profiel van vrije ruimte voor het verkeer
(hoeveelheid holle ruimte), waarna met inachtname van
bovenstaande en eventuele extra ruimte-eisen, de hoeveelheid
constructie- en ballastbeton bepaald kunnen worden.

Voor het geval van de Willemsspoortunnel volgde het
profiel van vrije ruimte uit de normen van de NS. Naast dit
profiel van vrije ruimte werd ruimte gereserveerd voor een
eventuele hittewerende bekleding (50 mm) en een extra ruimte
in verband met eventuele ongelijke zakkingen (100 mm). Deze
drie componenten tezamen vormden de hoeveelheid holle ruimte
in een dwarsdoorsnede.

Voor het vrijboord werd een waarde aangehouden van 0.20
m. Een te groot vrij boord betekent dat uiteindelijk veel
ballastwater toegevoegd zal moeten worden teneinde het
tunnelelement af te kunnen zinken. Een vrijboord van 20 cm
betekende dat er op de afzinklocatie, teneinde te kunnen
afzinken, respectievelijk ±600 en ±700 m3 ballastwater
toegevoegd diende te worden voor de "korte" en de "lange"
elementen.
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Naast bovengenoemde aspecten diende het vrij boord ook
zodanig van grootte te zijn dat een stabiel vaargedrag
gewaarborgd was tijdens het transport.

Na berekening van de hoeveelheid constructiebeton zijn
de globale dikten van wanden, vloer en dak bepaald:
- dak: landelementen 1.10 mi

rivierelementen 0.90 mj
- vloer: 1.20 à 1.40 mi

- midden- en tussenwanden: 0.50 mj
- zijwanden: 1.20 m.

De dikte van het constructiebeton van het dak was niet
overal gelijk. De landelementen hadden een grotere dakdikte,
1.10 m, dan de rivierelementen, 0.90 m. Dit verschil in dikte
is ontstaan doordat de landelementen een grotere
bovenbelasting ondergingen dan de rivierelementen (grond
versus water). De rivierelementen werden op het dak voorzien
van een beschermschil (paragraaf 3.6.4) van ca. 0.15 cm dikte.
De uiteindelijke dakdikte van de land- en rivierelementen was
dus nagenoeg gelijk.

De tussenwanden en de middenwand hebben niet de dikte
zoals in het oorspronkelijke ontwerp. In het oorspronkelijke
ontwerp bedroeg de dikte 0.70 m. Door een keuze te maken voor
dunnere wanden werd de breedte van de tunnel gereduceerd. Dit
leidde tot een kleinere benodigde breedte voor de zinksleuf en
dus tot minder baggerwerk. De uiteindelijke dikte van de
wanden bedraagt 0.50 m. Om de afname in sterkte te compenseren
is geëist dat in de tussenwanden evenveel wapening aangebracht
zou worden als gepland was in de oorspronkelijke wand (met
dikte 0.70 m). Dit heeft geleid tot een wapenings-percentage
van 0.21 in de wanden, in plaats van het gebruikelijke minimum
wapeningspercentage van 0.15.

3.2.3 Gewichtsbepaling tunnelelement
Het gewicht van het tunnel element werd bepaald door op

verschillende plaatsen in het tunnelelement cilinders te boren
en vervolgens daarvan de volumieke massa te bepalen. In
onderling overleg met de KWT werd het volgende besloten met
betrekking tot het aantal cilinders en de behandeling daarvan:
* per 200 m3 beton dient een cilinder te worden geboordj
* de verdeling van de cilinders dient evenredig genomen te
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worden naar het oppervlak van de dwarsdoorsnede;
* de cilinders dienen een diameter van 10 cm en een lengte van

15 cm te hebben. Ze dienen te worden opgedeeld in een deel
van 10 en een deel van 5 cm;

* direct na het opdelen dient een cilinder gewikkeld te worden
in plastic;

* van het deel van 10 cm dient direct na aankomst in het
laboratorium de volumieke massa bepaald te worden;

* het deel van 5 cm dient 48 uur onder water bewaard te wor-
den, alvorens de volumieke massa ervan bepaald mag worden;

* de volumebepaling dient te geschieden door exacte opmeting
en niet door onderdompeling;

* eventueel wapeningsstaal dat in de cilinder aanwezig is
dient na de gewichtsbepaling verwijderd te worden en in
mindering te worden gebracht op het gewicht;

* de aan te houden meetnauwkeurigheid dient 2 kg/m3 te
bedragen.

3.3 Sterkteberekening
3.3.1 Veiligheidscoëfficiënt

Voor de veiligheidscoëfficiënt voor de betonconstructies
werd een waarde van 1.7 aangehouden. Deze waarde voor de
veiligheidscoëfficiënt is gebaseerd op onzekerheden omtrent de
grootte en/of spreiding van belastingen en de waarden voor de
materiaalconstanten, de schematisering van de constructie en
secundaire effecten zoals zettingen en eigenspanningen (krimp,
temperatuur) .

De belastingspreiding in het geval van de
Willemsspoortunnel werd gevormd door de variatie in het getij.
De belasting afkomstig van de grond was naar verhouding een
constante belasting, aangezien deze in de tijd nauwelijks zou
variëren.

3.3.2 Duurzaamheid (dekking)
De dekking op de wapening bedraagt 50 mm. Deze waarde is

meer dan volgt uit de VB. De besparing die bereikt zou worden
door een kleinere dekking te gebruiken is echter gering. De
iets grotere dekking kan beschouwd worden als een extra
bijdrage aan de duurzaamheid van de tunnel.
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3.3.3 Krachtsverdeling en wapening (figuur 8 Momenten-,
dwarskrachten- en normaalkrachtenlijnen en figuren 9 en 10
Wapening tunnel elementen)
3.3.3.1 Dwarsrichting

De krachtsverdeling in een tunnelelement werd berekend
met het raamwerkprogramma Vlasko uit het Genesys-pakket. Als
maat voor de overspanning werd de dagmaat aangehouden.
Aangezien er 4 tunnelbuizen waren, waren de overspanningen
relatief klein en de momenten ook. De dakdikte, gevolgd uit de
drijfberekening, was relatief groot. Bovenstaande hield in dat
de wapeningspercentages laag waren. De hoeveelheid wapening in
de constructie werd berekend met het programma WAPRO, behorend
tot de eigen programmatuur van RWS.

Doordat de overspanningen relatief klein zijn vertoont
de constructie gewelfwerking. Door deze gewelfwerking wordt de
constructie als het ware voorzien van extra sterkte. De mate
waarin de gewelfwerking kan optreden is berekend met het
eindige elementenprogramma Susan uit het Genesys-pakket. De
gewelfwerking werd niet meegenomen in de sterkteberekening.

Met betrekking tot de belastingen gold dat de aanwezige
waterdrukken en vertikale gronddrukken volledig in rekening
werden gebracht (vertikaal en horizontaal). De horizontale
gronddrukken werken als normaalkracht in het dak en de vloer.
Met betrekking tot deze normaalkracht golden de volgende
eisen:
* Indien de normaalkracht gunstig zou werken ten opzichte van

het moment, diende gerekend worden met Àn/2;
* Indien de normaalkracht ongunstig zou werken ten opzichte

van het moment dan diende gerekend te worden met Àn• Voor Àn

gold een waarde van 0.5. Deze ontwerpregel was een gevolg
van de onzekere werking van de grond.

3.3.3.2 Langsrichting
De tunnel ligt afwisselend onder water en onder land.

Hierdoor zijn op een viertal plaatsen overgangen ontstaan,
waar de tunnel afwijkend wordt belast. De ligging van deze
belastingwisselingen ten opzichte van de stort- en zinkvoegen
is van belang voor de optredende dwarskrachten en momenten in
de tunnel.

De zettingen zullen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door
de niet erg stijve onderstroomlaag. De oorspronkelijke
ondergrond zal weinig hebben bijdragen in de totale zetting,
omdat de korrel spanningen immers kleiner waren dan in de
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oorspronkelijke situatie. Hooguit zal de zwelling wat teniet
zijn gedaan. De mogelijke variatie in de beddingsconstante
heeft naast de vorm van de bovenbelasting grote invloed op de
krachtsverdeling gehad.

De berekening van de momenten heeft plaatsgevonden onder
de aanname dat de voegen geen momenten konden overbrengen. Het
resultaat van de berekeningen is terug te vinden in figuur 11
Momenten en dwarskrachten in langsrichting. De tunnel is be-
schouwd als een verend ondersteunde ligger. Voor de beddings-
constante is een waarde aangehou~en van 4E5 kN/m2• De maximale
dwarskracht bedroeg 13200 kN, het maximale moment 56900 kNm.

151001<1I

Figuur 11 Momenten en dwarskrachten langsdoorsnede
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3.3.3.3 Zwerfstromen
Corrosie van de wapening door zwerfstromen wordt

opgevangen door middel van een aardingswapening in de
tussenwanden bestaande uit twee staven 012, over de volle
lengte van een stortmoot vastgelast aan de hoofdwapening en
geaard aan CadweId of Erico doormeetankers.

3.3.4 Langswapening
Voor de langswapening is het minimum wapenings-

percentage van 0.15% toegepast. De langswapening dient voor
het opvangen van secundaire effecten zoals ongelijke
zettingen, temperaturen, krimp, kruip en kleine calamiteiten.

3.3.5 Krachtsverdeling en dwarskrachtwapening
Volgens de VB 74/84 mag er niet afgesnoten worden bij de

bepaling van de hoeveelheid dwarskrachtwapening. Voor tunnels
betekent dit dat dwarskrachtwapening toegepast dient te
worden. Uit een nader onderzoek, uitgevoerd door TNO, is
gebleken dat voor tunnelvloeren en -daken (constructies met
relatief grote dikte) andere regels gelden, waarbij wel afge-
snoten mag worden. Bovenstaande heeft erin geresulteerd dat
nergens in een tunnelelement dwarskrachtwapening is toegepast.

Een bijkomend aspect voor het bepalen van de dwars-
krachtwapening is de betonkwaliteit. Een hogere betonkwaliteit
betekent minder benodigde dwarskrachtwapening. Voor de tunnel-
elementen was een betonkwaliteit B30 geëist. In praktijk
betekent dit dat een hogere betonkwaliteit geleverd wordt. De
kwaliteit B30 was de geëiste kwaliteit na 28 dagen verharden.
De verhardingstijd was in dit geval veel langer dan 28 dagen.
De elementen zijn pas na ongeveer 1 jaar belast. De optredende
betonkwaliteit was dus hoger zijn dan B30. In praktijk is
gebleken dat een kwaliteit van B40 gehaald is. In het ontwerp
is op de hogere betonkwaliteit geanticipeerd door te stellen
dat met een grotere marge dan bij B30 geen dwarskrachtwapening
nodig zou zijn.

De bijdrage van de treinbelasting aan de dwarskracht is
niet meegenomen in de berekening. De dwarskracht als gevolg
van een passerende trein werkt namelijk gunstig ten opzichte
van de dwarskracht als gevolg van de opwaartse krachten
(waterdruk). Een passerende trein kan wel invloed hebben op de
vermoeiing van de hoofdwapening. De optredende spanningsrimpel
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viel echter beneden de afgesproken drempel waardoor vermoeiing
niet verder in de berekening is meegenomen.

De meest kritieke doorsnede wat dwarskracht betreft, was
de doorsnede ter plaatse van de aansluiting wand-vloer. Hier
bevond zich een stortnaad. Door het achterwege laten van de
dwarskrachtwapening diende de voeg de dwarskracht over te
brengen. Door een zorgvuldige uitvoering (geen vervuiling of
grindnesten) was het opnemen van de dwarskracht geen probleem.

3.3.6 Transportwapening (voorspanwapening)
3.3.6.1 Benodigde voorspanwapening

Algemeen gesteld kan gezegd worden dat een tunnelelement
in een bouwdok gebouwd wordt in een aantal "losse" moten
(paragraaf 3.2.1). Om van deze "losse" moten een geheel (een
element) te maken wordt in langsrichting een voorspanning
aangebracht door de moten heen. De voorspanning is gelegen in
de vloer en het dak. De stortmootvoegen, die geen trek kunnen
opnemen, worden door de voorspanning onder een noodzakelijke
drukkracht gebracht. Het tunnelelement wordt met de
voorspanning een "stijf" geheel en kan getransporteerd worden
naar de afzinklocatie.

De hoeveelheid benodigde voorspanning in het dak wordt
bepaald door de situatie waarin het tunnelelement drijvend is.
Aan de bovenzijde van het tunnelelement ontstaat dan de
maximale trekspanning als gevolg van de opdrijvende kracht.

De hoeveelheid voorspanning in de vloer wordt bepaald
door de situatie vlak na het afzinken, wanneer het element
geballast is en op de neuzen en stempelpennen staat. Indien
gerekend dient te worden op zout water dan is voor de
voorspanning in de vloer de situatie maatgevend dat een
element geballast is op zout water en zich bevindt in zoet
water. In zout water is de maximale hoeveelheid ballastwater
nodig. In het geval van de Willemsspoortunnel diende gerekend
te worden op zout water.

Voor het voorspanstaal werd gebruik gemaakt van
staalkwaliteit FeP 1770. De voorspanning is gedimensioneerd op
een minimale spanning van -0.4 N/mm2• Hierbij werd geen
bezwijkveiligheid geëist (y = 1). De gebruiksfase van de
voorspanwapening (een bouwfase in het geheel) was maatgevend.
Te allen tijde diende een drukspanning aanwezig te zijn, daar
in geval van het ontstaan van een trekspanning het

29



, ,,
i

;; i, ,
j!

,, j

"
,, I +.I

.: , , ...
: I

" I" , I,
"

:; , I, :i

~, ;i i I
!!

i :
JI " ,

"

,
" I' ItI .

,I , I

"

j'
,

, I,I ,I I'I
"

I
il

"

1, :
"

i I1 :: ,
I1 11 1, 11

"
,

'I 11 1
1 11 11 1

I :1 ij

'I i,
" I'

j' I
I :i "

\! iI 11 1\ ,

l- Il "
11 III

ir , ..
I 11 "

"

,
11 I1

I l t t . /I
i' " 11

"
I,

rI ,
"" "

"11 0,

"
,

.'
11 ,I

I " "
"

I!

'i
" 11

iI

~ ,...4-
"

I',
, ,. I!

:1 iI
;, i'

I!
;,

:' ! il1:, I, ;1,
" q

i "
., ,

i il I

: "
'1 II:
"

,..
"

I ,. "iI i' I

"
"

,, , ,
""

,,
1" i ,

i 1 1, ; I ,.,
I lj , ,
i iI :,,

"
/, 1,

I .' p ,
,I

i ,. ,

~ •.r.c.;: '., ••....:
-èIL~r

--..•.
.. ~

Figuur ~2

i,
1

~

I

"....
"
"

l-

s' I
,

1', I,
.......;-

:,

l!

I
0 t

!
I1.....

, i
1 Itid I

~~ +
I

! i
u

.H- \'
! ~

t I

T

al

.;...;. I

-t-

I i:I: !
I~ s·".

-e

il~1

~-----------..".-.-.

~i a:1' ...., 0

L:;
!

WH _ --.nr-;-~
GltU

i·
!

I~ 11

I8' J~. :;

I-~ '1

I I ,
t- ,

\ I
,I

"
i'

1 , i!,
\ .,

;,,
"

j l
"i: I', I!

"
,

,
I
I
I
11~

",, '
i , , il
I
, \ ,I

I ,\

"11 ,"r '11
JI

"JI

"0'
"
".'
",I

:
"!\
"11
I1

"t - ,.
"" r '
1\ I"~
I r:
I \ 1 jI
I

" "
, I'

r ,
"I ," J:

I
,

", 1I

"11 I ~'--1=./,10,
"I, q,
!tI,
I'

I
",
"

••. "7,;4-
Voorspanwapening

30

,
1\
!i

"il
ij
7.:
", ";l, ::

I" 1\
I' \ I

" I,i I
: 11 \ 1

:i ~,
,
I

.'

"

,,., '
:\ ~
d, /;
; ,
, I

;: \ I :

"
=;

11

"11

I!,\
iI
11

",:

,

"
,

:1 1 \ ,;, \ \

"
I

11' \'
1'/ ~,~
"

,
"

1
,J I

"

I

11 I

" I,
ti

"':

I

t
I
I

I,
I'
11
11

ji
I1
I'
,i
I'
li I

I r ~
11\\ /1, ,
i1 I
i: \ I :
:; '.,1 I
;! i,

\ I
\ ,,
I
,I

",I,
,,,,
I,,,

""":
"

I':

I'
:: I

,I
,I
..i!.,

! ~- -
;'

!'
w "•ï ;:

r'----i
I I

I,,,
~ I

I,
i

J'l
I

J \
\,.., r
I_..J

I
I
i

~ A,'I
~!JSl/ t .Iai;,t"

I-+.

1

~
,

c::zs
'"z..•
al....
>

.
Co

....,e
z
'"a:
oo0'



tunnelelement als geheel te maken zou krijgen met een groot
stijfheidsverlies.

De voorspankabels waren van het type CONA MULTI met 12
strengen 015.7 mm per kabel. De werkvoorspankracht bedroeg
2065 kN per kabel. De voorspanning is berekend met:
C1bb - ((no + nb)*Fp/Ab) - ((nb*eb - no*eo)*Fp/Wb)
C1bo = - ((no + nb)*Fp/Ab) + ((nb*eb - no*eo)*Fp/Wo)

In het dak zijn 12 en in de vloer 14 voorspankabels
toegepast (figuur 12 Voorspanwapening) . Niet alle kabels
liepen door over de volle lengte van het element. De voegen in
het midden werden het zwaarste belast en bevatten dus de
meeste voorspankabels.
De voorspankanalen bestonden uit poly-ethyleen buizen.
De verankeringen van de kabels waren gelegen in sleuven in het
dak en de vloer van een tunnelelement. Doordat een sleuf een
verzwakking van de doorsnede betekende diende extra wapening
ter plaatse van de sleuf toegepast te worden (ravelen) .

Na het afzinken zijn de voorspankabels ter plaatse van
de stortvoegen doorgeslepen. In de stortvoegen trad vervolgens
de visbekconstructie in werking (paragraaf 3.5.3).

3.3.6.2 Injecteren voorspanning
3.3.6.2.1 Algemeen

De voorspankabels werden aangebracht en gespannen voor
de inundatie van het bouwdok. De kabels in de voorspankanalen
hadden op dat moment geen hechting met het omringende beton en
konden alszodanig daar ook geen kracht op over brengen
(Voorspanning Zonder Aanhechting). In de transportfase was het
echter noodzakelijk dat een kracht vanuit de kabels
overgedragen kon worden op het beton (Voorspanning Met
Aanhechting) (paragraaf 3.3.6.2.3). De aanhechting tussen de
voorspankabels en het beton werd verkregen door de voor-
spankanalen te injecteren met grout. Het moment waarop geïn-
jecteerd diende te worden diende echter nog bepaald te worden.

Bovenstaande in aanmerking genomen waren er in principe
drie momenten, tussen het aanbrengen van de voorspankracht en
het transport van het element, waarop geïnjecteerd kon worden:
1. Voor de start van het inunderen van het bouwdok;
2. Tijdens het inunderen van het bouwdok;
3. Na het opdrijven van het tunnelelement, voor het transport.
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De aspecten die hierbij een rol speelden zijn:
1. Belasting van de voorspanstrengen

Een ideaal aanligvlak tussen de verschillende stortmoten
bestaat, praktisch gezien, niet. Door het op verschillende
momenten storten van de vloer, de wanden en het dak van een
moot en de moten onderling, zullen als gevolg van krimp-,
temperatuur- en zettingsverschillen de aanligvlakken niet
perfect aansluiten. Tijdens het bouwproces ontstaan er
hierdoor in het element spanningen die vrijkomen tijdens het
opdrijven. Deze spanningen dienen te worden opgenomen door de
voorspankabels. De grootte van deze spanningen (belastingen)
is echter onbekend.

Daarnaast kunnen de optredende momenten in een
tunnelelement in de verschillende bouwfasen zowel positief als
negatief van teken zijn.

Eventuele verschillen in mootgewichten kunnen eveneens
extra belastingen veroorzaken.
2. Veiligheid voorspanstrengen op breuk

Door de onbekende grootte van de belastingen onder 1. is
de veiligheid op breuk niet bekend.
3. Opnamecapaciteit dwarskrachten

De dwarskrachten in de mootvoegen worden deels opgenomen
via wrijving als gevolg van de aandrukkracht van de
voorspanwapening en deels door de geplaatste
dwarskrachtkolommen (paragraaf 3.5.3.1.2).

Wanneer de tunnelelementen in den droge worden
voorgespannen zal een deel van de voorspanning via wrijving
naar de ondergrond afgedragen worden. Wanneer nu wordt
geïnjecteerd kan ter plaatse van de mootvoegen na het
opdrijven de voorspanning deels wegvallen. Hierdoor vermindert
de opnamecapaciteit aan dwarskracht.
4. risico op ongecontroleerd opdrijven

Indien gekozen wordt voor het injecteren tijdens het
inunderen van het bouwdok dan is de bedoeling dit te doen op
het moment dat de oplegdruk van het element praktisch 0 is
geworden. De onder 1. genoemde spanningen zijn dan reeds
vrijgekomen, terwijl de tijd dat de stortvoegen kunnen gaan
kieren (paragraaf 3.3.6.2.3) beperkt blijft.

Het probleem wat zich echter voordoet is dat het moment
van opdrijven niet nauwkeurig bekend is en ook niet nauwkeurig
in de hand te houden is. Relatief onbekenden in deze zijn het
exacte elementgewicht en het exacte waterpeil in het dok.
Het risico op ongecontroleerd opdrijven is daarmee groot.
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5. bereikbaarheid elementen
In een deels geïnundeerd bouwdok is dit slecht. Wanneer

de tunnelelementen aan de afbouwsteiger liggen bestaat er een
vaste verbinding van de oever naar het tunnelelement. In de
afgezonken toestand zijn de tunnelelementen goed toegankelijk.
6. invloed op de planning

Injecteren tijdens het inunderen van het bouwdok neemt
veel tijd in beslag. Dit is nadelig in verband met de
aanwezigheid van de tunnelelementen van tunnel De Noord
(paragraaf 2.9). De bouw van deze tunnel loopt dan vertraging
op.

3.3.6.2.2 VZA tijdens opdrijven tunnelelement
Het injecteren van de voorspankanalen heeft

plaatsgevonden in het bouwdok, aan de afbouwsteiger. Tijdens
het inunderen van het bouwdok en het opdrijven van de
tunnelelementen werd gebruik gemaakt van VZA.

Het voordeel van het gebruik van VZA boven VMA in dit
stadium is, dat VZA de op te nemen krachten kan herverdelen
over de gehele voorspankabellengte. VMA zou de krachten moeten
opnemen over de zeer korte afstand (ter grootte van de
voegbreedte plus de aanhechtlengtes) tussen de stortmoten. De
afwezigheid van de mogelijkheid tot herverdelen bij VMA kan
tot bezwijken leiden van de voorspanwapening. Een analoog
voorbeeld van een dergelijk verschijnsel heeft zich voorgedaan
bij de elementen van de Hemspoortunnel waar de zachtstalen
deuvels tot vloeien overgingen.

3.3.6.2.3 VMA tijdens transport tunnelelement
Aan de afbouwsteiger werd de voorspanning geïnjecteerd,

zodat vanaf dat moment sprake was van VMA. De voorgenoemde
spanningen waren reeds opgenomen door de kabels. Tijdens het
transport van het tunnelelement was een stijver geheel gewenst
dan in het bouwdok. De krachten die tijdens het transport op
het element optraden zouden, in geval van VZA, hebben kunnen
leiden tot kieren van de stortvoegen. Een kracht opname door
VZA gaat vanwege de relatief grote kabellengte gepaard met een
relatief grote verlenging van de kabel. VMA geeft een stijver
geheel. De optredende krachten waren tijdens het transport
kleiner dan de voorgenoemde krachten in het bouwdok.

De voorspankabels waren reeds geruime tijd voor het
injecteren aangebracht in de voorspankanalen. Hierdoor bestond

33



gevaar voor corrosie van de wapeningskabels. Om corrosie op de
kabels te voorkomen werd in de voorspankanalen tweemaal VPI-
poeder aangebracht wat tezamen met water een niet agressief
milieu vormde. Met dit poeder waren bij de Stormvloedkering
Oosterschelde reeds goede ervaringen opgedaan.

3.3.6.3 Uitvoeringsproblemen voorspanwapening
De voorspankabels waren in vroeg stadium aangebracht.

Gebleken is dat, ondanks het beschermende poeder, enige
corrosievorming heeft plaatsgevonden. Het advies voor komende
tunnels is dan ook de voorspankabels in een zo laat mogelijk
stadium voor de inundatie aan te brengen, de koppen verdiept
aan te leggen en af te schermen, de voorspankanalen te vullen
met VPI-poeder en daarna luchtdicht af te sluiten.

Het injecteren van de kabels en het ontluchten van de
voorspanbuizen diende van binnenuit te gebeuren. Injecteren en
ontluchten van buitenaf betekende het creëren van een lek.

Tijdens het injecteren is geconstateerd dat de
voorspanbuizen verstopt raakten. Dit is mogelijk veroorzaakt
door lekkage bij de aansluitingen van de voorspanbuizen aan
elkaar.

3.3.7 Risico-analyse
Voor de risico-analyse van de tunnelelementen zijn de

volgende aspecten in beschouwing genomen:
a. belastinggeval moment en normaalkracht;
b. belastinggeval dwarskracht en normaalkracht;
c. vallende ankers en zinkende schepen;
d. voegen in de tunnel.

Voor a. en b. is begonnen is met het opstellen van een
betrouwbaarheidsfunctie. Uit de betrouwbaarheidsfuncties
volgden de van invloed zijnde parameters. Per parameter is een
gemiddelde waarde bepaald en een standaardafwijking.
Vervolgens is voor een viertal locaties in de tunneldoorsnede
bepaald wat de bezwijkkans was volgens een "mean-value" en
"advanced" benadering. Voor a. bedroeg de bezwijkkans maximaal
6*10-11 en voor b. maximaal 9*10-9•

Voor vallende ankers en zinkende schepen wordt verwezen
naar de paragrafen 3.6.4 en 3.6.5.

Voor de voegen in de tunnel gold dat het Omega-profiel
en de rubber-metalen voegstroken beschouwd moeten worden.
Beiden werden ontworpen met een veiligheidsfactor van 4 à 5
voor de rekenbelastingen. De kans op bezwijken hiervan kon in
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vergelijking met de betondoorsnede zeker kleiner worden
gesteld.

3.4 Tunneldetails
3.4.1 Waterbeheersing
3.4.1.1 Afwateringssyteem

In het oorspronkelijke ontwerp was de afwatering
geregeld via het ballastbed. Het ballastbed zou dienen als
buffer alvorens het water weg te pompen. In verband met
verwachte. overlast (vervuiling, stank en dichtslibbing) is
voor een andere oplossing gekozen.

Er is gekozen voor een systeem van afvoerleidingen,
waterkelders en pompenkelders. De vier laagst gelegen
elementen (3 tlm 6) werden uitgerust met
afwateringsvoorzieningen. De afwateringsvoorziening werd
aangebracht in de vierde stortmoot van elk element. De totale
afwateringsvoorziening in een stortmoot bestond uit twee
pompenkelders en vier waterkelders.

Nadat de tunnel elementen afgezonken waren is op het dak
van de landelementen de belasting aangebracht. Deze belasting
leidde tot extra zakkingen, waardoor op dit moment in principe
slechts een element het laagste ligt. In dit element zijn de
voorzieningen zoals pompen en leidingen aangebracht. In de
andere drie elementen zijn de pompenkelders en de waterkelders
volgestort met beton.

De pompenkelders zlJn gelegen in een uitsparing in de
vloer van de stortmoot onder de 2 tussenwanden door. Een
pompenkelder vormt een geheel met twee waterkelders. De
waterkelders dienen voor de eerste opvang van het af te voeren
water. Een waterkelder bestaat uit 2 helften. In iedere
tunnelbuis is, aan weerszijden van de tussenwand, een helft
gelegen. De twee helften zijn met elkaar verbonden door een
sparing in de tussenwand van de tunnel. Iedere helft van een
waterkelder is door middel van een PVC-buis verbonden met een
pompenkelder.

In de ontsporingsprofielen is, tijdens het storten, een
ruimte gecreëerd die dient als afvoerleiding voor het water
uit de tunnelbuizen (paragraaf 3.4.3).

Vanuit de tunnelbuizen stroomt het water via openingen
in de zijwanden van de ontsporingsprofielen naar de
afvoerleidingen en vervolgens naar de waterkelders.

35



vanuit de pompenkelders wordt het water door leidingen
naar buiten gepompt.

3.4.1.2 Pompenkelders
De pomp- en waterkelders z1Jn in de dwarsdoorsnede

verdiept gelegen. Dat wil zeggen dat er lokaal sprake is van
een verminderde vloerdikte. Een lokaal verminderde vloerdikte
vormt qua krachtsafdracht geen probleem aangezien door het
aanpassen van het wapeningspatroon de krachten kunnen worden
herverdeeld. Een probleem wat zich wel voordoet is de
onderbreking van de spanningsverdeling in het beton.

In de niet aangepaste doorsnede heerst ter plaatse van
de steunpunten aan de bovenzijde van de vloer druk. Deze
drukzone is een garantie tegen doorlopende scheuren vanuit de
trekzone ontstaan door het buigende moment (waterdichtheid).
Ter plaatse van de pomp- en waterkelders wordt deze drukzone
echter lokaal onderbroken. Doordat het een lokale onderbreking
is zal de spanningstoestand in het beton zich niet aanpassen
aan de kleinere doorsnede (er ontstaat geen nieuwe drukzone) .
Het gevolg is dat er ter plaatse van de kelders een directe
verbinding ontstaat met de gescheurde trekzone. Met andere
woorden, de tunnel is ter plaatse van de kelders niet geheel
waterdicht meer. Om de lekweg te verlengen, en daarmee de
hoeveelheid lekwater te verkleinen, zijn op de bodem van de
kelders stalen platen gemonteerd.

3.4.2 Bevestiging bovenleiding
In het dak van de tunnelelementen 4 en 8, moten A en B,

zijn uitsparingen gemaakt om de afspaninrichting voor de
bovenleiding te kunnen bergen. De ruimte hiervoor bedraagt 20
cm. Er is dus plaatselijk een groter profiel van vrije ruimte.

3.4.3 Ontsporingsprofielen
In de tunnel zijn ontsporingsprofielen (figuur 13

Ontsporingsprofielen) aangelegd om als geleiding te kunnen
dienen voor een ontspoorde trein. Hiermee wordt voorkomen dat
de trein, na een ontsporing, meteen tegen de tunnelwand aan
botst.

Een deel van het ontsporingsprofiel is reeds in het
bouwdok aangebracht en is gebruikt als ballastbeton. Een
tweede deel van het ontsporingsprofiel is aangebracht nadat
het tunnelelernent geplaatst was en de zetting heeft
plaatsgevonden. Een eventuele geringe scheefstand van het
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Figuur 13 Ontsporingsprofielen

tunnelelement in dwarsrichting is opgevangen door de
bovenzijde van het ontsporingsprofiel hierop aan te passen.

De eis is dat het ontsporingsprofiel gelegen is op 1.60
m vanuit het hart van de spoorbaan.

Met betrekking tot de land- en rivierelementen bestaat
er een verschil voor wat betreft het gedeelte van het
ontsporingsprofiel dat reeds in het bouwdok gestort is. Het
betreft hier de hoeveelheid toegepast ballastbeton.

De hoeveelheid toegepast ballastbeton in de
rivierelementen is groter dan in de landelementen (paragraaf
3.4.7). Bij de rivierelementen bestaat het ontsporingsprofiel
uit massief beton met een sparing voor waterafvoer en bij de
landelementen uit twee wandjes met daartussen een holle
ruimte.
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Het deel van het ontsporingsprofiel dat na het afzinken
gestort is bestaat bij zowel de rivierelementen als de
landelementen uit twee wandjes die gestort worden bovenop het
reeds aanwezige deel van het ontsporingsprofiel. De ruimte
tussen de wanden functioneert als doorvoerruimte voor kabels
en leidingen.

3.4.4 Ruimte voor kabels en leidingen
Paragraaf 3.4.3.

3.4.5 Doorgangen in midden- en tussenwanden
In de tussenwanden en middenwand zijn diverse doorgangen

aangebracht voor onderhoudspersoneel. De doorgangen dienen
tevens als mogelijkheid om naar
een andere tunnelbuis "te kunnen
vluchten in geval van een
calamiteit. De doorgangen in de
tussenwanden zijn niet voorzien
van deuren, de doorgangen in de
middenwand zijn wel voorzien van-
deuren. De middenwand dient als
scheidingswand. Aangezien de
tussen- en middenwanden zelf niet
waterkerend zijn, zijn de deuren
ook niet waterkerend.

De hoh afstand van de
doorgangen bedraagt gemiddeld 250
m.

3.4.6 Midden- en tussenwanden
element 8

Op de Rechter-Maasoever is
vlak naast het afgezonken
gedeelte het ondergrondse station
Blaak gelegen. Om te voorkomen
dat er een te sterke wind zou

gaan waaien bij het naderen van een trein uit een tunnelbuis,
zijn er in de midden- en tussenwanden van element 8
voorzieningen getroffen. De wanden zijn ter plaatse niet
continu, maar bestaan uit kolommen. Een overdruk in een
tunnelbuis kan geventileerd worden naar de overige buizen.

De kolommen fungeren als pendelstaven tussen het dak en
de vloer. Per kolom dient een rekenkracht van ± 15000 kN

Figuur 14 Wapening
kolommen element 8
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overgebracht te worden. In het dak en de vloer is een
hoeveelheid ponswapening aangebracht om de kolomkrachten te
kunnen overbrengen. De afmetingen van de kolommen bedragen
1500*550 mm (Figuur 14 Wapening kolommen element 8).

3.4.7 Ballastbeton
Een tunnelelement wordt zo ontworpen dat het na het

opdrijven een groter vrijboord heeft dan het uiteindelijk
gewenste vrijboord. In verband met uitvoeringsonnauwkeurig-
heden zal een element na het opdrijven enige scheefligging
vertonen. Om enerzijds het gewenste vrijboord te bereiken en
anderzijds de scheefligging op te heffen wordt het element
getrimd door het storten van een hoeveelheid ballastbeton.

Bij de Willemsspoortunnel werd in het oorspronkelijke
ontwerp in het ballastgewicht voorzien door middel van het
aanbrengen van grind in de tunnelbuizen. Dit grind zou in een
latere fase de bestemming van ballastbed krijgen. Het
toepassen van grind in de tunnelbuizen was een goedkoper
alternatief dan het toepassen van ballastbeton op het dak van
een tunnelelement.

Een bijkomende eis was echter dat, in verband met
verwachte trillingsoverlast, onder het ballastbed rubberen
matten, ballastrnatten, gelegd diende te worden. Dit zou
betekenen dat het grind in de tunnel, na het afzinken,
verwijderd en, na het leggen van de ballastrnatten weer
aangebracht moest worden. Dit zou een omslachtige en
tijdrovende operatie zijn geweest. Nadat vanuit NS-zijde het
verzoek kwam om de spoortunnel versneld uit te voeren, is
besloten het ballastgewicht als beton op de tunnel aan te
brengen. De extra kosten die, in verband hiermee, gemaakt
moesten worden, zijn ten laste gekomen van het project. Het
ballastbeton op het dak doet tevens dienst als beschermschil
(paragraaf 3.6.4).

De landelementen hebben een groter dakdikte dan de
rivierelementen vanwege de grotere bovenbelasting. In verband
met de grotere dakdikte en de bovenbelasting hoefde bij de
landelementen geen ballastbeton toegevoegd te worden. Dit komt
tot uiting in de ontsporingsprofielen (paragraaf 3.4.3) en de
hoeveelheid ballastbeton op het dak van het tunnelelement.
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Figuur 15 ACME-profielen en rubber.metalen voegstrook

3.5 Stortvoegen
3.5.1 Uitvoering

De stortmoten van een tunnelelement zijn uitgevoerd als
dilatatievoegen en alle uitgerust met een rubber-metalen
voegstrook (figuur 15 ACME-profielen en rubbermetalen
voegstrook) . De rubber-metalen voegstrook dient als
waterkering in de stortmoten. De rubber-metalen voegstrook
vormt een uiterst zwakke flexibele verbinding die niet kan
zorgdragen voor het opnemen van de trekkrachten tijdens het
opdrijven en het transport. De voorspanning voorkomt in deze
fase het optreden van trekkrachten in de verbinding.

3.5.2 Zettingenproblematiek
Vanuit de Gemeente Rotterdam is de eis gesteld dat te

allen tijde vlak naast de tunnel, bouwwerken gebouwd moeten
kunnen worden. Deze gebouwen zullen worden gefundeerd op het
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Pleistocene zand. Onder het Pleistocene zand is op ca. 30 m ~
NAP de laag van Kedichern (klei) gelegen (paragraaf 4.1.2). Het
is mogelijk dat enige zetting optreedt van deze laag. Er
ontstaat dan een schotelvormig zettingsgebied. Indien het
gebouw vlak naast de tunnel staat, ondervindt de tunnel de
invloed van de zetting en zal deze moeten volgen. De
zettingsproblematiek speelt een rol bij de bewegingsvrijheid
van de dilatatievoegen (stortmootvoegen) (paragraaf 3.5.3).

3.5.3 Uitvoering stortmootvoegen
3.5.3.1 Vertikale bewegingsvrijheid
3.5.3.1.1 Eindfase

De gebruikelijke wijze van

Y/TIZ'Z~~-I " tond I
I

I
I

~27~~
Figuur 16 Tandoplegging
stortmootvoeg (niet toegepast)

uitvoeren van stortmootvoegen
is een tandoplegging (figuur
16 Tandoplegging
stortmootvoeg) . Aan de
buitenzijde van de tand wordt
een rubber-metalen voegstrook
ingestort, die de
waterdichtheid van de voeg
moet garanderen. Aangezien de
tandoplegging over de hele
omtrek van de tunneldoorsnede
aangebracht is, vormt de
stortmootvoeg een translatie-
en torsiestijve verbinding

(relatief weinig
vervormings-capaciteit) .
Alleen bij het Gina-profiel,
tussen twee tunnel elementen

is enige speling mogelijk.
De eis dat de tunnel enige zetting zal moeten kunnen

volgen (paragraaf 3.5.2) leidt ertoe dat de stortmootvoegen
torsievriendelijk uitgevoerd dienen te worden. Een absoluut
torsievriendelijke stortmootvoeg belemmert echter het
functioneren van de tunnel, in verband met onbegrensde
verplaatsingen. Gesteld is dat een of meerdere hoekpunt (en)
van een stortmoot 10 mm meer of minder moet (en) kunnen
verplaatsen dan de overige hoekpunten van dezelfde moot
(figuur 17 Verplaatsingen stortmoot) . Een constructie die
voldoet aan de gestelde eisen is de visbekconstructie (figuur
18 Visbekconstructie) . De hellingen van de visbek lopen 10 op
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1, de stortrnootvoeg
is 1 rnm breed en
wordt gevuld met een
bitumenlaag. De ene
stortrnoot kan ten
opzichte van de
andere stortrnoot 10
mm vertikaal
verplaatsen.

Een
visbekconstructie
laat enerzijds in
eerste instantie
enige vertikale
verplaatsingen toe en
anderzijds worden
onbegrensde
verplaatsingen

voorkomen. Na verplaatsing "loopt de visbek aan" en wordt
verdere vertikale verplaatsing verhinderd. Aan de buitenzijde
wordt, net zoals bij de tandoplegging, een rubber-metalen
voegstrook ingestort.

2

Figuur 17 Verplaatsingen stortmoot

3.5.3.1.2 Transportfase
Om te voorkomen dat de

visbekconstructie al tijdens
het transport zijn werking
zou verliezen (vertikale
verplaatsing is mogelijk) ,
werden voor het transport
dwarskrachtkolommen geplaatst
ter plaatse van de
stortrnootvoegen naast de
tussenwanden en de
middenwand. De dwarskracht-
kolommen werden aangebracht
nadat, in het bouwdok, de
voorspanning was aangebracht
en nog niet geïnjecteerd, en

ze werden verwijderd voordat, na het afzinken, de voorspanning
doorgeslepen werd. De dwarskrachtkolommen leverden
dwarskrachtcapaciteit tijdens het transport en in de eerste
fase na het afzinken.

v i bekconstr
o•..

Figuur 18 Visbekconstructie
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Figuur 19 Horizontale tandconstructie in de vloer

De dwarskrachtkolommen waren gedimensioneerd op een
vertikale kracht van 1825 kN, zijnde de maximale kracht die
een kolom als belasting te verwerken kon krijgen (in relatie
tot tijdstip doorslijpen voorspanwapening (paragraaf 7.1.6)).

3.5.3.2 Horizontale bewegingsvrijheid
De horizontale bewegingsvrijheid van de tunnelelementen

ten opzichte van elkaar, loodrecht op de tunnelas, wordt
beperkt door een tandconstructie in de vloer van de
stortvoegen van de tunnelelementen (figuur 19 Horizontale
tandconstructie in vloer) .

Deze horizontale fixatie is nodig, omdat de afmetingen
van de ruimte tussen de ontsporingsprofielen aan zeer strenge
eisen dienen te voldoen. De afstand vanuit het hart van het
spoor tot aan het ontsporingsprofiel bedraagt 1.60 m. Een
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geringe horizontale verschuiving van het ene element ten
opzichte van het andere zou leiden tot problemen met het
profiel van vrije ruimte.

3.5.3.3 Overig
Aan de buitenzijde van de stortmootvoeg is een ACME-

profiel type 20A (figuur 15 ACME-profielen en rubbermetalen
voegstrook) meegestort tijdens de bouw. Dit profiel dient
ervoor om het drukpunt in het beton van de buitenzijde
richting binnenzijde te verschuiven. Is het drukpunt aan de
buitènzijde gelegen, dan is er de kans dat er beton afboert
aan de buitenzijde. De rubber-metalen voegstrook, die aan de
buitenzijde is gestort, verliest dan de beschermende werking
van het beton. Eventueel afboeren aan de binnenzijde vormt
niet zo'n groot probleem, aangezien het beton hier eventueel
hersteld kan worden en de werking van de rubber-metalen
voegstrook niet negatief wordt beïnvloed.

3.5.3.4 Stortnaad wand-vloer
De stortnaad wand-vloer is niet voorzien van een rubber-

metalen voegstrook. Dit in verband met de kans op vorming van
grindnesten rond het stalen gedeelte van de voegstrook. Tevens
is de aanhechting tussen het beton en het staal niet optimaal.
Rond het staal zal sprake zijn van een cementlaagje en niet
van beton. Er is hier als het ware sprake van een kerf.

De aansluiting van het beton op het beton in de naad is
voldoende om de waterdichtheid te garanderen. Tijdens de
uitvoering is aan dit aspect veel aandacht besteed.

Verder bevat de stortnaad geen dwarskrachtwapening
(paragraaf 3.3.5).

3.6 Calamiteiten
3.6.1 Brand

In de tunnelbuizen is ruimte aanwezig om een
hittewerende bekleding aan te brengen. Er is echter besloten
om in eerste instantie geen hittewerende bekleding aan te
brengen.

Met betrekking tot brand is er een onderverdeling te
maken in personentreinen en goederentreinen. Een personentrein
die in brand raakt vormt "geen" probleem, aangezien een
dergelijk soort brand, naar verwachting, niet lang genoeg
duurt en niet intensief genoeg is om de betonconstructie van
de tunnel aan te kunnen tasten. Indien een goederentrein in de
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tunnel in brand raakt duurt de brand waarschijnlijk zodanig
lang, dat een hittewerende bekleding niet voldoende
beschutting kan bieden aan de betonconstructie.

Door de dekking op de wapening is er een zekere
weerstand van de constructie tegen brand.

Het grote probleem voor een gewapend betonnen
constructie bij een brand is de mogelijkheid tot het
afspringen van de dekking op de wapening. Dit kan gebeuren
indien grote temperatuurverschillen optreden tussen de buiten-
en binnenzijde van het beton, bijvoorbeeld als gevolg van
bluswerkzaamheden. Is de betondekking er eenmaal afgesprongen
dan is de bescherming voor de wapening ook meteen weg.

Er is dan nog wel sprake van enige gewelfwerking van de
gewapend betonnen constructie (paragraaf 3.3.3).

In de tunnel zijn ventilatoren aangebracht. Op zich
wordt er in een treintunnel voldoende ventilatie opgewekt door
een trein zelf, echter door de lengte van de tunnel en de
aanwezigheid van een station is het noodzakelijk de ventilatie
te kunnen sturen.

3.6.2 Explosie
Gezien de kleine kans van voorkomen van een explosie is

hierop niet gedimensioneerd. Mocht een explosie zich voordoen
dan is er sprake van een ernstige calamiteit.

3.6.3 Ontsporingen
In de tunnel zijn ontsporingsprofielen aangebracht

(paragraaf 3.4.3).

3.6.4 Vallende en krabbende ankers
Als bescherming tegen vallende en krabbende ankers is op

het tunneldak een beschermschil van 15 cm dikte aangebracht.
Het ontwerpanker heeft een massa van 10 t en een valsnelheid
van 7 mis. De beschermschil is aangebracht aan de
afbouwsteiger in het bouwdok en dient tegelijkertijd als
ballastbeton (paragraaf 3.4.7). De beschermschil bestaat voor
de landelementen uit ongewapend en voor de rivierelementen uit
gewapend beton. Bovenop de beschermschil is, na het afzinken
bij de rivierelementen, een bestorting van 0.5 maangebracht.
De dikten van de beschermschil en van de, later aan te
brengen, bestorting zijn gevolgd uit een probabilistische
beschouwing omtrent de kans op erosie van de bestorting, de
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kans op een vallend of krabbend anker en de kans dat er een
tweede maal op dezelfde plaats een anker valt.

3.6.5 Zinkend schip
In de berekeningen is geen apart belastinggeval voor een

gezonken schip meegenomen. Dit om de volgende redenen:
1. Een gezonken schip kan op twee wijzen bovenop de tunnel
terecht komen. Enerzijds loodrecht op de tunnelas, anderzijds
evenwijdig aan de tunnelas.

Een schip wat loodrecht op de tunnel as op de tunnel
ligt, zal gedragen worden van tunnelwand naar tunnelwand. Het
schip zelf heeft enige stijfheid, waardoor de belasting tussen
de tunnelwanden verdeeld zal worden.

De kans dat een schip precies in de lengterichting van
de tunnelas op de tunnel komt te liggen is zeer gering. De
tunnelas is namelijk gesitueerd loodrecht op de vaargeul. Met
deze calamiteit is daarom geen rekening gehouden.
2. De belasting die een gezonken schip op het tunneldak
uitoefent is niet maatgevend. De passerende schepen ter
plaatse hebben een diepgang van maximaal 7 m. Dit komt overeen
met een belasting van 70 kN/m2

• Indien uitgegaan wordt van een
extreme waterstand van 3.0 m +NAP dan levert dit een totale
belasting op de tunnel op van ±200 kN/m2 (bodem op 9 m +NAP) .

Wordt de belasting vergeleken met de belasting op het
dak van de elementen onder het Noordereiland (240 kN/m2

), dan
blijkt deze lager te zijn. Het maatgevende bezwijkmechanisme
betreft bezwijken op dwarskracht. Dit mechanisme is recht
evenredig met de hoogte van het dak. Wordt hiervoor een
correctie uitgevoerd (rivierelementen hebben immers een
kleinere dakdikte (0.9 tegen 1.1 m)) dan blijkt de optredende
dakbelasting uit te komen op ±200 kN/m2
(240*0.9/1.1). Deze waarde is gelijk aan de waarde veroorzaakt
door een gezonken schip.

3.6.6 Lekstoten kopschot
Tijdens het afzinken van een tunnelelement was er een

zeer geringe kans dat het tunnelelement door het kopschot van
het voorgaande element heen zou stoten. Om vollopen van de
reeds geplaatste tunneldelen en de Linker-Maasoever te
voorkomen werden de deuren in de kopschotten, van de reeds
geplaatste elementen, gesloten.

Bij het afzinken van tunnelelement 1 was er een kans dat
het tunnelelement door het "landkopschot" van de Linker-
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Maasoever heen zou stoten. Voor het achterland was dit niet
zo'n probleem aangezien de tunnelinrit hier buitendijks ligt.

Bij het afzinken van tunnel element 8 was er een kans dat
het tunnelelement door het "landkopschot" van de Rechter-
Maasoever heen zou stoten. De eventuele gevolgen hiervan en de
voorzieningen die er tegen getroffen zijn, worden besproken in
paragraaf 3.6.7.

3.6.7 Onderlopen achterland Rechter-Maasoever
De tunnel doorsnijdt op de Rechter-Maasoever de primaire

waterkering. Er zijn een aantal faalmechanismen mogelijk die
zouden kunnen leiden tot het onderlopen van het achterland op
de Rechter-Maasoever (regio Rotterdam) indien geen
voorzieningen tegen dit onderlopen getroffen zouden worden.

De bedoelde faalmechanismen bestaan uit:
a. het bezwijken van de tunnel;
b. het onderlopen van het buitendijks gelegen land op de

Linker-Maasoever waarbij de tunnel als sifon functioneert;
c. het lekstoten van het kopschot van de zinkvoeg tussen de

Rechter-Maasoever en tunnelelement 8;
d. achter- en onderloopsheid ter plaatse van de doorsnijding

van de primaire waterkering;

Ter plaatse van het in situ gebouwde gedeelte van de
tunnel op de Rechter-Maasoever zijn voorzieningen getroffen in
en rond de tunnel teneinde onwenselijke gevolgen van de
faalmechanismen te voorkomen.

De voorzieningen bestaan uit een viertal schuiven in het
dak van de tunnel ter plaatse van de Rechter-Maasoever. De
schuiven doen dienst als vervanging van de oorspronkelijke
primaire waterkering. In iedere tunnelbuis bevindt zich een
schuif. Mocht een van bovengenoemde faalmechanismen optreden
(met uitzondering van het laatste), dan is het mogelijk, door
middel van het laten zakken van de schuiven, Rotterdam voor
overstromen te behoeden. Rondom is in de tunneldoorsnede in
iedere tunnelbuis een sparing gemaakt waar de schuiven, in
neergelaten toestand, in passen.

Tijdens het afzinken van tunnelelement 8 werden de
schuiven in een tweetal buizen volledig gesloten en in de
andere twee buizen tot op 60 cm neergelaten. De ruimte onder
de schuif diende als doorgang voor het personeel.
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De voorzieningen tegen de achter- en onderloopsheid
bestaan uit achter- en onderloopsheidschermen, die naast en
onder de tunnel geheid zijn.

In eerste instantie was er besloten de schuiven dubbel
uit te voeren. Dus in iedere tunnelbuis 2 schuiven in plaats
van 1. Tijdens de bouw van de Willemsspoortunnel heeft de
minister van Verkeer en Waterstaat echter besloten tot het
aanleggen van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. De
kans op het optreden van een faalmechanisme in combinatie met
een hoge waterstand wordt nu sterk gereduceerd. Een hoge
waterstand kan nu immers alleen maar optreden indien de
waterstand op zee hoog genoeg is en de stormvloedkering faalt.
Faalmechanisme b vervalt hierdoor min of meer. Dit leidt tot
een zodanige reductie van de faalkans dat is besloten de
schuiven enkel uit te voeren. Alleen gedurende de eerste jaren
van de gebruiksfase van de Willemsspoortunnel zal er een zeker
extra risico zijn, aangezien de stormvloedkering dan nog in de
bouwfase verkeert.

3.7 Materiaal
Voor het cement is gebruik gemaakt van Hoogovencement

(minder warmte-ontwikkeling dan Portlandcement). De vereiste
w.c.f. bedroeg O.S. Er is aangestuurd op een w.c.f. van 0.48.
De poreusheid van het beton is bepaald met de
waterindringingsproef. De mate van poreusheid is een kengetal
voor de duurzaamheid van het beton. De betonkwaliteit en de
dekking bepalen de duurzaamheid van het beton.

3.7.1 Toegepaste milieuklasse
Een gedeelte van de tijd is de tunnel gelegen in zout

water. Door diffusie van (zout) water door het beton heen naar
binnen (hollow-Ieak-verschijnsel) en door verdamping van dat
zoute water aan de binnenzijde, ontstaat ter plaatse in het
beton een zoutconcentratie. Deze zoutconcentratie kan de
wapening aantasten. Verwacht werd dat dit verschijnsel een
serieus probleem zou vormen. Om deze reden is besloten beton
uit milieuklasse 3B toe te passen.

Uit een onderzoek aan de Vlake-tunnel (ook zout water)
is gebleken dat het hollow-Ieak-probleem een niet zo'n groot
probleem vormt. Het verschijnsel speelt alleen maar een rol
indien diffusie daadwerkelijk kan optreden. Door te zorgen
voor een goede betondichtheid, neemt de diffusieweerstand toe
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en de uiteindelijke diffusie af. De zoutconcentratie aan de
binnenzijde van de tunnel blijft dan beperkt.

3.7.2 Cementgehalte
Op sommige plaatsen in de tunnel is meer cement

toegepast dan de 300 kg/m3
• Met name in de tunnelvloer is de

hoeveelheid cement verhoogd naar 320 kg/m3
• Dit is gedaan om

superplastificeerder uit te sparen. Meer cement toe passen kan
alleen maar op die plaatsen waar warmte-ontwikkeling niet
kritisch is en dus waar scheurvorming geen grote rol van
betekenis speelt.

3.7.3 Koeling van het beton
Het beton werd tijdens de verharding gekoeld door een

gesloten systeem van koelbuizen in combinatie met een
koelaggregaat. De koeltemperatuur bedroeg 8 °C. De koelbuizen
waren boven elkaar geplaatst. De koelbuizen waren alleen
toegepast in de zijwanden van een tunnelelement. De wanddikte
van een tunnelelement bedraagt 1.20 m. Bij deze dikte was het
nog net acceptabel 1 enkele rij buizen toe te passen. Bij
grotere wanddikten zijn 2 rijen buizen nodig.

In totaal zijn per wand 10 buizen toegepast met een
inwendige diameter van 19 mmo

3.7.4 Bekisting
Als bekisting voor de stortmoten is gebruik gemaakt van

een stalen bekisting. Staal is duurder dan hout, maar beter
voor hergebruik geschikt. Teneinde een te snelle afkoeling van
het beton in de winter te voorkomen is een laag schuim op de
bekisting toegepast als isolatie. Deze laag werkte in de zomer
averechts, daar dan geen isolatie nodig is. Door middel van de
buizenkoeling werd dit probleem in de zijwanden opgelost. In
de tussenwanden en middenwand is extra scheurvorming, als
gevolg van een te langzame afkoeling, niet problematisch.
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4 De Zinksleuf
4.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten

De randvoorwaarden en uitgangspunten volgen voor een
groot deel uit bijlage 9 van de basisovereenkomst (Bijlage 2) .

4.1.1 Berekeningen damwanden
De damwandconstructies moesten worden berekend met

behulp van een computerprogramma dat gebaseerd is op de
theorie van de elastische ligger die door elasto-plastische
grondveren is ondersteund. De spanningen en verplaatsingen uit
voorgaande bouwfasen moesten in de berekening worden
meegenomen.
De damwanden zijn berekend met het programma Damwand!3.

4.1.2 Geotechnisch profiel (figuren 20 en 21 Geotechnisch
profiel)

Er zijn diverse sonderingen gemaakt in de omgeving van
de tunnellocatie en op de locatie zelf. Er is tevens gebruik
gemaakt van reeds eerder gemaakte sonderingen en boringen.

Geotechnisch profiel Linker Maasoever vanaf maaiveld:
= een dunne laag Holoceen zand, variërend in dikte van 0 tot 2
m (waarschijnlijk ophoogzand) i

= een laag Holocene klei, variërend in dikte van 15 tot 20 mi
= een laag Pleistoceen zand, variërend in dikte van 7 tot 15

mi

= daaronder was de laag van Kedichem gelegen.

Geotechnisch profiel Noordereiland vanaf maaiveld:
= een dunne laag Holoceen zand, variërend in dikte van 0 tot 2

m (waarschijnlijk ophoogzand) i

= een laag Holocene klei met een dikte van ongeveer 7 mi

= een laag Holoceen zand met een dikte van ongeveer 10 mi

= een laag Pleistoceen zand met een dikte van ongeveer 10 mi
= daaronder was de laag van Kedichem gelegen.

Geotechnisch profiel Koningshaven vanaf de bodem:
= een laag Holoceen zand met een dikte van 5 tot 10 mi

= een laag Pleistoceen zand met een dikte van ongeveer 10 mi
= daaronder was de laag van Kedichem gelegen.
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Geotechnisch profiel Nieuwe Maas vanaf de bodem:
* linkeroever
= een laag Holoceen zand, variërend in dikte van 10 tot 20 mi

= een laag Pleistoceen zand, variërend in dikte van 2 tot 5 mi

= daaronder was de laag van Kedichem gelegen.
* rechteroever
= een laag Holocene klei met een dikte van ± 7 mi

= een laag Pleistoceen zand, variërend in dikte van 5 tot 12
mi

= daaronder was de laag van Kedichem gelegen.
De scheiding tussen de 2 bovengenoemde gedeelten lag op ca.
200 m uit de Rechter-Maasoever.

De oorspronkelijke bodemdiepte in de Nieuwe Maas
varieerde tussen de 12 m +NAP en 9 m +NAP. De oorspronkelijke
bodemdiepte in de Koningshaven varieerde van 7 m +NAP (Prins
Hendrikkade) via 11 m +NAP (midden Koningshaven) tot 5 m +NAP
(Nassaukade) . Het maaiveld op de Rechter-Maasoever lag op 3.50
m +NAP, op het Noordereiland op 3.40 m +NAP en op de Linker-
Maasoever op 3.50 m +NAP.

4.1.3 Grondparameters
De voor de berekeningen aangehouden grondgegevens zlJn

vermeld in bijlage 9 van de basisovereenkomst (Bijlage 2) .

4.1.4 (Grond)waterstanden
Bij de berekening van de damwanden van de zinksleuf in

de landgedeelten diende van de volgende twee belastinggevallen
uitgegaan te worden:
1. De hoogst bekende natuurlijke grondwaterstand in combinatie
met de gemiddelde laagwaterstand in de rivier. Voor het
Noordereiland betekende dit een watersprong van ± 2.5 m en
voor de Linker-Maasoever een watersprong van ± 2.5 m zonder
gronddam en ± 1.5 m met gronddam (paragraaf 4.3.3). De
natuurlijke grondwaterstand werd gemeten met
waterspanningsmetingen.
2. De gemiddelde grondwaterstand in combinatie met een lage
rivierwaterstand met een onderschrijdingsfrequentie van 10-2

per jaar. De bijbehorende rivierwaterstand bedroeg 1.5 m +NAP.
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Op de Linker-Maasoever is gerekend met de gunstige
werking van een hogere waterstand in de bouwput ten opzichte
van daarbuiten. De hogere waterstand in de bouwput werd
gerealiseerd door gebruik te maken van de gronddam.

De (grond)waterstanden:
* grondwaterstanden
- Noordereiland

hoogste freatische lijn 1.8 m +NAP
laagste freatische lijn 1.0 m +NAP

- Linker-Maasoever
hoogste freatische lijn 1.8 m +NAP
laagste freatische lijn 1.0 m +NAP

* rivierwaterstanden
gemiddelde hoogwaterstand
hoogste waterstand
gemiddelde laagwaterstand

1.1 m +NAP
2.1 m +NAP
0.5 m +NAP

4.1.5 Veiligheidscoëfficiënten damwandprofielen
Voor elke bouwfase moest worden aangetoond dat de

damwand qua sterkte en stabiliteit zou voldoen en dat de
vervormingen aanvaardbaar zouden zijn ten opzichte van de
aangrenzende infrastructuur, bebouwing, kabels en buizen en
wel voor beide volgende gevallen:
a. Met de, door het ingenieursbureau Geotechniek en Milieu van
Gemeentewerken Rotterdam, gegeven grondparameters en een
veiligheidscoëfficiënt bij enkelvoudig gestempelde damwanden
van 1.5 en bij meervoudig gestempelde damwanden van 1.33.
b. Indien de hoek van inwendige wrijving in alle grondlagen
met 8% verminderd zou worden en de veiligheid met betrekking
tot de sterkte op 1.05 zou worden gesteld. Deze controle gold
alleen voor enkelvoudig gestempelde damwanden~

* stempelkrachten
Bij toepassing van stempels moesten voor de dimensionering
hiervan de stempelkrachten uit de berekening (inclusief y =
1.5) nog eens vermenigvuldigd worden met een factor 1.25. De
totale veiligheidsfactor werd daarmee 1.875.
De factor 1.25 was voor de opvang van bijkomende belastingen
ten gevolge van: - temperatuureffecten

- stootkrachten tegen stempels
- het wegvallen van een stempel
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Met betrekking tot plooi gold dat, indien de buizen in
het plooigevoelige gebied lagen, de veiligheidscoëfficiënt
varieerde tussen de 1.5 en 2 (paragraaf 4.4.2.5). In andere
gevallen werd de veiligheidscoëfficiënt op 1.5 gesteld.
Met betrekking tot plooi werd een uitzondering gemaakt omdat
plooi een bros bezwijken inhoudt (dus zonder duidelijke
waarschuwing vooraf) terwijl normaal een taai, plastisch
bezwijken plaatsvindt (met duidelijke waarschuwing vooraf) .

4.1.6 Toelaatbare vervor.mingen combi-wand
* Linker-Maasoever (west- en oostzijde)
- maaiveldniveau:
- ter plaatse van de grootste buik:
- ter plaatse van hulpviaduct op maaiveldniveau:

De combi-wand werd zowel aan de west- als aan de
oostzijde op stijfheid en sterkte gedimensioneerd. Voor de
vervormingen gold tevens dat rekening gehouden diende te
worden met het uitvallen van een stempel.

30 mm;
150 mm;
10 mmo

* Koningshaven - westzijde
- bodemniveau: (paragraaf 4.4.5.1.1)
- ter plaatse van de grootste buik:

De damwand werd op stijfheid gedimensioneerd.
van het eindige elementenprogramma DIANA zijn de
verplaatsingen van de heftorens berekend. Tijdens de
uitvoeringsfase zijn met behulp van Plaxis berekeningen
uitgevoerd (~-c reductie) .

10 mm;
35 mmo

Met behulp

* Koningshaven - oostzijde
Aan de oostzijde van de zinksleuf werden "geen"

beperkingen opgelegd aan de maximale doorbuiging van de
damwand. De enige eis was dat de zinksleuf vrij gehouden moest
worden van slib. De combi-wand aan de oostzijde van de
Koningshaven werd gedimensioneerd op sterkte.

* Noordereiland (west- en oostzijde)
- maaiveldniveau:
- ter plaatse van de grootste buik:

De combi-wand in het Noordereiland
gedimensioneerd.

"geen" beperking;
150 mmo
werd op sterkte
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* Nieuwe Maas
Aan de damwanden gelegen in de Nieuwe Maas werden "geen"

beperking met betrekking tot de doorbuiging gesteld. De
damwanden in de Nieuwe Maas werden op sterkte gedimensioneerd.

Het heien van de damwanden en de verankeringen mocht
niet leiden tot ontoelaatbare zettingen van nabij gelegen
constructies en gebouwen. Het trillen van de damwand werd
alleen toegestaan in de kleilagen.

4.1.7 De buispalen van de combi-wand.
4.1.7.1 Keuring

De buispalen van de combi-wand waren ongecertificeerd.
De keuring van de ongecertificeerde buizen bestond uit een
bepaling van de mechanische eigenschappen, de kerfslagwaarde
bij ooe en een chemische analyse volgens norm DIN 17172 van
enerzijds het moedermateriaal en anderzijds de lasnaden.

4.1.7.2 Dimensioneringseisen met betrekking tot plooi en knik
De buizen werden met betrekking tot plooi gecontroleerd

met de formule van Gresnigt (voor berekeningswijze paragraaf
4.4.2.5) .

4.1.8 Toelaatbare vervor.mingen pijlers spoorbruggen

langsrichting =
dwarsrichting =
vertikaal =

z-richting
x-richting
y-richting

* Heftorens Koningshaven
Torens ten opzichte van elkaar
Clz = 30 mm
óx = 16 mm, ~x - 0.002
Cly = 17 mm, ~y = 0.0003

absoluut per toren
~z = 0.001

scheluwte spoor 0.0005

* Pijlers Nieuwe Maas
pijlers ten opzichte van elkaar
~x = 0.002
~y = 0.001

absoluut per pijler

Cly = 35 mm (opleggingen)

scheluwte spoor 0.0005

56



De eisen voor de heftorens waren strenger dan voor de
pijlers in de Nieuwe Maas, vanwege het vertikaal moeten kunnen
bewegen van de hef en de contragewichten.

4.1.9 Controlemetingen.
Tijdens het heiwerk en het ontgraven van de zinksleuf in

de Koningshaven zijn controlemetingen verricht aan de
heftorens van de Koningshavenbrug.

Indien de toegestane vervormingen overschreden werden,
dienden maatregelen getroffen te worden ter voorkoming van
verdere vervormingen.

4.1.10 Bestorting op de rivierbodem
Paragraaf 4.3.2.

4.1.11 Verontreinigingen
Door het ingenieursbureau Geotechniek en Milieu van

Gemeentewerken Rotterdam is een onderzoek verricht naar even-
tuele verontreinigingen ter plaatse van de zinksleuf. Het is
gebleken dat op sommige plaatsen verontreinigde grond aanwezig
was. Deze grond is, afhankelijk van de mate van veront-
reiniging, afgevoerd naar de overbruggingslocatie "Badkuip",
of, na 01-01-'88, naar "De Slufter", of, indien sterk
verontreinigd, naar de "Papegaaiebek".

4.1.12 Verwijderen combi-wand eindfase
De combi-wanden mochten na de bouw van de tunnel niet

getrokken worden. Dit om een tweetal redenen.
Op de eerste plaats zou het trekken van de combi-wand

trillingen in de onderstroomde laag onder de tunnel
veroorzaken. Door deze trillingen zal het onderstroomzand
extra verdichten met extra zettingen van de tunnel als gevolg.

Op de tweede plaats kon het trekken van de combi-wand
leiden tot problemen met de funderingen van aanliggende
bouwwerken. Voor de bouw heerste er in de grondlagen in de
Linker-Maasoever en het Noordereiland een constante
waterstand. Na het aanvullen van de zinksleuf zou er een
verschil in waterdoorlatendheid bestaan tussen de aanvul grond
in de zinksleuf en de grond buiten de zinksleuf. De
waterdoorlatendheid van de aanvul grond zou groter zijn dan die
van de grond rond de zinksleuf. Als gevolg hiervan zou de
waterstand in de aanvulgrond, afhankelijk van de
rivierwaterstand, meer gaan variëren. Dit kon in de directe
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omgeving van de voormalige zinksleuf eveneens leiden tot
fluctuerende grondwaterstanden, met alle gevolgen voor de
funderingen vandien (zettingen, rotting).

Om fluctuerende waterstanden buiten de voormalige
zinksleuf te voorkomen werden de combi-wanden afgebrand op 1 à
1.5 m onder maaiveld. Oorspronkelijk was de eis dat de combi-
wanden op minimaal 2.5 m onder maaiveld afgebrand zouden
worden. In verband met het feit dat de grondwaterstand dan
boven de damwand uit zou komen, is hier vanaf gezien. Bij
afbranden op 2.5 m onder het maaiveld zou een afsluitende
kleikist ter hoogte van de afbrandlijn toegepast hebben moeten
te worden.

Voor de Koningshaven en Nieuwe Maas gold als afbrand-
niveau de bodemlijn.

4.1.13 Schadepreventie en afwikkeling
Door de minister van Verkeer en Waterstaat was een

neutrale schadecommissie ingesteld. De taak van deze commissie
betrof het vaststellen van een causaal verband tussen de
grondmechanische aspecten van de werkzaamheden van het
spoortunnelproject en schade geleden door derden en door de NS
aan haar eigendommen inclusief de, aan haar reeds opgeleverde,
werken, en aan andere werken dan die zijn genoemd in de
Algemene Bepaling Werken (ABW) paragraaf 44.

De uitspraken van de neutrale schadecommissie waren
bindend voor de partijen.

Naast de neutrale schadecommissie, voor materiële
schade, was er tevens een schade-adviescommissie. De schade-
adviescommissie had als functie eventuele economische schade
te beoordelen en een uitspraak te doen in welke mate deze
schade een gevolg was van de aanleg van de tunnel. Bedoeld
wordt bijvoorbeeld omzetverlaging bij winkeliers als gevolg
van een verminderde bereikbaarheid.

De NS heeft voorts door een neutrale instantie een
proces-verbaal van toestand laten opmaken van:
- alle bebouwing binnen een afstand van 60 m uit de zijkant
van de bouwsleuf;

- de schadegevoelige bebouwing van 60 tot 100 m uit de zijkant
van de bouwsleuf.
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4.2 Geometrie
4.2.1 Lengte zinksleuf

De lengte van de zinksleuf was gelijk aan de lengte van
de af te zinken tunnel. Het afgezonken deel van de tunnel
steekt 270 m de Linker-Maasoever in. Deze afstand was o.a.
afhankelijk van economische en technische motieven. De gehele
Linker-Maasoever ter plaatse was buitendijks land, zodat geen
doorsnijding van de waterkering plaatsvond. In principe kon
het "gehele" buitendijkse land gebruikt worden voor een
afgezonken tunnel.

Technisch gezien lag de grens waar over moest worden
gegaan op in situ bouwen op het punt waar afzinken niet meer
mogelijk was. Algemeen gesteld is dit het punt waar de
tunneloprit een zodanige hoogteligging bereikt dat een
tunnelelement niet meer in drijvende toestand verplaatst kan
worden.

Economisch gezien werd de grens enerzijds bepaald door
de hoeveelheid grondverbetering die aangebracht moest worden
als fundering onder de tunnel en anderzijds door een
kostenafweging tussen het bouwen volgens de afzinkmethode of
het in situ bouwen met onder-water-beton met trekpalen.

Hoe verder het afgezonken deel de Linker-Maasoever in
zou steken, hoe meer ontgraven moest worden en hoe meer
grondverbetering aangebracht worden. Meer grondverbetering
betekende hogere kosten.

Hoe groter het in situ gebouwde gedeelte, hoe meer
onder-water-beton en trekpalen nodig zouden zijn. Dit zou
hogere kosten betekenen. Tevens zou waarschijnlijk vanaf een
bepaald punt een extra verankeringslaag nodig zijn geweest in
verband met de grootte van de ontgraving.

Het economisch omslagpunt tussen het afgezonken en het
in situ gebouwde gedeelte van de tunnel was niet scherp te
definiëren. In eerste instantie bestond het tunnel ontwerp uit
9 elementen. In de ontwerpfase is besloten van 9 elementen
over te gaan op 8 elementen. De overgang in situ c.q.
afgezonken gebouwd werd door deze keuze verschoven richting
Nieuwe Maas en ligt nu op ongeveer 270 m in de Linkeroever-
Maasoever. Op dit punt moest onder de tunnel 3.5 m grond-
verbetering aangebracht worden.

Aan de Rechter-Maasoever lag de grens tussen in situ en
afgezonken bouwen onder de primaire waterkering. De
waterkering was hier direct aan de Nieuwe Maas gelegen.
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4.2.2 Breedte zinksleuf
De breedte van de zinksleuf was nagenoeg constant en

bedroeg circa 29 m. Voor de benodigde breedte waren o.a.
bepalend de breedte van het tunnelelement en de benodigde
manoeuvreerruimte. De doorsnedes ter plaatse van het
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Figuur 22 Doorsnedes zinksleuf
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Noordereiland, de Koningshaven en de Linker-Maasoever zijn
terug te vinden in figuur 22 Doorsnedes zinksleuf.

4.2.3 Diepte zinksleuf
De diepte waarop de bodem van de zinksleuf lag,

varieerde van 16 m +NAP aan de Rechter-Maasoever, naar 18 m
+NAP onder de Nieuwe Maas, het Noordereiland en de
Koningshaven, tot 14 m +NAP aan de Linker-Maasoever.

4.2.4 Kademuren
Ter plaatse van de zinksleuf werden de kademuren van de

Nassaukade, Prins Hendrikkade en de Maaskade gesloopt en
vervangen door hulpdamwanden. Deze kades zijn na de bouw van
de tunnel hersteld.

De taludvoorzieningen ter plaatse van de Prins
Hendrikkade en het Bolwerk op de Rechter-Maasoever werden
verwijderd en zijn na gereedkoming van de tunnel weer
hersteld.

4.2.5 Hulpviaduct naast zinksleuf
Het tunnel tracé op de Linker-Maasoever is voor een

gedeelte gelegen op de plaats van het vroegere spoortracé. Om
de tunnel te kunnen bouwen werd het spoor tijdelijk ver-
plaatst. Hiertoe werd op de Linker-Maasoever een hulpviaduct
gebouwd vanaf het landhoofd van de Koningshavenbrug tot aan de
Roentgenstraat. Het grondwerk ten behoeve van de zinksleuf
naast het hulpviaduct werd gefaseerd uitgevoerd (figuur 23'
Fasering grondwerk hulpviaduct Linker-Maasoever) .
fase 1: Heien buizen combi-wand aan de zijde van het

hulpviaduct.
fase 2: Ontgraven terp tot niveau 1 en aanbrengen schoorbalk

1. De schoorbalk bestaat uit het materiaal Fe 360 met
afmetingen 508/12.5.

fase 3: Ontgraven terp tot niveau 2 en aanbrengen schoorbalk 2
en tot stand brengen van de verbinding tussen de
schoorbalk en de combi-wand.

fase 4: De zinksleuf wordt ontgraven tot het niveau zonder
stempels. De maximale doorbuiging van de combi-wand
bedraagt hierbij 10 mmo Vervolgens worden de stempels
aangebracht, waarna verder ontgraven kan plaatsvinden.
(paragraaf 4.4.3.4.2).
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fase 2
fase 3

fase 1

'fase 4

Figuur 23 Fasering grondwerk hulpviaduct Linker-Maasoever

Oorspronkelijk was de gedachte een proef uit te voeren
om aan te tonen dat de complete ontgraving tot het maaiveld
zonder schoren zou kunnen plaatsvinden. In een latere fase
werd besloten het hulpviaduct direct af te schoren op de
combi-wand.

Aangezien het verplaatste spoortracé ter plaatse van het
hulpviaduct in een lichte bocht liep, diende het hulpviaduct
geschoord te worden. Dit afschoren diende plaats te vinden aan
de oostelijke zijde van de spoorbaan, alwaar de zinksleuf
gelegen was. Door de geringe afstand,tussen het hulpviaduct en
de zinksleuf werd het hulpviaduct op 12 plaatsen afgeschoord
op de westelijke combi-wand van de zinksleuf. Via de stempels
in de zinksleuf werd de schoorkracht overgedragen naar de
oostelijke combi-wand, alwaar krachtsoverdracht plaatsvond
naar de achtergelegen grond.
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Een speciale constructie werd gevormd door de
ondersteuning van het landhoofd aan de zuidzijde van de
Koningshaven. Het landhoofd was v-vormig ondersteund en
afgeschoord door middel van een horizontaal gelegen schoorbalk
tussen de punt van de V en de combi-wand. De schoorbalk was
gelegen onder de grond.

4.2.6 Hulpbruggen over de zinksleuf
Over de zinksleuf werden op een aantal plaatsen

hulpbruggen aangebracht ten behoeve van het verkeer. Het
betrof hier verkeersbruggen voor klasse VoSB 45 en
voetgangersbruggen. De hulpbruggen bestonden uit'Bailey-
bruggen. Er werden in totaal vier verschillende Bailey-bruggen
toegepast. De verschillen betroffen de afmetingen van de
bruggen (weg-breedte en voorzieningen voor fietsers c.q.
voetgangers). De bruggen werden opgelegd op de combi-wand.

De uitvoering diende gefaseerd plaats te vinden,
aangezien het verkeer op de ondervermelde locaties normaal
doorgang moest kunnen vinden. Verkeersstremmingen waren niet
toegestaan, met uitzondering van de weekeinden, waarin met de
halve verkeerscapaciteit volstaan kon worden.

De locaties voor de hulpbruggen betroffen:
- het Bolwerk (twee bruggen) i
- de Maaskade (twee bruggen) i

- de Prins Hendrikkade (vier bruggen) i

- de Nassaukade (vier bruggen) i
- de Roentgenstraat (een brug) .

Naast de hulpbruggen voor het verkeer werden nog twee
hulpbruggen voor leidingen aangelegd.

4.2.7 Keuze taluds of damwanden
Als zijwaartse zinksleufbegrenzing was er de

mogelijkheid te kiezen voor een damwand of een talud. Welke
van de twee mogelijkheden gekozen werd, was afhankelijk van de
situatie ter plaatse (randvoorwaarden). Een eerste parameter
hierbij was het ruimtegebrek.

In de Linker-Maasoever bestond de zinksleufbegrenzing
uit combi-wanden, zowel aan de west- als aan de oostzijde van
de zinksleuf. Dit vanwege ruimtegebrek.
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In de Koningshaven aan de westzijde bevonden zich de
twee heftorens van de Willemsspoorbrug. Tot de zestiger jaren
heeft er een zakking plaatsgevonden van de zuidelijke
heftoren. Een talud als zinksleufbegrenzing was hier niet
mogelijk aangezien dan de heftorens zich in het talud zouden
bevinden en dus ontgraven zouden moeten worden. Dit zou, in
verband met de onbekende kwaliteit van de fundering van de
heftorens, hoogstwaarschijnlijk geleid hebben tot
stabiliteitsverlies. In feite was ook hier geen ruimte voor
een talud. De zinksleufbegrenzing heeft hier bestaan uit een
damwand. Teneinde de vervorming van de damwand beperkt te
houden, en daarmee de kans op extra zakkingen van de heftoren
te verkleinen, werd de damwand verankerd door middel van
schuin geheide HE-profielen (paragraaf 4.4.3.3).

Aan de oostzijde van de zinksleuf in de Koningshaven
werd gekozen voor een damwand waaraan wel sterkte-eisen maar
geen stijfheidseisen gesteld werden. Damwandvervormingen
speelden hier een geringe rol (er zijn aan deze zijde geen
constructies). Het alternatief voor de damwand, een vrij
talud, werd hier om kostprijstechnische redenen verworpen door
de KWT.

De zinksleuf in het Noordereiland werd net zoals de
zinksleuf in de Linker-Maasoever voor het merendeel (paragraaf
4.2.10) begrensd door combi-wanden.

In de Nieuwe Maas stonden aan de westzijde alleen
damwanden tot en met de tweede brugpijler gezien vanuit het
Noordereiland. Deze brugpijlers zijn gefundeerd op houten
palen (paragraaf 4.3.1.1). Een talud ter plaatse kwam erop
neer dat de grond ontgraven moest worden tot voorbij de
Willemsspoorbrug. Als gevolg van een onbekende kwaliteit van
de fundering van de brugpijlers, werd geen risico genomen en
besloten de pijlers niet te ontgraven. Aan de damwand werden
alleen sterkte-eisen gesteld. De vervormingseisen waren minder
streng.

De derde pijler uit de oever van het Noordereiland is
gefundeerd op een caisson. Eventueel ontgraven leverde hier
geen directe stabiliteitsproblemen (paragraaf 4.3.1.1) op voor
de brugpijler, zodat gekozen werd voor een talud.

Rond de pijler werd een aanvaarbescherming aangebracht.
De constructie diende om de kans op een aanvaring te
verkleinen (afschrikmiddel) en niet zozeer als buffer voor de
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pijler. Een buffer voor de pijler zou vele malen zo groot
hebben moeten zijn.

Het talud begon dus na de tweede pijler uit het
Noordereiland, tot aan, ongeveer, de Rechter-Maasoever toe. De
laatste pijler voor de Rechter-Maasoever is eveneens
gefundeerd op een caisson. De stabiliteit van deze pijler werd
niet beïnvloed, aangezien de pijler buiten het invloedsgebied
van de zinksleuf stond.

Aan de oostzijde van de zinksleuf bevond zich in de
Nieuwe Maas een talud over de volle zinksleuflengte. Dit hield
in dat aan beide zijden van de sluitvoeg (tussen de elementen
7 en 8) een talud aanwezig was. Het voordeel hiervan was dat
gewerkt kon worden met een betere stroomverdeling.

In de Rechter-Maasoever bestond de zinksleufbegrenzing
voor het grootste deel (paragraaf 4.2.10) weer uit combi-
wanden.

4.2.8 Waterverdeling Nieuwe Maas-Koningshaven
Als gevolg van het heien van damwanden in de Nieuwe Maas

werd ter plaatse de doorsnede van het stroomvoerend profiel
verkleind. In eerste instantie werd de eis gesteld dat, indien
de damwanden niet ver genoeg waren ingeheid, de bovenkant van
deze damwanden afgebrand moest worden om de oppervlakte van
het doorstroomprofiel te herstellen. Het is echter gebleken
dat de rivierdoorsnede ter plaatse van de zinksleuf niet de
maatgevende doorsnede met betrekking tot het doorstroomprofiel
is. De maatgevende doorsnede was meer oostwaarts (stroom-
opwaarts) gelegen. Dit hield in dat de waterverdeling over de
Nieuwe Maas en de Koningshaven niet beïnvloed is geworden door
de niet geheel ingeheide damwanden.

4.2.9 Aansluitingen op de oevers
De afrit in de Linker-Maasoever is gebouwd in een

bouwput met onderwaterbeton met trekpalen. Een deel van de
onderwaterbetonvloer liep door in de zinksleuf, zodat element
1 voor een deel afgezonken werd boven de werkvloer. Door
verschil in zettingen tussen afrit en afgezonken tunnel
bestond het gevaar voor het ontstaan van een valse oplegging
ter plaatse van de aansluiting. Om dit te voorkomen werd er op
de werkvloer een polyether matras aangebracht, type polyether
KW 25125. Het matras zou samendrukken in geval van belasting
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en moest voorkomen dat er onderstroomzand tussen element 1 en
de werkvloer kon komen.
Eisen gesteld aan het matrasmateriaal:
- dikte 200 mmj
- onder water samendrukbaar tot 100 mmj
- levensduur onder water minimaal 3 maanden.

4.2.10 Reeds aanwezige damwanden onder opritten Willemsbrug
Van deze damwanden wordt hier, naast een geometrische

omschrijving, tevens de wijze van verankeren beschreven.

Een deel van de zinksleufbegrenzing (damwanden) werd in
een eerder stadium geheid in opdracht van Gemeentewerken
Rotterdam. Er was in dat stadium, bij de aanleg van
Willemsbrug, rekening gehouden met een eventuele, toekomstige
aanleg van de Willemsspoortunnel. Het betrof hier de damwanden
ter plaatse van het Bolwerk op de Rechter-Maasoever en de
Prins Hendrikkade op het Noordereiland. De damwanden bestonden
hier niet uit een combi-wand, maar ter plaatse van het Bolwerk
uit Peine-profielen 22/13 en ter plaatse van de Prins
Hendrikkade uit kokerpalen met Larssen tussenplanken met
daarbovenop een gewapend betonnen deksloof.

De damwand ter plaatse van het Bolwerk bezat niet
voldoende stijfheid bij een vereiste ontgravingsdiepte van 19
m. Om toch aan de stijfheidseisen te kunnen voldoen diende
twee verankeringslagen toegepast te worden. De eerste
verankeringslaag bestond uit stempels, zoals die ook in het
Noordereiland en de Linker-Maasoever toegepast zijn. Voor de
tweede verankeringslaag was het toepassen van stempels niet
mogelijk, aangezien er een vrije doorvaarthoogte voor de
tunnelelementen vereist was. De tweede verankeringslaag
bestond uit groutankers.

Voor het aanbrengen van de groutankers diende eerst het
betreffende gedeelte van de zinksleuf droog ontgraven te
worden. Groutankers kunnen namelijk, met voldoende zekerheid,
alleen in den droge aangebracht worden. Berekend was dat de
groutankers op 4.80 m ~NAP aangebracht dienden te worden. De
droge ontgraving reikte daarom tot 5.3 m ~NAP. Het risico
hierbij was de kans op opbarsten van de bodem van de bouwput,
met alle gevolgen vandien. Tijdens het droog ontgraven werd
een extra bemaling tot 2.50 m ~NAP toegepast om opbarsten te
voorkomen. Berekend was tot hoever er uitgegraven mocht worden
alvorens de grond zou kunnen opbarsten. Proefondervindelijk
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werd vastgesteld dat deze berekende waarde klopte met de
praktijk. Na het aanbrengen van de groutankers werd namelijk
als proef verder ontgraven tot het begin van opbarsten zich
voor deed. De diepte waarbij opbarsten uiteindelijk optrad
kwam overeen met de berekende waarde.

4.3 Grondmechanische beschouwingen
4.3.1 Stabiliteit bestaande spoorbruggen
4.3.1.1 Nieuwe Maas

In de Nieuwe Maas stonden in totaal 4 pijlers onder de
spoorbrug. De pijlers zijn genummerd, gezien vanuit het
Noordereiland. De pijlers 1 en 2 waren gefundeerd op houten
palen, de pijlers 3 en 4 stonden op caissons.

In de Nieuwe Maas waren de pijlers 2,3 en 4 maatgevend
met betrekking tot de ontgraving. Pijler 2 was gefundeerd op
houten palen op 16.5 m +NAP. De pijlers 3 en 4 waren
gefundeerd op caissons op ± 20 à 22 m +NAP. De afstand tussen
het hart van de pijlers en het hart van de zinksleuf varieerde
tussen de 53 en 55 m. Om de stabiliteit van de pijlers te
bepalen werden glijvlakberekeningen uitgevoerd met behulp van
het programma STAGROM volgens de methode Bishop. De
verplaatsingen van de pijlers werden bepaald met het programma
DIANA op basis van vlakke vervormingselementen.

Door de onbekende kwaliteit van de houten-palen-
fundering werd besloten deze pijlers niet te ontgraven.
Hiertoe werden de damwanden van de zinksleuf verder doorgezet
de Nieuwe Maas in (paragraaf 4.2.7).

Voor pijler 3 werd nader onderzoek uitgevoerd omtrent de
stabiliteit. Instabiliteit van de pijlers werd beïnvloed door
de langs gradiënt van de stroomsnelheid en eventueel optredende
ontgrondingskuilen in de omgeving van de pijler. Een hiermee
samenhangend probleem was de sedimentatie in de zinksleuf
gedurende dezelfde periode.

Tijdens de afzinkperiode en de periode tussen het
baggeren van de zinksleuf en het afzinken van de elementen (6
maanden) mocht de stabiliteit van de pijlers niet in gevaar
komen. De morfologische stabiliteit van de zinksleuf over deze
periode ter plaatse van pijler 3 werd numeriek onderzocht met
het programma SUSPEN. Dit 2-dimensionale programma berekent
het zandtransport en de erosie C.q. sedimentatie in een
stroombaan. Het programma rekent met een Dso-waarde, waarvoor
200 ~m werd genomen. In de berekening werd voor verschillende
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afvoeren en taludhellingen de mate van erosie/sedimentatie
bepaald.

Naar aanleiding van de berekeningen werd geconcludeerd
dat een ontgraving van de pijler mogelijk was. Geadviseerd
werd de pijler te bestorten.

4.3.1.2 Koningshaven
In de Koningshaven stonden de twee heftorens van de

Willemsspoorbrug. Tot eind zestiger jaren hebben zakkingen
plaatsgevonden van de zuidelijke heftoren. Deze zakkingen
werden opgevangen door de heftoren regelmatig opnieuw te
stellen. Door deze zakkingen werd het belang ingezien van een
goede voorspelling van de verplaatsingen van de heftorens als
gevolg van het ontgraven van de zinksleuf. Het
ingenieursbureau Geotechniek en Milieu van Gemeentewerken
Rotterdam heeft, als adviseur van RWS, met als uitgangspunt de
vervormingen komende uit de damwand (berekend door RWS met het
programma Damwand/3), met behulp van het programmapakket DIANA
het verplaatsingsgedrag van de pijlers berekend. De
eigenschappen van de grond werden ontleend aan het
geotechnisch profiel.

De verplaatsingen van de grond werden berekend met een
viertal twee-dimensionale berekeningen. Per pijler 2 twee-
dimensionale berekeningen. Door de afzonderlijke doorsnedes op
een verstandige wijze te combineren, kon een beeld verkregen
worden van het drie-dimensionale gedrag van de heftorens. De
berekeningen werden uitgevoerd voor verschillende
ontgravingsdieptes van de zinksleuf, zodat een voorspelling
gegeven kon worden omtrent de optredende vervormingen tijdens
het bouwproces.

Het landhoofd op de Linker-Maasoever van de bestaande
spoorbrug werd, omdat getwijfeld werd aan de kwaliteit ervan,
vervangen door een nieuw landhoofd. Het nieuwe landhoofd werd
gefundeerd op Tubex-palen. Het nieuwe landhoofd werd
afgestempeld op de zinksleufbegrenzing (paragraaf
4.2.5). Er is in een later stadium gebleken dat het oude
landhoofd inderdaad slecht van kwaliteit was (scheuren tot 5
cm) .

4.3.2 Morfologische stabiliteit onderwatertaluds
Als gevolg van rivierstromingen getijbeweging

verplaatste de zinksleuf in de Nieuwe Maas.
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Dit werd veroorzaakt doordat de vloedstroom veel kleiner
was dan de ebstroom. De ebstroom was te splitsen in een
gedeelte afkomstig van de getijdewerking en een gedeelte
afkomstig van de rivierstroom. Het gedeelte getijdewerking van
de ebstroom werd ongeveer gecompenseerd door de vloedstroom.
De rivierstroming, die immers altijd dezelfde kant op gericht
was, veroorzaakte de verplaatsing van de zinksleuf. Dit
betekende dat de zinksleuf in de loop van de tijd de neiging
vertoonde zeewaarts te verplaatsen. Aan de bovenstroomse zijde
van het zinksleuf werd er op het talud sediment afgezet, aan
de benedenstroomse zijde erodeerde er zand weg. Ter voorkoming
van uitschuring van de rivierbodem aan de benedenstroomse
zijde, wat gevolgen zou hebben gehad voor de stabiliteit van
de spoorbrugpijlers, werd plaatselijk in de Nieuwe Maas een
bodembescherming aangebracht. Enerzijds aan de westzijde van
de zinksleuf, op het gedeelte tussen de twee meest zuidelijk
gelegen spoorbrugpijlers in de Nieuwe Maas en de zinksleuf en
anderzijds rond de ontgraven caissonpijler.

Uit onderzoek naar de stabiliteit van de onderwaterta-
luds is gebleken dat voor de zinksleufhellingen 1:6 aan de
oostzijde en 1:4 aan de westzijde aangehouden mocht worden.

4.3.3 Stabiliteit en waterdoorlatendheid tijdelijke gronddam
Linker-Maasoever

Om de zinksleuf in de Linker-Maasoever, tijdens een
gedeelte van de bouwfase, op een constant waterpeil te kunnen
houden, is een gronddam aanwezig gebleven ter plaatse van de
aansluiting op de Koningshaven. In de betreffende bouwfase
werd de kleigrond in de zinksleuf vervangen door de grondver-
betering. Door de zinksleuf op een constant waterpeil te
houden hoefde er bij de dimensionering van de combi-wand geen
rekening te worden gehouden met de kans op een extreem lage
waterstand. Indien met deze extreem lage waterstand rekening
zou zijn gehouden, dan zou dit hebben geleid tot een zwaardere
combi-wand uitvoering. Immers, tijdens de fase waarin de klei-
grond ontgraven werd, heeft de combi-wand de grootste lengte
boven de grond. Het is zelfs mogelijk gebleken tijdens deze
bouwfase het waterpeil achter de gronddam op een enigszins ho-
ger peil te handhaven dan in de rivier. De gronddam was hier-
voor voldoende waterkerend. De gronddam had een taludhelling
van 1 op 3. De gronddam werd van de Koningshaven gescheiden
door middel van een damwand (figuur 24 Gronddam Linker-
Maasoever) .
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Figuur 24 Gronddam Linker-Maasoever
4.3.4 Fundering tunnel
4.3.4.1 Grondverbetering

Op de Linker-Maasoever bevond zich aan het einde van de
zinksleuf, op het punt waar de tunnel weer omhoog loopt, een
laag klei bovenop het Pleistocene zand. Deze laag klei zou op
zich hebben kunnen dienen als funderingsgrondslag voor de
tunnel. De laag klei heeft immers altijd een grondpakket van ±
15 m gedragen. De belasting veroorzaakt door het
oorspronkelijke grondpakket was groter dan de belasting die de
tunnel ooit zal uitoefenen op de onderliggende kleilaag. De
kleilaag heeft door de voorbelasting zijn zetting reeds gehad
en =al in principe niet verder zetten door de tunnelbelasting.
Door de geringere belasting uitgeoefend door de tunnel, in
vergelijking met de oorspronkelijke grond, zal de klei eerder
zijn gaan zwellen. In het verleden is al meer dan eens
gebleken dat klei een niet te vertrouwen funderingsgrondslag
vormde. Daarom werd besloten de klei te ontgraven tot op het
zand en vervolgens daarop een grondverbetering aan te brengen.
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In een eerste ontwerp bestond de grondverbetering uit verdicht
zand. In een latere fase is gekozen voor een alternatief van
de KWT voor de grondverbetering, bestaande uit Grau-acke
(paragraaf 4.3.4.2). Er is overwogen grind toe te passen, maar
om kostprijstechnische redenen is hier vanaf gezien.

Op de Rechter-Maasoever speelde een soortgelijke
situatie voor een grondverbetering, maar dan over een kleiner
gebied.

4.3.4.2 Grau-acke
Grau-acke was een kwartsitisch, milieuvriendelijk

gesteente afkomstig uit een natuursteengroeve in Bingen
(Duitsland) .

Voor de grondverbetering werd om de volgende redenen
gebruik gemaakt van Grau-acke in plaats van zand:
1. Zand diende verdicht te worden en was dus duurder in

uitvoering. Daarnaast had zand een relatief grote
tolerantiebreedte voor het verdichtingseffect, dus een
relatief grote afkeurkans.

2. De benodigde uitvoeringstijd was voor zand groter dan voor
Grau-acke.

3. Het benodigde trillen bij het zand leverde voor de omgeving
meer overlast op.

De grondverbetering diende aan de volgende eisen te
voldoen:
1. Niet te zettingsgevoelig;
2. Ondoorlatend voor onderstroomzand;
3. Een flexibele geaardheid. Het tunnel ontwerp was namelijk

gebaseerd op mogelijk optredende zettingen als gevolg van
hoge bovenbelastingen in de directe omgeving van de tunnel;

4. De laag moet opgeschoond kunnen worden;
5. Het materiaal diende milieukundig toepasbaar te zijn.

Aangezien het onderspoel zand, wat naderhand onder de
tunnel aangebracht werd, uit fijnkorrelig materiaal bestond,
werden een aantal eisen gesteld aan de toegestane
korreldiameters van de Grau-acke. De laag aansluitend aan de
onderspoelde laag mocht bijvoorbeeld niet te grof van
korreldiameter zijn, aangezien anders het onderspoel zand
tussen de Grau-acke korrels zou hebben kunnen penetreren.
Algemeen gesteld geldt deze eis voor iedere laag korrels
gelegen onder een laag met een kleinere korreldiameter. De
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eisen hebben er toe geleid dat twee lagen Grau-acke toegepast
zijn.

Op basis van de filterregels, zoals die zijn opgesteld
door het u.s. Corps of Engineers (gebruikmakend van de regels
van Terzaghi), werden eisen geformuleerd waaraan de
verschillende lagen Grau-acke dienden te voldoen.
De eisen luiden:

- (d1s;onderlaag) / (das;bovenlaag) < 5 (1)

- 4 < (d1s;onderlaag) / (d1s;bovenlaag) < 20 (2)

- (dso;onderlaag) / (dsoibovenlaag) < 25 (3)

De tweede eis heeft betrekking op de waterdoorlatendheid en
speelt hier dus geen rol.

Naast bovengenoemde eisen was er nog een eis met
betrekking tot interne stabiliteit. Hierbij werd gebruik
gemaakt van de eisen opgesteld door Kenney en Lau voor de
interne stabiliteit van granulair materiaal [ uit Land en
Water 1989 nr. 10: "Klassieke theorie leidt tot kostbare
filterconstructies" ].

Tevens werd er nog, als controle, gebruik gemaakt van de
filterregels van Thanikachalam en Sakthivadivel [ uit Land en
Water 1989 nr. 10: "Klassieke theorie leidt tot kostbare
filterconstructies" ].

De eerste laag Grau-acke onder het onderspoel zand
bestaat uit Grau-acke 0/40 met voor de korreldiameters:
- d15 = o. 8 mm;
- dso = 7 mm ,
- das = 20 mmo

De tweede laag Grau-acke onder het onderspoel zand
bestaat uit Grau-acke 40/80 met voor de korreldiameters:
- d1s = 36 mm ,
- dso = 65 mm ,
- das = 90 mmo

Voor de korreldiameters van het onderspoel zand (de
bovenste laag) wordt verwezen naar paragraaf 6.5.1.

De Grau-acke werd aangevoerd naar de locatie in schepen.
Ter plaatse werd de Grau-acke gestort via een stortpijp. Na
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het storten is de Grau-acke niet meer verdicht. Uit proeven is
gebleken dat dit niet nodig was.

4.3.4.3 Fundering na afzinken
De tunnel werd in eerste instantie gefundeerd op de

neuzen en de stempelpennen. De neuzen werden opgelegd op de
kinnen van het voorgaande element, de stempelpennen werden
opgelegd op funderingstegels (paragraaf 6.3.4.2 en 6.3.4.3).

In een latere fase werd de onderspoeling aangebracht,
die in de eindfase als fundering dient.

4.3.5 Baggerwerk ten behoeve van de zinksleuf
Het baggerwerk voor het creëren van de zinksleuf in de

riviergedeeltes werd gedaan met behulp van een ponton met
daarop gemonteerd een kraan met grijpers.

Het baggerwerk voor het creëren van de zinksleuf in de
landgedeeltes werd 'gedaan met een speciaal hiervoor ontwikkeld
vaartuig, de Willem Bever. Dit baggervaartuig was geschikt om
onder de stempels (paragraaf 4.4.3) door te kunnen varen
(gering vrijboord) . Een indruk omtrent de hoeveelheden
gebaggerde grond kan verkregen worden uit de tekening van het
oorspronkelijke bodemprofiel.

Een kritieke fase voor het baggerwerk ontstond bij een
stijgende waterstand, terwijl de Willem Bever zich onder de
stempels bevond en niet kon wegvaren (bijvoorbeeld als gevolg
van vastzitten tussen de combi-wanden (voor combi-wanden
paragraaf 4.4.1)). Deze situatie heeft zich een keer
voorgedaan, waarbij de Willem Bever is gezonken.

slibbezwaar
Om het slibbezwaar in de zinksleuf te bepalen werden

globale berekeningen uitgevoerd. Hieruit resulteerde een
verwachting voor de hoeveelheid te verrichten opschoonwerk.

4.3.6 Waterspanningen
Op verschillende plaatsen werden sonderingen verricht,

bodemmonsters genomen en waterspanningen gemeten.
De Linker-Maasoever bestond uit klei. Als gevolg hiervan

is een variatie van de waterstand in de rivier niet of
nauwelijks doorgedrongen in de Linker-Maasoever. Er zijn op
zijn hoogst geringe seizoensinvloeden geconstateerd. Er
heerste een constante waterspanning.
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Het Noordereiland bestond uit zand. Als gevolg hiervan
is een variatie van de waterstand in de rivier wel doorgedron-
gen in het Noordereiland. De waterspanning was niet constant.

Voor de watersprongen over de combi-wand in de Linker-
Maasoever en het Noordereiland wordt verwezen naar paragraaf
4.1.4.

4.4 Damwanden
4.4.1 De wand
4.4.1.1 Profielkeuze (combi-wand)

In eerste instantie is onderzocht of voor de
zinksleufbegrenzing het toepassen van in de handel
verkrijgbare systemen voor damwanden, zoals Peine-profielen,
mogelijk was. Er werden in principe twee soorten eisen gesteld
aan de damwand. Enerzijds sterkte-eisen en anderzijds
doorbuigingseisen. De gestelde eisen waren zo zwaar dat
damwandplanken alleen niet hieraan konden voldoen. Gezien de
ontgravingsdiepte (± 20 m) waren voor de sterkte minimaal I-
profielen (Peine profielen) noodzakelijk. Peine-profielen
vertoonden echter relatief grote vervormingen.

Een alternatief voor de I-profielen was het toepassen
van een combi-wand. Het principe van de combi-wand is erop
gebaseerd de damwandplanken te verstijven met behulp van
andere, stijvere, profielen. De stijvere profielen worden dan
tussengevoegd in de damwand. Als geheel ontstaat dan een wand
die beter kan voldoen aan doorbuigingseisen.

In eerste instantie werd voor de combi-wand een profiel
ontworpen bestaande uit rechthoekige kokers met daartussen
damwandplanken. De kokervormige profielen worden eerst geheid,
waarna de damwandplanken er tussenin geheid zouden worden.

De kokervorm bleek echter niet zo geschikt om te kunnen
heien. Het profiel vertoonde de neiging tijdens het heien te
torderen en te ovaliseren. Het torderen werd veroorzaakt
doordat zich onder de koker een prop vormde. Deze prop
ontstond doordat het heiproces de grond verdichtte waarmee de
grondkwaliteit verbeterd werd. Het heien ging moeizamer, de
koker ondervond meer weerstand. Een eenmaal getordeerde koker
bemoeilijkt het heien van de damwandplanken. De sloten aan de
kokerprofielen torderen immers mee. Het was praktisch
onmogelijk om nog een voldoende dichte aansluiting tussen
damwandplank en buispaal te verkrijgen.

Een tweede nadeel was de relatief geringe werkende
hoogte. Deze was beperkt tot ca. 1 m. Dit leidde ertoe dat de
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damwand teveel
zou doorbuigen.

Een alternatief
voor kokervormige
profielen waren
buisvormige
profielen (figuur
25 Buis-combi-
wand). Een
buisprofiel heeft
in vergelijking
met een koker-
profiel meer
materiaal rond de
neutrale lijn.
Dit is in feite

ongunstiger. De werkende hoogte van het buisprofiel (1.4 m) is
echter veel groter dan die van het kokerprofiel. Een
buisprofiel is bovendien niet zo torsiegevoelig als een
kokerprofiel.

Rl120 S·.orm

~,
I

I
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•
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Figuur 2S Buis-combi-wand

De combi-wand werd uitgevoerd als een combinatie van
buispalen met daar tussenin twee damwandplanken type Larssen.
De buispalen hadden een diameter van 1420 mm en wanddikten van
15.7 en 18.7 mm.De gebruikte Larssentypes zijn: 111s, Pu 8,
Pu 12 en Pu 20. De damwandplanken hadden constructief gezien
geen functie. De functie van de damwandplanken was te
voorkomen dat dei achter de combi-wand gelegen grond kon
uitspoelen (paragraaf 4.4.2.3).

4.4.1.2 Aanbrengen combi-wand
4.4.1.2.1 Methode

Er waren in principe twee mogelijkheden om de combi-
damwand aan te kunnen brengen. Enerzijds kon de combi-wand
getrild worden, anderzijds bestond de mogelijkheid de wand te
heien.

Trillen had als voordeel dat het.~~~vfe~t~lef eenvoudig
proces is. De trillingen worden in kle~lFelat~ef snel
uitgedempt. Het nadeel van trillen in zand is echter, dat de
omliggende grond I in eigentrilling kan raken, met alle
mogelijke schade ivoor de omgeving. Op grond hiervan is het
trillen van de ~ in zand verboden.
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De damwand werd dus geheid. Ook heien veroorzaakt }
trillingen, maar de heiklappen worden relatief snel ~ ~ ~l{·~·v
~~~~. Heien zal minder schade veroorzaken aan de ~~~~

In de praktijk bleek later dat er propwe kin~ on~e~ de I { ~
buizen optrad (paragraaf 4.4.1.1). Trillen ..e- f ~I..,r \ ..12

mogelijk zijn geweest. In eerste instantie is overigens wel ~)~
gestart met trillen, maar dit is in een vroeg stadium reeds
foutgelopen.

4.4.1.2.2 Hei-afwijkingen
Hei-afwijkingen konden leiden tot extra belastingen en

momenten op de buispalen van de combi-wand. Voor de hei-
afwijkingen werd onderscheid gemaakt tussen verplaatsingen uit
(radiale krachten) en in (tangentiële krachten) het vlak van
de combi-wand. De radiale krachten overheersten, omdat het
systeem zich aanmerkelijk stijver gedroeg in het vlak van de
wand dan uit het vlak van de wand.

Het heien van de buispalen van de combi-wand is gebeurd
met behulp van een heistelling met makelaar. De buispalen
waren vooraf in een heiframe geplaatst. Het heiframe was
gefixeerd op het maaiveld. Door gebruik te maken van het
heiframe was de afstand tussen de buispalen vooraf eveneens
gefixeerd.

De hei-afwijkingen werden veroorzaakt door speling in
het heiframe en de scheefstand van de heistelIage. Hiervoor is
aangehouden respectievelijk 50 mm en 10 mm/m.

Afwijkingen in het vlak dienden te worden opgenomen door
middel van strekken of stuiken van de plank, ovalisering van
de buis of buiging van de buis in de richting van de hei-
afwijking.

4.4.1.3 Berekeningen
De krachten (ook stempelkrachten) op, de momenten in en

de benodigde lengtes van de buispalen zijn bepaald door RWS.
De KWT heeft de trekpalen in de Koningshaven, de verbindingen
in de combi-wand, de stempels en de gordingen gedimensioneerd.

4.4.1.3.1 Uitgangspunten
Zie bijlage 9 van de basisovereenkomst (Bijlage 2) .
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4.4.1.3.2 Materiaaleigenschappen
De buispalen van de combi-wand bestonden voor een deel

uit niet eerder gebruikte, niet goed gekeurde (ongecertifi-
ceerde) gasbuizen. Een aantal buizen zijn voor hun oorspronke-
lijke functie afgekeurd op de kerfslagwaarde bij -sa °C. De
staalkwaliteiten bedroegen X-GO en X-70 (DIN-norm). De buizen
zijn allemaal afzonderlijk gekeurd (volgens DIN-norm 17172) .
Aan de buizen mocht op het werk, vanwege de hoge staalkwali-
teit, niet gelast worden. Alleen gecontroleerd lassen in de
fabriek was toegestaan.

De keuring van de buizen en lassen heeft plaatsgevonden
voor:
1. het moedermateriaal van de buizen,
2. de lasnaden van de aangelaste damwandsloten,
3. de rondnaden tussen twee aan elkaar gelaste buizen.
Verder is de keuring onderverdeeld in:
G: Geschiktheidsproeven, P: Produktie controleproeven
De geschiktheidsproeven hadden, bij een gunstige uitslag, een
eenmalig karakter. Tijdens de produktie behoefden ze, in
tegenstelling tot produktie controleproeven, niet herhaald te
worden uitgevoerd.

* Eisen gesteld aan de buizen (l.P.)
Uitgangspunt was DIN 17172. Indien bij een verhouding

ae/at de waarde van 0.85 of 0.9 met de bovenste vloeigrens
niet werd gehaald, kon worden nagegaan of dit met de onderste
vloeigrens (horizontale vloeitraject) wel het geval was. In
afwijking van DIN 17172 kon dit worden geaccepteerd.

De treksterkte mocht in lengterichting van de buis
worden genomen volgens DIN-norm. De kerfslagproeven dienden
bij ooc uitgevoerd te worden.

Indien het een herkenbare partij betrof, waarvan verder
niet bekend is waarom deze partij niet gecertificeerd was, kon
worden volstaan met een steekproef van 5%. Indien de partij
niet als een partij herkenbaar was en ook niet bekend was
waarom de buizen niet waren gecertificeerd, moesten deze
buizen eerst geselecteerd worden op treksterkte, opdat een
redelijk homogene partij werd verkregen.

* Eisen gesteld aan laswerk aan de buizen (l.G.)
Gestart werd met de bepaling van het percentage

insnoering bij een trekproef in dikterichting van het
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materiaal. Als eis werd minimaal 30% insnoering gehanteerd.
Deze proef diende uitgevoerd te worden op materiaal waarvan
uit de chemische analyse bleek dat dit naar verhouding het
hoogste zwavel- en fosforgehalte bezat. De proef diende
uitgevoerd te worden zowel voor een buis met een hoge als met
een lage rekgrens. De maximaal toelaatbare hardheid was Hv10 =

350, 2 mm onder het oppervlak gemeten. De trekproeven dienden
te breken buiten de las.

* lasmethode-kwalificatieproeven bij rondnaden (3.G.)
Voor de combinatie van aan elkaar te lassen wanddikten

van 15.7 en 18.7 mm met een materiaal met hoge en lage
rekgrens dienden de volgende geschiktheidsproeven te worden
uitgevoerd:

Per procedure: 2 platte trekstaven loodrecht op de lasrichting
3 kerfslagproeven ISO-V bij ooe in 4 posities

* lasmethode-kwalificatieproeven lassen slot aan buis (2.G.)
Als excentriciteit diende aangehouden te worden 0 en 25

mmo De proef diende te worden uitgevoerd op twee
staalkwaliteiten (hoog en laag rekgrensniveau) .

* niet destructief onderzoek (2.P.)
De lassen bij het damwandslot werden hoofdzakelijk

visueel beoordeeld. Bij twijfel werden steekproeven genomen
met magnetisch of penetratie onderzoek.

* niet destructief onderzoek (3.P.)
Bij de rondnaden in de buizen werd radiografisch

onderzoek verricht op 10% van de rondnaden.

Omtrent de uitgevoerde onderzoeken werd advies
.ingewonnen bij het Metaalinstituut van TNO.

4.4.2 Mechanica
4.4.2.1 Sterkteberekeningen

Voor de wijze van uitvoeren van de damwanden kon gekozen
worden tussen een lange en relatief licht uitgevoerde damwand
of een korte en wat zwaarder uitgevoerde damwand. Welk type
damwand gekozen werd was een economische afweging. Door de KWT
is gekozen voor een korte en wat zwaarder uitgevoerde damwand.
(figuur 26 Inheidieptes damwanden) .
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4.4.2.2 Stijfheid en doorbuiging
De doorbuiging van de combi-wand is gemeten met behulp

van hellingbuizen. Het gebruik van deze buizen was niet
helemaal succesvol, omdat de hellingbuizen te laat zijn
ingebracht in de buispalen van het Noordereilan~. De
hellingbuizen hadden voor het heien reeds in de buispalen
gemonteerd moeten zijn. Vanuit KWT-zijde is men vergeten de
hellingbuizen te monteren, zodat een nulmeting niet mogelijk
is geweest (alleen in het Noordereiland). In de Koningshaven
en de Linker-Maasoever zijn wel metingen verricht. De
resultaten van de metingen geven aan dat de optredende
vervormingen binnen de gestelde waarden zijn gebleven.

Vanuit RWS-zijde zijn door middel van een Plaxis-
berekening de vervormingen van de combi-wand in het
Noordereiland berekend.

4.4.2.3 Vervor.mingen hoofdsysteem
De combi-wand als geheel mocht niet meer uitbuigen dan

150 mmo De krachten werkend op de combi-wand werden, via
gewelfwerking in de grond, opgenomen door de buispalen (figuur

27 Gewelfwerking bij
combi-wand) .

De gewelfwerking is
gebaseerd op het feit dat
de buispalen stijver zijn
dan de damwandplanken. De
buispalen verplaatsen
daarom minder onder een
bepaalde belasting dan de
damwandplanken. Door dit
verschil in verplaatsing
ontstaat wrijving tussen
de gronddeeItjes achter
de combi-wand. Deze

wrijving is de basis van de gewelfwerking van de grond,
waarbij de wrijvingskrachten tussen de gronddeeItjes
afgedragen worden naar de buispalen.

KORRELDRUK

Figuur 27
combi-wand

Gewelfwerking bij de

De damwandplanken werden dus niet door grond belast. Het
grondwater kent geen gewelfwerking en oefende dus ook op de
damwandplanken krachten uit. De damwandplanken zijn hierdoor
enigszins vervormd.
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4.4.2.4 Vervor.mingsgedrag damwandplanken
De vervorming van de damwandplanken wordt beschreven

door onderstaand mechanisme. Wordt op de damwandplanken een
belasting uitgeoefend dan vervormen deze eerst lineair
elastisch. Wordt de belasting verder opgevoerd dan treedt
plastische vervorming op. Tijdens de plastische vervorming
treedt het doorslageffect op. Eenmaal doorgeslagen gaan de
damwandplanken functioneren als trekboog. De belasting-
vervormingscurve kenmerkt zich dus eerst door een lineair
elastisch deel, vervolgens een deel waar de vervormingen
toenemen onder praktisch gelijkblijvende belasting en als
laatste een deel waar weer een ongeveer lineair elastisch
verloop waargenomen wordt.

Er kon dus in principe wel een grote belasting
uitgeoefend worden op de damwandplanken, maar de vervormingen
zouden dan toenemen.

Een aspect wat bij de vervormingen van de damwandplanken
ook nog een rol speelde was de werking van de sloten. Voor
vervorming werkten de sloten als scharnier, na vervorming
werkten de sloten als inklemming. De planken werden in de
sloten vastgeklemd.

Bovenbeschreven mechanisme is een theoretisch model,
aangezien de belastingen in het geval van de
Willemsspoortunnel niet een zodanige hoge waarde bereikten dat
de damwandplanken op beschreven wijze zijn vervormd. Het
beschreven kracht-vervormingsgedrag is beproefd in het Stevin-
laboratorium van de TU Delft.

4.4.2.5 Buiging, plooi en optredende spanningen
De in het systeem berekende buigende momenten in het

gebruiksstadium werden naar rato van de stijfheden over de
buis en de planken verdeeld. Het aldus gevonden buigende
moment moest lager zijn dan de elastische sterkte gedeeld door
1.5 of de plooisterkte gedeeld door een factor r die
afhankelijk is van de verhouding ~ tussen de rek waarbij plooi
optreedt en de elastische rek.
~ s 1 r = 2
1 < ~ < 3 r = 2.25 - O.25*~
~ ~ 3 r = 1.5
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De elastische rek is de spanning bij de gegarandeerde
rekgrens van het materiaal gedeeld door de
elasticiteitsmodulus.

De kans op plooi was ook afhankelijk van de verhouding
straal-wanddikte (r/t). Om heitechnische redenen werd als eis
gesteld rit s 50.

Het labiele plooimechanisme moest vermeden worden. In
dit geval (buizen) was plooi eigenlijk een drie-dimensionaal
verschijnsel. Aan dit verschijnsel kon gerekend worden op
basis van lineair elastische methoden. De moeilijkheid zat
echter in de wals- en lasspanningen, waardoor het rekenwerk
praktisch gezien onmogelijk werd. Uit proeven van TNO is, op
basis van formules, een grens voor plooi opgesteld: de formule
van Gresnigt.
De formule van Gresnigt geeft de rek waarbij plooi optreedt:
E= = 0.25*t/r' - 0.0025; r'=r/(1-3a/r);
a = ovalisatie = P*r3/EI;
t = wanddikte;
r = straal;
P = 'Y2*Mp/h;
Mp = plastisch moment van de plankdoorsnede per lengte-

eenheid;
h = hoogte van de plank;
'Y2 = veiligheidscoëfficiënt;

= 1.5 als het plankmateriaal geen duidelijk
vloeitraject heeft;

= 1.2 als het plankmateriaal wel een duidelijk
vloeitraject heeft.

Het plooimoment van de buis wordt bepaald met de formule:
Mplooi = 2*CTe*t*r2*(ep/ (sinep+cosep));
sinep = 1/fJ.;
CTe = de gegarandeerde vloeigrens of de spanning bij

de rekgrens van het materiaal.

De elastische sterkte en de plooisterkte worden op de
volgende wijze door de krachten uit de planken beïnvloed:
a. door momenten uit de planken gelijk aan het plastisch

moment van de kleinste plaatdoorsnede van de plank of het
slot vermenigvuldigd met een factor 'Y2;

b. door misheiingen.
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De spanningen ten gevolge van de krachten uit de planken
reduceren de spanningen die in lengterichting van de buis
toelaatbaar zijn volgens het vloeicriterium van von Mises,
overeenkomstig de volgende methode:

2 2 2 0 'tC1X1 + C1X1 * C1y + C1y - C1e = waaru i C1X1

C1X2
2 + C1X2*C1y + C1/ - C1e

2 = 0 waaruit C1X2

(Jx = (C1 xl + C1X2) /2

volgt
volgt

C1y =

C1e =

(Jxl, 2 =

spanning in de uiterste vezel t.g.v. de momenten en
krachten volgens voorafgaande momenten;
de kleinste waarde van de 0.2% rekgrens of 0.8 maal
de breukspanning van het buismateriaal;
de grenswaarden van de normaalspanning in de
lengterichting van de buis aan de buiten- en
binnenzijde.

De knikberekening van de stempels heeft plaatsgevonden
volgens de TGB 1972 art. 2.5.

4.4.3 Verankeringen (stempels, ankers en gordingen)
4.4.3.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten

Voor de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de
berekeningen wordt verwezen naar bijlage 9 van de
basisovereenkomst (Bijlage 1) en paragraaf 4.1.

Een extra randvoorwaarde met betrekking tot het
dimensioneren van de stempels, ankers en gordingen werd
gevormd door de kabelkrachten optredend tijdens het
verhaalproces van een tunnelelement door de zinksleuf.
Maatgevend hierbij was de breukbelasting van de kabels. De
locaties waar rekening gehouden diende te worden met de
bedoelde krachten bevinden zich ter plaatse van de
lieropstellingen (paragraaf 5.6.5).

- Eisen groutankers
* Het ontwerp en de uitvoering van de groutankers moest
voldoen aan de aanbevelingen voor het ontwerp en de uitvoering
van voorgespannen injectie-ankers, zoals deze zijn vastgesteld
in FIP-aanbevelingen uitgegeven in september 1975 en mei 1982.

* De ankers d~enden trapsgewijs belast te worden met
respectievelijk 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25 en 1.5 maal de
werkbelasting. Hierna diende ontlast te worden tot 0.25 maal
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de werkbelasting. Deze laatste belasting gold als
voorbelasting op het anker. De snelheid van het belasten c.q.
ontlasten mocht niet groter zijn dan 20 kN per seconde.
Tijdens het belasten dienden de verplaatsingen van de ankers
gemeten te worden op voorgeschreven tijdstippen.

4.4.3.2 Wijze van verankeren
Ter plaatse van de Rechter-Maasoever, het Noordereiland

en de Linker-Maasoever zijn de combi-wanden door middel van
buizen op elkaar afgestempeld, teneinde te voorkomen dat de
combi-wanden zouden bezwijken.

Een alternatief voor het toepassen van de buizen was het
toepassen van groutankers. Er is berekend dat de verankering
met groutankers zou hebben moeten bestaan uit 3 * 1000 kN
ankers per strekkende meter.

Op basis van een kostenafweging werd gekozen voor het
toepassen van stempels. Het nadeel van het gebruik van
stempels was dat de doorvaarthoogte in de zinksleuf beperkt
werd. Voor de consequenties hiervan wordt verwezen naar
paragraaf 5.6.

De stempels bestonden uit buizen met een diameter van
1016 mm met staalkwaliteiten Fe 360 en Fe 510. De hart-op-
hart-afstand bedroeg 5 m. De stempels lagen op 2.25 m +NAP,
behalve bij de Roentgenstraat en de Nassaukade waar ze op
respectievelijk 1.95 m +NAP en 2.05 m +NAP lagen. In plaats
van buizen werden hier, in verband met de geringere doorvaart-
hoogte voor de tunnelelementen, dubbele HE-profielen, HE 900
B, toegepast.

De gordingen bestonden uit dubbele HE-profielen. Voor de
toegepaste profielen wordt verwezen naar paragraaf 4.4.3.3

De stempels werden opgelegd met een zodanige
excentriciteit (zeeg) dat de doorbuiging als gevolg van het
eigen gewicht van de stempels gecompenseerd werd. De stempels
werden opgelegd op de gordingen (figuur 28 Aansluiting
stempel-combi-wand). In een stempel werden aan de uiteinden
twee stalen platen ingelast ter inleiding van de krachten in
de buis.

Een punt wat extra aandacht verdiende bij de uitvoering
was de aansluiting van de gording op de buispalen. Dit detail
is onderzocht in het laboratorium. Ter plaatse van de
aansluiting zou de kracht vanuit de gording een puntlast op de
combi-wandbuis veroorzaken. Teneinde te voorkomen dat de
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Figuur 28 Aansluiting stempel combi-wand

buispalen te
veel zouden
vervormen is
tussen de
buispalen en
de gording
een betonnen
vulling
gestort. Deze
betonnen vul-
ling diende
voor de last-
spreiding.
Ter plaatse
van de toe-
komstige toe-
gangsschacht,
traverse en
meettoren
week de stem-
pelafstand
enigszins af
van de elders
toegepaste 5
m. De
variatie in
afstand was
nodig om
bovengenoemd
materieel te
kunnen

dat een stempelplaatsen. Het ontwerp was er hier op gebaseerd
uit kon vallen (paragraaf 4.4.3.4.1).

Door de variërende stempelafstand voldeed, indien er
stempels zouden uitvallen, de dubbele HE 1000 M gording niet
meer aan de vervormingseis van maximaal 10 mrn ter plaatse van
het hulpviaduct op de Linker-Maasoever. Werd bijvoorbeeld
stempel 26 verwijderd, zonder de aanwezigheid van stempel 26a,
dan werd de overspanning tussen de stempels 25 en 27 13.5 m
(> 10 m) •

Om de overspanning tussen twee stempels, bij
stempeluitval van stempel 26, terug te brengen tot maximaal 10

a5



m werd een hulpstempel, 26a, geplaatst. Aangezien de
afzinktraverse tijdelijk dienst deed als stempel, kon stempel
26a, na aanbrengen van de afzinktraverse, verwijderd worden
ten behoeve van het plaatsen van de meettoren en de
toegangsschacht.

De hierboven vermeldde procedure gold eveneens voor de
overige locaties in de zinksleuf waar een afzinktraverse
aangebracht diende te worden.

4.4.3.3 De verankering per locatie
Op de Linker-Maasoever bestond de verankering van de

wanden uit een enkelvoudige stempeling. De bovenzijde van de
combi-wand bevond zich op 3.50 m +NAP. De buispaallengtes van
de combi-wand-buizen varieerden van 26 tot 34 m, de h.o.h.-
afstand bedroeg ca. 2.70 m.

De gordingen bestonden aan de westzijde uit de profielen
HE 550 A, vanaf de Nieuwe Maas (Nassaukade) tot aan ongeveer
het landhoofd van het hulpviaduct op de Linker-Maasoever.
Vervolgens over de lengte waarover het hulpviaduct afgeschoord
was op de zinksleuf, uit het profiel HE 1000 M. Ter plaatse
van de hulpbrug in de Roentgenstraat bestonden de gordingen
uit HE 500 B en meer landinwaarts volgden nog de profielen HE
550 A en tot slot HE 650 A bij de overgang naar het in situ
gebouwde gedeelte.

De gordingen bestonden aan de oostzijde uit de profielen
HE 550 A vanaf de Nieuwe Maas (Nassaukade) tot aan de hulpbrug
in de Roentgenstraat, HE 500 B ter plaatse van de hulpbrug in
de Roentgenstraat, vervolgens weer een profiel HE 550 A en tot
slot een profiel HE 650 A bij de overgang naar het in situ
gebouwde gedeelte.

In de Koningshaven dienden de buispalen aan de westzijde
van de zinksleuf verankerd te worden. Het ontwerp van de
combi-wand was er hier in eerste instantie op gebaseerd de
heftorens niet na te hoeven stellen. Dit heeft geleid tot de
strenge doorbuigingseis van slechts 10 mrn aan de top en 35 mrn
in het veld in combinatie met een verankering.

In eerste instantie was door de KWT een voorstel
ingediend de verankering uit te voeren door middel van
groutankers. RWS verklaarde zich hiermee akkoord onder de
voorwaarde dat door de KWT aangetoond zou worden dat de
groutankers inderdaad met voldoende sterkte en stijfheid,
onder water, aangebracht zouden kunnen worden.

86



PLAAT 200.140.20..
E
E
I.tl
/T'l HE 360

laat 20mm•

~
!

.I
r...-....
I
I

_.~
I
I~--~.I I I I

I lilI L-.J
I

HE 8008

L-staal 20•• ,50alO_
WI ••

HE 360B groutzak
SOmm
J(_~LAAT 35••

vooraanzicht

PLAAT 10_•••

bovenaanz i(ht

Figuur 29 Trekpalen damwanden Koningshaven

De bedoeling was de groutankers van boven het water af
te monteren. De aansluiting van het groutanker op de buispalen
zou uitgevoerd worden door middel van het aanbrengen van een
betonnen prop aan de bovenzijde van de buispalen. De KWT is er
echter niet in geslaagd methoden aan te geven waarmee
aangetoond kon worden dat een dergelijk type groutanker onder
water aangebracht zou kunnen worden.

Een alternatief voor de groutverankering was het toe
passen van schuin geheide trekpalen achter de damwand. In de
buispalen werden hiertoe sparingen (brievenbussen) gemaakt.
Voor de trekpalen werd het profiel HE 800 B gebruikt (figuur
29 Trekpalen damwanden Koningshaven) . De lengte van de
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trekpalen bedroeg 20 m. De HE-palen werden door de sparingen
heen geschoven en vervolgens verder onder een hoek van 45° de
grond in geheid. De verbinding tussen de HE-palen en de
buispalen moest gevormd worden door middel van bouten. Na het
heien is echter gebleken dat de sparingen ingescheurd waren en
niet meer te gebruiken voor de boutverbinding. Door een
onderschatting van de dynamische effecten is de afstand tussen
bovenzijde buispaal en bovenzijde brievenbus te klein genomen.
Er werd besloten de verbinding naast de bouten te verstevigen
door middel van het volstorten van de bovenzijde van de
buispaal met grout. Zodoende werd een betonnen prop gevormd.
Het volstorten van de bovenzijde van de buis met grout was
oorspronkelijk ook gedacht voor de verbinding buispaal-
groutankers. In een latere fase zijn hier toen de
brievenbussen voor bedacht.

De combi-wand met de schuin geheide trekpalen was
aanwezig over ca. 100 m aan de westzijde van de zinksleuf in
de Koningshaven. Voor de buispalenwand (paragraaf 4.4.5.1.1)
bevond zich geen gording.

De verankering op het Noordereiland bestond uit een
enkelvoudige stempeling. De bovenzijde van de wanden lag op
3.50 m +NAP. De buispaallengtes van de combi-wand-buizen
varieerden van 31 tot 34 m, de h.o.h.-afstand bedroeg 2.70 m.

De toegepaste profielen voor de gordingen waren voor de
oost- en westzijde aan elkaar gelijk. Ter plaatse van de Prins
Hendrikkade (zijde Koningshaven) bestonden de gordingen uit de
profielen HE 800 A, vervolgens een profiel HE 800 A
gecombineerd met een HE 550 A ter plaatse van de Prins
Hendrikkade zelf. Op dit punt was geen combi-wand aanwezig
maar een damwand met daarop een gewapend betonnen deksloof
(paragraaf 4.2.10). Na de Prins Hendrikkade volgde een profiel
HE 650 A tot aan de fenderplaats, waar een profiel HE 650 B
toegepast was. Na de fenderplaats volgde weer een profiel HE
650 A. Ter plaatse van de traverses werd een profiel HE 900 A
toegepast. Na de traverses werd weer overgegaan op een profiel
HE 650 A. Dit type profiel liep door tot aan de traverse ter
plaatse van de Nieuwe Maas-oever. Daar werd weer een profiel
HE 900 A toegepast.

In het Noordereiland was een overliglocatie ontworpen
voor een tunnelelement. Deze locatie kon gebruikt worden in
geval van een calamiteit, waarbij een tunnelelement zou liggen
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onder de stempels in het Noordereiland, onder invloed van een
stijgende waterstand. Ter plaatse van de overliglocatie waren
een aantal stempels vastgelast aan de combi-wand, om de
bijbehorende opwaartse krachten op te kunnen nemen. In totaal
waren twee keer vier stempels op rij vastgelast aan de
buispalen van de combi-wand.

In de Nieuwe Maas bestond de verankering slechts voor
een klein gedeelte uit een enkelvoudige stempellaag. Het ging
hier om het gedeelte dat in feite een verlenging van de combi-
wand op het Noordereiland was. Het merendeel van de combi-wand
en de gehele damwand waren niet verankerd.

De combi-wand in de Nieuwe Maas aan de zijde van het
Noordereiland was voorzien van een gording type HE 600 A.

Op de Rechter-Maasoever diende de damwand tweevoudig
verankerd te worden. Enerzijds een stempellaag en anderzijds
een groutverankering (paragraaf 4.2.10). De groutverankering
bevond zich op 5 m +NAP. De bovenkant van de buispalen van de
combi-wand lagen op ca. 4.5 m +NAP. De buispalen waren ± 35 m
lang, de h.o.h.-afstand bedroeg 2.70 m.

De gordingen ter plaatse van de Rechter-Maasoever
bestonden uit het type HE 900 B en ter plaatse van de reeds
geheide damwand (paragraaf 4.2.10) uit het type HE 900 A.

4.4.3.4 Veiligheidsfilosofie
4.4.3.4.1 Wegvallen stempels

Bij de berekening van de stempels, gordingen en damwand
is er vanuit gegaan dat een stempel om welke reden dan ook
zijn functie niet meer kon vervullen. De afstand tussen de
stempels onderling is zodanig gedimensioneerd dat bij uitval
van een stempel de functie ervan overgenomen zou worden door
de aanliggende gordingen en stempels. Derhalve werd
instabiliteit van de bouwkuip vermeden. De maximale afstand
tussen twee stempels bedroeg, in geval van stempeluitval, 10
ffi. Voor veiligheidsfactoren wordt verwezen naar paragraaf
4.1.5.

4.4.3.4.2 Hulpviaduct Linker-Maasoever
Op de Linker-Maasoever was er constructief een

bijzondere situatie. Het hulpviaduct wat vlak naast de
zinksleuf was gelegen, was afgeschoord op de westelijke zijde
van de combi-wand (paragraaf 4.2.5). Via de stempels in de
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zinksleuf werd de schoorkracht overgedragen naar de oostelijke
combi-wand, alwaar krachtsoverdracht plaatsvond naar de
achtergelegen grond.

Zou echter bijvoorbeeld een stempel bezwijken op de
plaats waar het hulpviaduct afgeschoord was op de combi-wand,
dan zou dit hebben kunnen leiden tot functieverlies van de
schoor met alle gevolgen vandien (progressive collapse) .

Om te voorkomen dat dit op zou kunnen treden, werd de
gording voor de combi-wand zo gedimensioneerd dat er altijd
een stempel, om welke reden dan ook, kon worden verwijderd.
Voor de gording leidde dit tot 2 profielen HE 1000 M ter
plaatse van het hulpviaduct. De extra stijfheid die de gording
toe moest voegen aan de combi-wand was uiteraard ook
medebepalend voor de afmetingen van de gording.

4.4.4 Hulpdamwanden
4.4.4.1 Nassaukade

Ter plaatse van de doorgebroken Nassaukade was, in de
zinksleuf, een hulpdamwand geheid, waarachter zich de gronddam
bevonden (paragraaf 4.3.3). De kade is na het gereed komen van
de tunnel weer hersteld.

4.4.4.2 Aansluiting afgezonken-gesloten gedeelte
Er werden eveneens hulpdamwanden geheid, dwars in de

zinksleuf, ter plaatse van de aansluitingen van het afgezonken
tunnelgedeelte op de in situ gebouwde tunnelgedeeltes (dus op
de Linker-Maasoever en de Rechter-Maasoever). Deze
hulpdamwanden dienden als tijdelijke waterkering. Achter deze
damwanden werd in den droge het laatste gedeelte van het in
situ gebouwde gedeelte gebouwd. Boven en naast dit gedeelte
werd een andere hulpdamwand gemonteerd (deze is dus meer
landinwaarts verschoven). Deze damwand had eveneens de functie
van waterkering. De eerstgenoemde damwand werd verwijderd,
waarna een tunnelelement tegen het in situ gebouwde gedeelte
afgezonken kon worden.

4.4.4.3 Rechter-Maasoever
Op de Rechter-Maasoever werden nog een tweetal andere

hulpdamwanden geheid.
De ene hulpdamwand fungeerde als waterkering om ter

plaatse van het Bolwerk in een gesloten bouwkuip te kunnen
ontgraven en de groutankers voor de damwand aan te kunnen
brengen. De hulpdamwand was niet verankerd, maar werd gesteund
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door een grondaanvulling. Voor de grondaanvulling heeft een
glijvlakcontrole plaatsgevonden.

De tweede hulpdamwand, werd aan de oostzijde geheid en
had de functie van grondkering. Om praktische redenen diende
de combi-wand ter plaatse op een lager niveau geheid te worden
dan het oorspronkelijke maaiveld. Een aantal van de
hulpbruggen ter plaatse van de Rechter-Maasoever diende
opgelegd te worden op de combi-wanden. Het verschil tussen de
bovenkant van de combi-wand en het maaiveld werd overbrugd
door een damwand.

4.4.5 Uitvoeringsproblematiek
4.4.5.1 Koningshaven heien damwand
4.4.5.1.1 Vervangen damwandplanken door buispalen

In de Koningshaven zijn tijdens het heien van de combi-
wand problemen opgetreden met het heiwerk. In de grond ter
plaatse werd een grote hoeveelheid puin aangetroffen, die het
heiwerk vrijwel onmogelijk maakte. Dit puin was niet
gesignaleerd tijdens boringen en sonderingen voor de bouwfase.
Een en ander heeft erin geresulteerd dat de oorspronkelijke

damwandplanken, die geheid moesten
worden tussen de buispalen, vervangen
zijn door eveneens buispalen. Deze,
vervangende, buispalen hadden een
diameter van 914 mmo Er was dus
sprake van een volle buispalenwand.

In eerste instantie was het
heiwerk in de Koningshaven gestart
met het heien van de buispalen in het
midden van de Koningshaven. Na het
heien bleken deze palen scheef geheid
te zijn als gevolg van de
aanwezigheid van het puin. Verwacht
werd dat het scheefheien ook op zou
treden bij de overige te heien
buispalen. Een bijkomend probleem wat
nu ontstond was het garanderen van de
zanddichtheid van de damwand. De
oorspronkelijk ontworpen sloten waren
namelijk niet flexibel genoeg om een

Figuur 30 Driehoekslot eventuele scheefstand te overbruggen,
damwanden zodat er gaten in de damwand zouden

ontstaan. Om aan dit probleem
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tegemoet te komen werd een ander type damwandslot ontwikkeld.
Het zogenaamde driehoekslot (figuur 30 Driehoekslot
damwanden). Het voordeel van dit type slot was dat, indien een
scheefstand overwonnen diende te worden, een zijde van dit
driehoekslot open zou springen. Door middel van injectie
achteraf, kon de ontstane opening worden gedicht. Tevens werd
de detectie vereenvoudigd doordat in de ruimte in de driehoek
een schietlood neergelaten kon worden.

Alle buispalen, die geheid moesten worden in het te
verankeren deel in de
Koningshaven, waren uitgerust
met dit type slot.'De
buispalen die echter in
eerste instantie reeds in de
Koningshaven geheid waren,
waren uitgerust met sloten
geschikt voor de
damwandplanken. Om toch een
zanddichte afsluiting te
verkrijgen werd tussen deze
buispalen en de
Koningshavenbrug een
damwandscherm geheid van
zware damwandplanken. Dit
damwandscherm werd
afgestempeld op de reeds
geheide buispalen.

Als proef werd tussen een
aantal buispalen gebruik

Figuur 31 Alternatief slottype gemaakt van een derde type
slot (figuur 31 Alternatief

slottype) . Dit type slot had als bezwaar dat verwacht werd dat
de zijlamellen van dit slot zouden wijken indien er een grote
belasting op uitgeoefend zou worden tijdens het heien.

4.4.5.1.2 Zanddichtheid damwand
Een ander probleem bij de damwand in de Koningshaven was

de zanddichtheid van de damwand. Of de damwand inderdaad
zanddicht geheid was, bleek pas op het moment dat ontgraven
werd ten behoeve van de zinksleuf. De zanddichtheid van de
damwand was echter een noodzaak. Een niet zanddichte damwand
betekende dat het zandlopereffect kon optreden tussen de
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damwand en de heftorens van de Koningshavenbrug. Dit kon dan
weer eventueel leiden tot verzakken van de heftorens.

Om bovenstaand probleem te voorkomen werd een tactiek
gevolgd van laagsgewijs ontgraven. Na het afgraven van een
laag, kon geconstateerd worden of de damwand inderdaad
zanddicht was. Indien dit het geval was werd een volgend stuk
ontgraven en hetzelfde proces herhaald. Indien de damwand,
tijdens het ontgraven, niet zanddicht bleek, werd meteen Grau-
acke gestort in het zojuist gegraven gat. Het gat werd
vervolgens gerepareerd door middel van injectie of het
oplassen van stalen platen, waarna de Grau-acke weer
verwijderd werd en eerder genoemd proces zich weer kon
herhalen. Om de Grau-acken te kunnen storten was aan de
wateroppervlakte een bak met de breuksteen aanwezig. In
praktijk is dit scenario een keer toegepast.

4.4.5.1.3 Koningshaven heien schuine trekpalen
Tijdens het schuin inheien van de trekpalen in de

Koningshaven bleek op een gegeven moment dat, bij het inheien
van de trekpalen in de buurt van de betreffende heftoren, de
zuidelijke heftoren steeds verder wegzakte. Hierbij werden de
zettingen uit de uitgangspunten ruim overschreden. De maximaal
opgetreden scheefstand was 8 mmo Een reëel gevaar hierbij was
dat, als gevolg van de zettingen, het hefgedeelte van de brug
vast zou lopen.

Door middel van nauwkeurig meten werd geconstateerd dat
het wegzakken plaats vond tijdens het inheien van het laatste
gedeelte van de trekpalen. Er is daarom besloten de trekpalen
ter hoogte van de zuidelijke heftoren niet zo ver in te heien
als oorspronkelijk de bedoeling was. De consequentie was wel
een lagere veiligheidscoëfficiënt voor de trekpalen, doch nog
wel aanvaardbaar. Verder wegzakken, als gevolg van het heien,
werd daarna niet meer geconstateerd.

Ook tijdens het in een latere fase ontgraven van de
zinksleuf werden geen zettingen geconstateerd van de
heftorens.

4.4.5.1.4 Heiproces Koningshaven
Het uitvoeringsproces van de zinksleuf in de

Koningshaven is als volgt verlopen:
a. In eerste instantie werd de volle buispalenwand aan de

westzijde gestaffeld geheid.
b. Vervolgens heeft verwijdering plaatsgevonden van de
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obstakels aan de oostzijde tot 16 m +NAP.
c. Daarna werd het damwandscherm aan de oostzijde geheid.
d. Daarna werden de schuine trekpalen aan de westzijde geheid.
e. Tot slot werd de zinksleuf gefaseerd ontgraven met

eventueel herstel van uit het slot gelopen damwandbuizen.

4.4.5.2 Heien combi-wand
Bij het heien van de combi-wand werd geen gebruik

gemaakt van een slotdetectiesysteem om te controleren of alle
damwandplanken wel in het slot zaten. Het systeem werd
enerzijds te duur en anderzijds te onbetrouwbaar gevonden.

Als gevolg van de propvorming (paragraaf 4.4.1.1) onder
de buispalen in combinatie met een relatief slappe damwand was
het op sommige plaatsen onmogelijk de damwandplanken te heien.
Veel van de hei-energie werd door de damwandplanken zelf
geabsorbeerd. Om het heien te vergemakkelijken werden er gaten
in de grond voorgeboord ter plaatse van de sloten. Hierdoor
werd de stijfheid van de grond verlaagd. De damwand zat niet
meer ingespannen in de grond en kon eenvoudig allerlei
maatafwijkingen e.d. meemaken.

Er kon echter geen garantie gegeven worden dat de
boorgaten precies recht geboord waren. Een eenmaal ingezette
afwijking in de boorrichting werd, tijdens het boren, niet
geconstateerd en dus ook niet gecorrigeerd. Tijdens het heien
van de damwandplanken volgde de plank het boorgat en trok, in
geval van een scheef boorgat, het slot kapot. Dit probleem is
in praktijk meerdere malen opgetreden.

Door het niet in het slot zitten van een aantal damwand-
planken zijn op enkele tientallen plaatsen gaten gevallen in
de aanliggende grond. Deze gaten zijn ontstaan doordat een gat
in een damwandplank fungeert als opening van een zandloper. In
eerste instantie worden deze gaten niet opgemerkt (ze zitten
onder water), waardoor langzaam maar zeker veel grond achter
de damwand weg kan spoelen. Als gevolg van gewelfwerking in de
grond worden deze gaten ook niet meteen aan de oppervlakte
waargenomen. Dit gebeurt pas na verloop van tijd, wanneer de
ruimte onder het "gewelf" te groot is geworden. Er ontstaat
dan in een keer een groot gat aan de oppervlakte. Al deze
gaten zijn gerepareerd door middel van injectie.

De gaten in de combi-wand zelf zijn gerepareerd door
middel van het, onder water, aan elkaar lassen van de
damwandplanken. Van de lassen werd geen momentcapaciteit
vereist, wel dwarskrachtcapaciteit.
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Een alternatief tegen propvorming is wellicht de
buispalen te voorzien van een snijrand of zwaardere
damwandplanken. De grond onder de buispaal wegspuiten is
minder geschikt, doordat de grond dan zijn gewelfwerking kan
verliezen.

4.4.5.3 Scheuren in Linker-Maasoever
Nadat element 1 afgezonken en geballast was bleken

scheuren te zijn ontstaan in de vloer van de afrit op de
Linker-Maasoever. De scheuren zijn gedicht door middel van
injectie.

De oorzaak van de scheurvorming is nooit echt duidelijk
geworden. Naar het idee van RWS was de oorzaak mogelijk
gelegen in een afwijkend palenplan onder de afrit waardoor
verschillen in stijfheden zijn ontstaan. Daarnaast was de
grondaanvulling ter plaatse niet gefaseerd uitgevoerd,
waardoor mogelijk ongelijke zettingen zijn opgetreden.

De oorzaak was in ieder geval niet gelegen in de
aanwezigheid van het matras (paragraaf 4.2.9). Het matras was
namelijk proefbelast waarbij extra zettingen zijn opgetreden
zonder dat scheurvorming is opgetreden.
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5 Transport en verhalen tunnelelementen

5.1 Randvoorwaarden
Hieronder volgt een opsomming van randvoorwaarden zoals

die van kracht waren voor het transport van de tunnelelementen
van de Willemsspoortunnel:
* Het beslissingsformulier met betrekking tot de aanvang van

het transport en het transport zelf, dient met het gehele
beslissingsteam te zijn ingevuld. Een beslissing tot
doorgaan of stoppen van de operatie dient eenstemmig, door
het gehele beslissingsteam, te worden ondersteund.
Het beslissingsteam bestaat uit: RWS, KWT, Smit-tak,
Scheepvaartdienst Dordrecht/Dienstkring Oude Maas,
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam/Dienstkring Nieuwe
Waterweg;

* De windkracht mag maximaal 8 Beaufort bedragen;
* Het zicht moet meer zijn dan 1000 m;
* De toelaatbare stroomsnelheden tijdens het varen:

- bouwdok: s 0.30 m/s;
- Spijkenissebrug s 0.80 m/s;
- Hartelkanaal s 0.20 m/s;
- Botlekbrug s 0.50 m/s;
- Westgeul s 0.40 m/s;
- Willemsbrug s 0.50 m/s;
- indraai Noordereiland s 0.30 m/s;

* Bij de passage van de bruggen dient assistentie van twee
duwboten van elk 900 pk aanwezig te zijn;

* De breedte van de vaarweg ter hoogte van de onderkant van
een tunnelelement dient minimaal 75 m te bedragen;

* De waterstand ter hoogte van de westpunt van het
Noordereiland tot de zinksleuf dient minimaal 0.60 m + NAP
te bedragen;

* De waterstand onder de Willemsbruggen mag maximaal 1.10 m +
NAP bedragen. Dit in verband met de doorvaarthoogte voor de
sleep- en duwboten;

* De tunnelelementen dienen een minimale keelclearance te
hebben van 10% van de diepgang van het betreffende
tunnelelement;

* Tijdens het transport dient de temperatuur boven de 0 °C te
zijn. Er mag geen sneeuw- en ijsafzetting zijn op het
element. Op de vaarweg is de maximaal toegestane grootte van
eventuele ijsschotsen beperkt tot 0.5 m2•
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5.2 Vergunning en planning
5.2.1 Vergunningen (toestemming beheerder)

Het transport diende plaats te vinden met inachtneming
van de richtlijnen en aanwijzingen van Rijkswaterstaat,
dienstkring Oude Maas en Dienstkring Nieuwe Waterweg, en het
Gemeentelijk Havenbedrijf.

Geruime tijd van tevoren zijn hiertoe overleg-procedures
gestart omtrent het vaartijdschema in relatie tot het getij,
de wijze van transport in relatie tot de scheepvaartstremming
en knelpuntenpassages en de geldende randvoorwaarden. Het
eerste overleg heeft plaatsgevonden ongeveer 2.5 jaar voor
aanvang van het transport. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd
in het vaarwegplan zoals dat gebruikt is.

5.2.2 Planning
De totaalplanning van het afgezonken gedeelte van de

tunnel heeft een vertraging opgelopen van 2 maanden als gevolg
van uit het slot gelopen damwanden ter plaatse van de
zinksleuf (paragraaf 4.4.5.1.2).

De planning voor het transport is weergegeven op
bijgaande tabel (figuur 32 Planning transport). Het transport
van de tunnelelementen vond plaats met de stroom mee. Het
vertrek vanuit het bouwdok vond daarom plaats 3 uur na H.W. in
Hoek van Holland. Er werd gebruik gemaakt van de zeewaarts
gerichte ebstroom. Rond de eerst volgende kentering moest het
tunnelelement ter plaatse van de Westgeul aangekomen zijn
(waterstand tussen 0.40 m + en + NAP), alwaar de Nieuwe Maas
opgedraaid werd. Nadat het opdraaien voltooid was, werd het
tunnel element verder getransporteerd over de Nieuwe Maas
gebruik makend van de opkomende landinwaarts gerichte
vloedstroom. Een essentieel punt was dus het op de juiste
tijdstip arriveren van het tunnelelement ter plaatse van de
Westgeul.

Het totale transport, vanaf het bouwdok tot aan de
zinksleuf in de Nieuwe Maas, nam ongeveer 12 uren in beslag.

Mocht het tunnelelement tijdens het transport over de
Nieuwe Maas ergens vertraging oplopen, zodanig dat het juiste
tijdstip van passage van de Willemsbruggen niet gehaald kon
worden, dan werd gebruik gemaakt van een overliglocatie
(paragraaf 5.4.4). De overliglocaties konden ook gebruikt
worden indien zich andere complicaties voordeden. Op de
overliglocatie werd gewacht tot het juiste tijdstip voor
voortzetting van het transport.
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5.2.3 Regeling scheepvaartverkeer
Gedurende het transport van de tunnel elementen op de

Oude Maas was de scheepvaart volledig gestremd. Tijdens het
overliggen voor de Spijkenissebrug was scheepvaart toegestaan
(gedurende 3.5 à 4 uur).
Tijdens het transport op de Nieuwe Maas was alle scheepvaart

toegestaan. De Nieuwe Maas had ter hoogte van onderkant tunnel
een breedte van 250 m. Alleen bij passages van knelpunten
(Willemsbruggen en indraaien Noordereiland) gold op de Nieuwe
Maas een scheepvaartstremming. De scheepvaart in de
Koningshaven was in de laatste fase van het transport
(passage Noordereiland en Willemsbruggen) eveneens gestremd,
behalve bij de elementen 7 en 8.

5.3 Transporttechnieken
De sleepbootconfiguratie (figuur 33

Sleepbootconfiguratie) bestond uit maximaal 8 boten (5
sleepboten en 3 duwboten).
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Figuur 33 Sleepbootconfiguratie
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* sleepboten
Tijdens het transport werd gebruik gemaakt van 5

sleepboten met elk 1800 pk. Dit aantal was gebaseerd op
ervaringen met eerdere transporten van andere tunnels.
* duwboten

Tijdens het transport werd er gebruik gemaakt van een
duwboot met 1800 pk. Voor de passage van de Spijkenisse- en
Botlekbrug was assistentie benodigd van twee extra duwboten
met elk 900 pk.

In totaal was er dus voor ca. 11000 pk aan sleep- en
duwvermogen aanwezig.

* manoeuvreertechnieken
In vaarrichting gezien bevonden zich aan de voorzijde

van het tunnelelement 3 sleepboten. Twee van deze sleepboten
waren rechtstreeks verbonden aan de bolders op het
tunnelelement, één sleepboot was via een spruit aan het
tunnelelement verbonden.

Aan de achterzijde bevonden zich 2 sleepboten die elk
rechtstreeks verbonden waren aan het tunnelelement. Aan de
achterzijde bevond zich tevens de duwboot.

De duwboot had als functie te zorgen voor de
voortstuwing van het element, de sleepboten droegen zorg voor
de positionering van het element.

5.4 Transportweg (figuur 34 Transportweg)
5.4.1 Bouwdok

Na voltooiing van de tunnelelementen werd het bouwdok
gevuld met water. Hieraan voorafgaande dienden het grind en de
drains onder de tunnelelementen vrijgemaakt te worden. Met
vrijmaken wordt bedoeld het weggraven van slib en zandlagen
aan de zijkanten van de elementen, zodanig dat water onder het
element kon stromen en het element niet zou blijven "plakken"
aan de ondergrond bij het opdrijven. De ballasttanks werden,
voor het vullen van het bouwdok, gevuld met water om
ongecontroleerd opdrijven te voorkomen.

Het talud tussen de elementen van de Noordtunnel en de
Willemsspoortunnel werd beschermd om uitschuring te voorkomen.

De tunnel elementen werden gecontroleerd op
waterdichtheid. Wanneer lekkage werd geconstateerd diende deze
op deugdelijke wijze, door middel van injectie, verholpen te
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worden. In geval reparatie op deze wijze niet mogelijk was,
zou het bouwdok opnieuw drooggezet worden met daaraansluitend
de herstellingswerkzaamheden.

Na gebleken waterdichtheid werd de uitvaargeul gebaggerd
(paragraaf 2.5) en de afbouwsteiger gebouwd.

5.4.2 Omschrijving geografie
Het bouwdok waarin de tunnelelementen gebouwd zijn is

gelegen nabij Barendrecht aan de Oude Maas. Om vanuit het
bouwdok naar de afzinklocatie te komen dient eerst de Oude
Maas afgevaren te worden richting zee. Aan de Oude Maas zijn
de in paragraaf 5.4.3 nader uitgewerkte knelpunten "de
uitmonding van het Spui", "de Spijkenissebrug", "de mond van
het Hartelkanaal" en "de Botlekbrug" gelegen. Na ± 17 km mondt
de Oude Maas uit in de Nieuwe Maas. Dit knelpunt wordt de
Westgeul genoemd. vanuit de Westgeul is het ± 13 km
stroomopwaarts de Nieuwe Maas op varen om de afzinklocatie te
bereiken. Aan de Nieuwe Maas is het knelpunt "Willemsbruggen"
gelegen.

De gegarandeerde diepte op de Oude Maas is 9.80 m +NAP
over 100 m breedte. De gegarandeerde diepte van de Nieuwe Maas
is 11.50 m +NAP over 200 m breedte, met uitzondering van de
laatste kilometer nabij het Noordereiland, waar slechts 7.50 m
+NAP gegarandeerd is. Daar waar niet voldoende diepte
beschikbaar was, diende gebaggerd te worden zodat ten behoeve
van het manoeuvreren een keel clearance van minimaal 10% van de
diepgang van het element gehaald wordt.

5.4.3 Knelpunten met passage-procedure
* verlaten bouwdok

Er werd vertrokken bij het bouwdok vlak voor de
stroomkentering op de Oude Maas. Deze stroomkentering viel 3
uur na H.W. in Hoek van Holland. Het tunnelelement was gelegen
aan de afbouwsteiger. De afbouwsteiger was gelegen ter plaatse
van de ingang van het bouwdok (figuur 35 Afbouwsteiger) .

* uitmonding van het Spui
Ter plaatse van de uitmonding van het Spui moest aan

stuurboordzijde van de as van de vaarweg gevaren worden. De
stroombanen van het water dat uit het Spui stroomt, liepen
vrijwel allemaal aan bakboordzijde van de as van de vaarweg.
Dit is door middel van stroombaanmetingen vastgesteld. Om
mogelijke hinder van het uitstromende water te voorkomen werd
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* Spijkenissebrug
De Spijkenis-

sebrug vormde geen
groot obstakel in de
route. De doorvaart-
opening van de brug
ter hoogte van de
onderkant van het
tunnelelement was
ruim voldoende (± 70
m). De brug heeft in
gesloten stand
voldoende doorvaart-
hoogte voor de duw-
en sleepboten (12.5 m
+ NAP). De drie
sleepboten aan de
voorzijde van het
element passeerden
naast elkaar de

Spijkenissebrug en konden derhalve geen bijdrage leveren aan
de positionering dwars op de vaarrichting. Om het element
onder controle te kunnen houden werden tijdelijk twee duwboten
van elk 900 pk aan het transport toegevoegd. De duwboten
zorgden voor positionering van voorkant van het tunnelelement.
De duwboten bleven aanwezig tot na de brugpassage (figuur 36
Brugpassage tunnelelement) .

11 _

••

Figuur 35 Afbouwsteiger

getracht zoveel
mogelijk rond de
kentering het Spui te
passeren.

Doordat het Spui rond kentering gepasseerd werd, werd
ter hoogte van de Spijkenissebrug de stroomsnelheid van de
ebstroom te hoog om de brug in één keer te passeren. Ter
plaatse diende 3.5 à 4 uur gewacht te worden alvorens de
ebstroom voldoende was afgenomen. De sleepboten hielden
gedurende de wachttijd het element op stroom.
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* uitmonding van het Hartelkanaal
Vrijwel meteen na de Spijkenissebrug werd de uitmonding

van het Hartelkanaal gepasseerd. Dit leverde geen
noemenswaardige problemen op.

* Botlekbrug
Op enige afstand na het Hartelkanaal volgde de

Botlekbrug. Tussen de uitmonding van het Hartelkanaal en de
Botlekbrug in, was voldoende ruimte om het tunnelelement
nauwkeurig te kunnen positioneren voor de brugpassage. De
totale hindernis (Spijkenissebrug-Hartelkanaal-Botlekbrug)
hoefde dus niet in een beweging genomen te worden. Het
passeren van de Botlekbrug was een nauwkeurige aangelegenheid
aangezien de doorvaartopening ter hoogte van onderkant
tunnelelement, naar verhouding, gering was (± 40 m). De brug
heeft niet voldoende doorvaarthoogte in gesloten stand (± 6 m
+ NAP) en zal moest geopend worden.

Evenals bij de Spijkenissebrug werd ook hier assistentie
verleend door een tweetal duwboten van 900 pk. De
doorvaartbreedte was echter te gering om het element tezamen
met de duwboten door te kunnen laten. De duwboten bleven het
element positioneren tot vlak voor de doorvaart. Op het moment
van doorvaart was inmiddels de voorzijde van het element de
brug gepasseerd zodat de positionering weer overgenomen kon
worden door de sleepboten en de duwboten zich terug konden
trekken.

* opdraaien op Nieuwe Maas
Het opdraaien op de Nieuwe Maas, ter plaatse van de

Westgeul, diende te geschieden rond de stroomkentering
(stroomsnelheid tussen + en - 0.40 mis). De transportrichting
van het element werd gedraaid. De voorzijde van het element op
de Oude Maas werd achterzijde op de Nieuwe Maas.

In eerste instantie werd het element met de ebstroom mee
de Nieuwe Maas opgetrokken. Op de Nieuwe Maas werd het element
tot stilstand gebracht door de sleepboten. Hierna gooide aan
de voorzijde de sleepboot, die via een spruit aan het element
verbonden was, los. De duwboot aan de achterzijde van het
element gooide eveneens los. Het element werd nu in bedwang
gehouden door 4 sleepboten. De "vrije" sleepboot en de duwboot
wisselen van positie en maakten beide weer vast aan het
element. Het transport ,kon nu weer voortgezet worden.
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Een alternatief voor bovenbeschreven manoeuvre was het
in een keer opdraaien van de Nieuwe Maas vanuit de Oude Maas.
Het voordeel van deze manoeuvre zou zijn dat niet van
transportrichting gewisseld hoefde te worden. Verwacht werd
echter dat problemen zouden ontstaan met de stroom op de
Nieuwe Maas die dan immers tijdelijk, tijdens het opdraaien,
loodrecht op het element zou komen te staan.

De eerstgenoemde procedure werd gevolgd bij de elementen
1 tlm 6 en 8. Bij element 7 (sluitelement) werd de
alternatieve procedure gevolgd en wel om de navolgende reden.

De elementen 1 tlm 6 en 8 zijn met de secundaire zijde
van het element voorop vertrokken vanuit het bouwdok. Ter
plaatse van de Westgeul werd, na het omzetten van de duw- en
een sleepboot, het transport voortgezet met de primaire zijde
voorop. Element 7 werd echter op de Oude Maas getransporteerd
met de primaire zijde voorop. Dit werd veroorzaakt doordat aan
de afbouwsteiger in het bouwdok, door een vergissing, het
element precies 1800 gedraaid lag ten opzichte van de andere
elementen. Doordat de primaire zijde reeds voorop lag, zou een
draaimanoeuvre ter plaatse van de Westgeul inhouden dat, na de
Westgeul, een extra draaimanoeuvre gemaakt zou moeten worden
teneinde de primaire zijde uiteindelijk weer voorop te
krijgen.

Om dit te voorkomen werd besloten het opdraaien op de
Nieuwe Maas in een beweging uit te voeren. De wisselmanoeuvre
ter plaatse van de Westgeul bleef dus achterwege bij element
7.

De primaire zijde van het element diende aan de voorkant
gelegen te zijn vanwege de verhaalprocedure ter plaatse van de
Willemsbruggen.

Bij de procedure voor de elementen 1 tlm 6 en 8 draaide
het element de Nieuwe Maas op met behulp van twee duwboten van
900 pk. De duwboten waren gepositioneerd ieder aan een
uiteinde van het element, zodanig dat een koppel uitgeoefend
kon worden. Na de draaimanoeuvre volgde de omzetting van de
duw- en de sleepboot.

De eigenlijke draaiprocedure voor element 7 was gelijk
aan die voor de overige elementen met het verschil dat het
uitgeoefende koppel door de duwboten van 900 pk precies
omgekeerd was aan het koppel bij de overige elementen.
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* Willemsbruggen
Ter plaatse van de Willemsspoorbrug over de Nieuwe Maas

werd, tijdens het transport, de middelste doorvaart opening
aangehouden. Dit was de doorvaartopening tussen de tweede en
derde pijler. De tweede pijler was de gedeeltelijk ontgraven
pijler die op caissons gefundeerd is. Door de gedeeltelijke
ontgraving, ten behoeve van de zinksleuf, was meteen voldoende
vaardiepte ontstaan voor de tunnelelementen.

De doorvaartbreedte bedroeg 80 m. De onderzijde van de
brug was gelegen op 9.25 m + NAP. De waterstand diende lager
te zijn dan 1.10 m + NAP (paragraaf 5.1).

Aan de noord- en westzijde van het Noordereiland is er
gebaggerd teneinde voldoende vaardiepte te verkrijgen.

Net voorbij de Willemsspoorbrug werd het konvooi tot
stilstand gebracht en werd het element op stroom gehouden net
bovenstrooms van de zinksleuf aan de zijde van het
Noordereiland. Hierna kon de procedure tot het invaren in het
Noordereiland aanvangen.

* indraaien Noordereiland
Een tunnelelement werd, met behulp van een verhaal systeem

(paragraaf 5.6), vanaf de Nieuwe Maas het Noordereiland
ingedraaid rond de kentering van eb naar vloed. De meest
gunstige stroomcondities voor het uitvoeren van de
indraaimanoeuvres vielen tijdens doodtij.

Uit aanvullend onderzoek naar stroomkrachten (paragraaf
5.5.1.1) is gebleken dat bij het juiste getijvenster indraaien
goed mogelijk is. Het aanvullend onderzoek is uitgevoerd in
verband met het aanwezig zijn van damwanden aan de westzijde
van de zinksleuf (pijlerbescherming Nieuwe Maas-bruggen) .

* passeren Koningshaven
De passage van de Koningshaven vond plaats tijdens de

stroomkentering. Er was circa 4 uur beschikbaar om deze
manoeuvre uit te voeren. Mocht binnen de gestelde tijd de
oversteek niet voltooid kunnen worden, dan zou het element
tijdelijk afgemeerd worden tegen twee fenderpalen aan de
oevers van de Koningshaven (paragraaf 5.6.2).
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5.4.4 Overliglocaties
Er waren in totaal vijf overliglocaties beschikbaar.

Voor het transport van start ging, werd ervoor gezorgd dat de
betreffende locaties vrij waren (figuur 34 Transportweg) .

Het betrof de locaties Verolme Botlek, Wilton
Feijenoord, Waalhaven, Wilhelminakade en de Maashaven. Over
het totale transport genomen is eenmaal een element afgemeerd
geweest op een overliglocatie. Het betreft element 6. De reden
hiervoor was dat de zinksleuf op dat moment niet voor de volle
100% in orde was.

Naast de overliglocaties aan de transportweg waren er,
voor het verhaalproces, ook nog een aantaloverliglocaties in
de zinksleuf zelf. Het betrof hier locaties ter plaatse van
het Noordereiland, de Koningshaven en de Linker-Maasoever.

In het Noordereiland was rekening gehouden met een
eventueel stijgende waterstand (getij) op het moment dat een
element daar moet overliggen. Een viertal stempels waren
gedimensioneerd op het opnemen van een vertikale kracht van
750 kN (totaal 3000 kN). Diende een element over te liggen in
het Noordereiland dan werd, op de locatie, eerst het vrijboord
verkleind tot 10 cm. Het resterende vrij boord kwam overeen met
een opwaartse kracht van 3000 kN en kon worden opgenomen door
de stempels.

Een andere mogelijkheid was, tijdens het overliggen,
gebruik te maken van de afzinktraverses. Door het element
zodanig te ballasten dat het zijn drijfvermogen zou verliezen
kon het tijdelijk opgehangen worden aan de afzinktraverses en
in gedeeltelijk afgezonken toestand overliggen. Voorwaarde was
dat de afzinktraverses aanwezig moesten zijn. In het
Noordereiland was deze oplossing dus alleen mogelijk bij de
elementen 4 en 5.

5.4.5 Overig
* Tijdens het transport diende het Gina-profiel beschermd te
worden (figuur 37 Beschermingsconstructie Gina-profiel)
* Eventuele beschadigingen aan de zoutdrempelbestorting
dienden na het transport hersteld te worden.

5.5 Hydraulische verschijnselen
5.5.1 Stabiliteit element tijdens transport en verhalen
5.5.1.1 Waterloopkundig onderzoek

Teneinde te kunnen bepalen in welke mate waterloopkundig
onderzoek diende te worden uitgevoerd is een concept opgesteld
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Figuur 37 Bescher.mingsconstructie
Gina-profiel

voor het transport en het
verhalen van de
tunnel elementen waarin de
voor waterloopkundig
onderzoek van belang
zijnde aspecten naar
voren komen.

Het resultaat van de
onderzoeken diende te
bestaan uit informatie
omtrent:

de haalbaarheid van de
gehele procedure,
inclusief de risico's.
de meest optimale
situatie en
stroomsnelheid.

- de stabiliteit van en
de krachten werkende op
het tunnelelement.

- planning

De volgende fasen in het transport en het verhalen zijn
onderscheiden:
1. Bouwdok Barendrecht;
2. Transport bouwdok-wachtplaats Noordereiland;
3. Indraaien zinksleuf;
4. Transport door zinksleuf;
5. Passage Koningshaven;
6. Afzinken Linker-Maasoever;
7. Afzinken Koningshaven;
8. Afzinken Noordereiland;
9. Afzinken in de Nieuwe Maas;
10. Sluitvoeg.

ad 1. De tunnelelementen werden opgedreven bij opkomende
waterstand door het uitpompen van ballastwater, onder
gelijktijdige controle van een afmeersysteem. Op het moment
dat het element 25 cm vrij was van de bodem werd begonnen met
het verhalen naar de afbouwsteiger. Het zoutgehalte van het
water speelde op dat moment een belangrijke rol. Aan de
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afbouwsteiger werd het element getrimd door middel van
ballastbeton (paragraaf 3.4.7). De elementen 6 tlm 8 werden
uitgerust met afzinkpontons. Met het gewicht van de
afzinkpontons diende rekening te worden gehouden.

ad 2. De vaartijd van het bouwdok naar het Noordereiland werd
in de planning geschat op 12 uur. De kritieke fases tijdens
het transport werden gevormd door de passage van het Spui, de
monding van het Hartelkanaal, de Botlekbrug en de overgang
Oude Maas - Nieuwe Maas. Met betrekking tot het
transportproces was het noodzakelijk:
- de nodige informatie van de beheersinstanties te verkrijgen.
- de getij-omstandigheden te kennen (berekeningen,
metingen) .

- de opdraai-manoeuvres Oude Maas - Nieuwe Maas te bepalen.
- de sleepbootconfiguratie te optimaliseren.

ad 3. De volgende onderzoeken waren noodzakelijk:
a. Numeriek rekenmodel voor de bepaling van de invloed van de

aanwezigheid van een tunnelelement in de zinksleuf op de
debietverdeling over de Koningshaven en de Nieuwe Maas, het
eventuele dwarsverhang en de gemiddelde stroomsnelheid in
de zinksleuf van het Noordereiland en de toename van de
gemiddelde stroomsnelheid in het resterende gedeelte van de
rivier naast het af te zinken c.q. afgezonken
tunnelelement.

b. Gootonderzoek in verband met de stabiliteit en weerstand
van het tunnelelement. De uit damwand bestaande bescherming
van de brugpijlers in de Nieuwe Maas vormde samen met het
tunnel element een hoge blokkering van het totale
beschikbare doorstroomprofiel van de rivier.
Door in het gootonderzoek de parameters hoogte damwand,
tussenruimte damwand tunnelelement en de stroomsnelheid te
variëren konden de meest optimale situatie en de
toelaatbare omstandigheden bepaald worden voor de
indraaimanoeuvre.

ad 4. Het was mogelijk dat zich een w1]ziging zou voordoen in
het stromingspatroon van de Nieuwe Maas en de Koningshaven en
een een stroming veroorzaakt zou worden in de zinksleuf door
het Noordereiland heen. Het stromingsonderzoek was van belang
bij de dimensionering van het verhaal systeem.
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ad 5. De damwanden van de zinksleuf en het tunnelelement zelf
blokkeerden het doorstroomprofiel van de Koningshaven
praktisch geheel tijdens de passage ervan. Met behulp van een
numeriek rekenmodel en een gootonderzoek moest aangetoond
worden of de operatie haalbaar was en moesten de optimale
situatie voor het uitvoeren van de operatie, de stabiliteit en
de krachten bepaald worden.

ad 6. Het afzinken heeft plaatsgevonden met een aardvaste
methode met behulp van traverses. Bij het ontwerp van de
afzinkequipment diende rekening te worden gehouden met
plotselinge waterstandsverschillen ter plaatse van de
zinksleuf.

ad 7. Net zoals bij de passage van de Koningshaven werd ook nu
praktisch het gehele doorstroomprofiel geblokkeerd. Ook hier
diende een numeriek rekenmodel plus een gootonderzoek de
haalbaarheid van de afzinkprocedure aan te tonen. Het
ballasten van het element diende in korte tijd te geschieden.

ad 8. Ook in het Noordereiland werd gekozen voor een aardvaste
afzinkopstelling.

ad 9 en 10. De afzinkvolgorde in de Nieuwe Maas was als volgt:
element 6,8 en 7. De sluitvoeg was gelegen tussen de elementen
7 en 8. Het afzinken van de elementen 6 en 8 gebeurde voor de
helft met een aardvaste afzinkopstelling en voor de helft met
afzinkpontons. Het aardvast gedeelte was aan de landzijde
gelegen. Element 7 werd geheel met afzinkpontons afgezonken.

5.5.1.2 Resultaten onderzoek
Met behulp van het numerieke model ZWENDL is bepaald

welke vervallen zouden optreden over een element op het moment
dat dit element de rivierdoorsnede zou blokkeren. Dit bij
verschillende getij- en rivierafvoeren en verschillende maten
van afsluiting. Op basis van de vervallen was het mogelijk de
krachten op het element tijdens de rivierblokkade te
berekenen.

Uit het model ZWENDL is gebleken dat de afsluiting van
de Koningshaven door element 3 kon leiden tot een maximum
verval van 0.15 m over het element. Onder .het element kon de
stroomsnelheid oplopen tot 1.80 mis bij eb en tot 1.20 mis bij
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vloed. De stroomsnelheid voor en na het element zou ca. 0.1
mis bedragen.

Met een bekend verval kon vervolgens bepaald worden hoe
de richting van de stroming in het Noordereiland zou gaan
lopen. Uit het model is gebleken dat de stroming van de
Koningshaven naar de Nieuwe Maas gericht zou zijn.

De stroomsnelheidstoename van het water inde Nieuwe
Maas, als gevolg van de blokkering van de Koningshaven, was
verwaarloosbaar. Dit vond zijn oorzaak in de grote doorsnede
van de Nieuwe Maas ter plaatse, die nog eens extra vergroot
was door de aanwezigheid van de zinksleuf.

Vrijwel de gehele afvoer van de rivier ging, tijdens de
blokkering van de Koningshaven, door de Nieuwe Maas.

Met betrekking tot de Nieuwe Maas werd aanbevolen zoveel
mogelijk een talud toe te passen in verband met verwachte
grote stroomkrachten in geval van een damwand.

De resultaten van het overige onderzoek hebben geleid
tot passageprocedures zoals beschreven in paragraaf 5.4.3.

Een ander aspect wat een mogelijke rol kon spelen
tijdens het transport en het verhalen was het duiken van het
element als gevolg van de stroming. Het gevaar voor duiken van
het element werd bepaald door:
* opstuwing water tegen het element;
* spiegeldaling;
* dompen element door vertikale stroomkrachten;
* kantelen element door kantelend moment (verschil in

aangrijphoogte van stroomkracht en bolderkrachten) .
Om het effect van duiken te kunnen kwantificeren werden

gootproeven uitgevoerd.
Het afzinken zelf vond plaats bij lage stroomsnelheden.

Als gevolg hiervan zouden de opstuwing tegen het element, de
spiegeldaling, de vertikale stroomkrachten en het kantelend
moment gering zijn, waardoor het gevaar voor duiken van het
element te verwaarlozen zou zijn. Uit de proeven is gevolgd
dat gevaar voor duiken bestond bij stroomsnelheden van
respectievelijk 0.46 en 0.64 mis voor lange en korte
elementen.

De plotselinge waterstandsverschillen uit de vorige
paragraaf punt ad.6 zijn afkomstig van passerende scheepvaart.
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In een latere fase is besloten de scheepvaart stil te leggen
tijdens de kritieke fasen.

Tijdens de uitvoering bleken ontgrondingen op te treden
bij de ingang van het Noordereiland. Ter plaatse is hiertegen
een laag fijn Grau-acke gestort met een dikte van 2 m.

5.5.2 Berekende dwarskrachten en momenten
De optredende momenten en dwarskrachten tijdens het

transport c.q. het afzinken werden bepaald door de volgende
factoren:
* invloeden van passerende scheepvaart. Scheepsgolven en met

name spiegeldalingen kunnen grote krachten veroorzaken op
een tunnelelement;

* invloeden zout/zoet-verschillen van het water;
* invloeden als gevolg van het onderspoelen. Het onderspoelen

veroorzaakt extra opwaartse krachten;
* invloeden uit specifiek bij een bepaalde fase behorende

krachten. Bedoeld worden de fasen drijven, half afgezonken
en afgezonken. Extra krachten worden hier veroorzaakt door
de aanwezigheid van verschillende hoeveelheden ballast;

* invloeden door excentrische ballast. De aanwezige ballast
zal niet gelijkmatig over het element verdeeld zijn;

* invloeden uit de voorspanning. De minimale voorspanning
bedraagt 0.2 N/mm2•

De momenten en dwarskrachten z1Jn berekend voor de
tunnelelementen 1 en 5 (verschillende lengtes) .

Maximale momenten (kNm):
tunnel element 1

voeg I AB BC CD DE EF
-------------------------------------------------------------
dak -79440 I -108160 I -124510 I -108340 I -79690
-------------------------------------------------------------
vloer +105370 I +117180 I +126730 I +102030 I +38560

tunnelelement 5
voeg I AB BC CD DE
--------------------------------------------------
dak -78130 I -102860 I -103100 I -78510
--------------------------------------------------
vloer +65350 I +82630 I +75960 I +39140
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Maximale dwarskrachten (kN):
tunnel element 1
voeg AB BC CD DE EF
-------------------------------------------------------------
Dmax 3480 3620 2340 3490 7290

voeg
tunnel element 5

I ABI BC CD DE

--------------------------------------------------
Dmax 3210 3110 2890 4930

5.6 Algemene aspecten
5.6.1 Verhaalproces ter plaatse van het bouwdok en de
ziDksleuf (manoeuvreren)

Het gedetailleerde transport- en verhaalproces ter
plaatse van het bouwdok en de zinksleuf is te vinden in de
draaiboeken van de tunnelelementen.

In de volgende paragrafen worden enige aspecten van het
transport en het verhalen nader toegelicht.

5.6.2 Details
* Ter bescherming van het element en de

de zijkanten van het tunnelelement in
fenderschotten gemonteerd (figuur 38

combi-wand werden aan
totaal 4
Fenderschotten) .

Figuur 38 Fenderschotten

* De gebruiksbelasting van de kabels voor het verhalen van de
tunnelelementen mocht maximaal 1/3 van de breukbelasting
van de kabels bedragen. De kabeldiameter bedroeg 32 of 36
mmo

* Het verhaalsysteem was stijf uitgevoerd. Dat wil zeggen dat
geen rekkers in het systeem waren opgenomen. De elasticiteit
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in het systeem was afkomstig van de rek van de kabels. De
bolders zijn op een relatief stijf systeem gedimensioneerd.
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* Aan de ingang van het
Noordereiland bevond zich
een zwaaipaal waartegen het
element werd afgemeerd. Om
deze paal heen werd het
element gedraaid. Teneinde
de draaikrachten op te
kunnen nemen werd aan deze
paal een fenderconstructie
gemonteerd (figuur 39
Fenderconstructie
zwaaipaal)

* Aan beide zijden van de
Koningshaven bevond zich
aan de westzijde van de
zinksleuf een fenderpaal
waarlangs het tunnelelement
gemanoeuvreerd werd en
waartegen het element
afgemeerd kon worden indien
het oversteken van de
Koningshaven zou stagneren.

* Het overbrengen van de
kabels tussen de lieren en
de tunnelelementen gebeurde
met behulp van een
ankerbehandelingsvaartuig.

5.6.3 Kabelverloop lieren-
tunnelelement in zinksleuf

Het kabelverloop tussen de
lieren op de kant ter plaatse
van de kopse zijden van de
elementen en de elementen

zelf was uitgevoerd op onderbeschreven wijze. Het betrof hier
de lieren die zorg droegen voor de horizontale positionering
(langsrichting) .

Figuur 39
zwaaipaal

Fenderconstructie
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lier keerpuntstempel

/1

Jtal)el

klapschijf

combi-wand

Figuur 40
zinksleuf

Kabelloop lier ter plaatse van

vanuit een
lier liep een
kabel naar de
overzijde van
de zinksleuf,
ter plaatse
via een
schijf terug
naar het
midden van de
zinksleuf
naar een
klapschijf

die bevestigd
was onder aan
een stempel
(figuur 40

de klapschijfKabelloop lier ter plaatse van zinksleuf) . Via
liep de kabel naar het element.

Het voordeel van deze wijze van uitvoeren was dat er
resulterend geen kracht uitgeoefend werd op de combi-wanden.
Aan beide zijden van de stempel werkte een evengrote doch
tegengestelde kracht. De kracht in de kabel werd opgenomen als
drukkracht in de stempel.

In totaal was er in vier van deze constructies voorzien.
Een ter plaatse van de Maaskade, een ter plaatse van de Prins
Hendrikkade, een ter plaatse van de Nassaukade en een ter
hoogte van de Roentgenstraat.

5.6.4 Ankerpalen tijdens het verhalen (figuur 41 Posities
ankerpalen)

De ankerpalen zoals die onderstaand beschreven worden,
bestonden uit buizen die praktisch over de volle lengte
ingeheid werden in de waterbodem. De lengte van de palen
varieerde tussen de 8 en 12 m, de diameter varieerde tussen de
940 en 1220 mmo In totaal werden 8 van deze palen toegepast.

* Nieuwe Maas
Op de Nieuwe Maas bevonden zich zowel aan de oost- als

aan de westzijde van de zinksleuf twee ankerpalen. Aan deze
ankerpalen kon een schijvenboegbak verankerd worden. Vanaf een
lier op de oever kon een ankerkabel via de schijvenboegbak aan
een element vastgemaakt worden. Op deze wijze werd het element
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in positie gehouden op de stroming. Gekozen was gebruik te
maken van een schijvenboegbak daar deze op eenvoudige wijze
verplaatst kon worden. Op deze manier kon vanuit verschillende
posities iedere keer optimaal een kracht uitgeoefend worden op
een element in de verschillende fasen.

In de figuren zijn de bedoelde ankerpalen aangegeven
door middel van de code AP 7 tiro 10.

* Koningshaven
In de Koningshaven bevond zich aan de oostzijde van de

zinksleuf een ankerpaal (AP 2). Deze ankerpaal bevond zich
vlak voor de Prins Hendrikkade. Vanaf een lier op de
Nassaukade (paragraaf 5.6.5) liep een kabel via een
schijvenboegbak naar deze ankerpaal.

Aan de westzijde van de zinksleuf bevond zich een
ankerponton (figuur 42 Ankerponton Tunny). Het ponton bevond
zich aan de westzijde van de Koninginnebrug (dit is op circa
200 m uit de tunnelas) . Vanuit dit ankerponton liepen twee
kabels naar het element teneinde de positie van het element te
waarborgen. De kabels (en tegelijkertijd alle andere kabels)
werden op voorspanning gebracht en tijdens het verhalen op
deze voorspanning gehouden. Het ponton zelf was verankerd door
middel van twee ankers (Delta-Flipper-ankers).

Het ankerponton ("Tunny") had de afmetingen l*b*h =
32*15*3.50 m".

Het verhalen zelf vond stapsgewijs plaats. Na iedere
stap werd de voorspanning verminderd, de kabellengtes
aangepast en het systeem weer voorgespannen.

5.6.5 Lierposities ten behoeve van het verhalen (figuur 43
Lierposities Koningshaven en Nieuwe Maas)
* Rechter-Maasoever

Op de Rechter-Maasoever bevond zich een lier (L4) achter
de landaansluiting in de as van de tunnel. Deze lier werd
gebruikt bij de elementen 7 en 8.

* Nieuwe Maas
Voor het manoeuvreren op de Nieuwe Maas waren er drie

lierposities. Een bevond zich aan de oostzijde van de
zinksleuf, twee bevonden zich aan de westzijde van de
zinksleuf. Van de lieren aan de westzijde bevond er zich een
op de Rechter-Maasoever (D5) en een op het Noordereiland
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(D3). De lieren aan de oostzijde bevonden zich op het
Noordereiland (D2). De lieren D3 en D5 worden gebruikt bij de
elementen 6,7 en 8. Op lierpositie D2 bevonden zich twee
lieren. Via twee schijvenboegbakken (paragraaf 5.6.4) liepen
kabels vanaf de lieren naar het element.

* Noordereiland
Op het Noordereiland bevonden zich twee lieren (L3 en

L5). Deze lieren bevonden zich naast de zinksleuf (paragraaf
5.6.3). Lier L3 bevond zich ter plaatse van de Maaskade, lier
L5 bevond zich ter plaatse van de Prins Hendrikkade.

* Koningshaven
Aan de oostzijde van de zinksleuf bevonden zich twee

lieren op de Nassaukade (Dl). Deze lieren waren onderling
gekoppeld via de schijvenboegbak in de Koningshaven. Om
veiligheidsredenen was hiervoor gekozen. Viel één lier uit dan
kon deze op de rem gezet worden, waarna de andere zijn functie
kon overnemen (redundant systeem). Ook in langsrichting was
gekozen voor een dubbele uitvoering van de lieren. Aan de
westzijde bevonden zich lieren op het ankerponton "Tunny"
(paragraaf 5.6.4).

* Linker-Maasoever
Op de Linker-Maasoever bevonden zich twee lieren (L1 en

L2). Beide lieren bevonden zich naast de zinksleuf (paragraaf
5.6.3). Lier L2 bevond zich ter plaatse van de Nassaukade,
lier L1 bevond zich ter plaatse van de landaansluiting.
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6 Afzinken tunnelelementen
6.1 Randvoorwaarden

Hieronder volgt een opsomming van randvoorwaarden zoals
die van kracht waren voor het afzinken van de tunnelelementen
van de Willemsspoortunnel:
* Het zicht dient minimaal 400 m te zijn;
* De windkracht mag maximaal 7 Beaufort bedragen;
* Voor de elementen 3,6,7 en 8 geldt een maximale toelaatbare

stroomsnelheid van 0.85 mis;
* Op het moment dat deze stroomsnelheid optreedt dient het

element zich minimaal twee meter onder water te bevinden.
Voor het element 3 is deze eis het meest stringent,
aangezien dit element, tijdens het afzinken, een groot deel
van de dwarsdoorsnede van de Koningshaven blokkeert.

6.2 Vergunning en planning
6.2.1 Vergunning

Voor het afzinken zijn geen speciale vergunningen
verleend. Met de Gemeente Rotterdam waren
veiligheidsvoorzieningen overeengekomen.

6.2.2 Planning (figuur 44 Planning afzinken)
Het totale afzinkproces nam circa 12 uren in beslag.

Hiervan waren 3 uren voor het voorbereiden op het afzinken en
9 uren voor het afzinken zelf. Bij het element 3 was het
essentieel dat de situatie met maximale stroomsnelheid in de
Koningshaven vermeden werd op het moment dat het element de
doorsnede blokkeerde. Deze voorwaarde beperkte de hoeveelheid
beschikbare tijd waarin de voorbereiding van het afzinken en
het afzinken zelf konden plaatsvinden. Om deze reden werden
een aantal activiteiten behorend tot de voorbereiding en het
afzinken tegelijkertijd uitgevoerd.

6.2.3 Regeling scheepvaartverkeer
Vanaf het moment dat het dak van een tunnel element

tijdens het afzinken de wateroppervlakte doorsneed, gold er
een volledige scheepvaartstremming. Deze stremming was
noodzakelijk om te voorkomen dat eventuele
waterspiegel veranderingen het tunnelelement vertikaal in
beweging zouden kunnen brengen en zodoende de afzinkuitrusting
te zwaar zouden belasten.
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In de Koningshaven was een scheepvaartstremming van
kracht tijdens het afzinken van de elementen 1 t/m 6. In de
Nieuwe Maas was een scheepvaartstremming van kracht tijdens
het afzinken van de elementen 3 t/m 8.

6.3 Voorzieningen ten behoeve van het afzinken
6.3.1 Kopschotten

Ieder tunnelelement werd aan de uiteinden voorzien van
kopschotten. Een kopschot bestond een gewapend betonnen wand
van 25 cm, ondersteund door stalen kolommen HE 500 A. Per
tunnelbuis bevonden zich 4 stalen kolommen.

Op plaatsen waar in het beton van het kopschot
watervoerende scheuren optraden werden de kopschotten
gebitumeerd en afgeplakt. Hieronder vielen tevens de
stortnaden.

In een kopschot zat een toegangsdeur en diverse
openingen voor de doorvoer van leidingen, tasters etc.

6.3.2 Ballasttanks (figuur 45 Ballasttanks)
Van de ballasttanks werden twee wanden gevormd door de

tunnelwand zelf en twee wanden bestonden uit vertikale HEA
kolommen waartussen schotbalken geplaatst waren. De bovenzijde
van de laatstgenoemde wanden werd ondersteund door een HEA-
balk met een lengte van ± 5.6 m, die tussen de tunnelwanden
bevestigd was. Aan de onderzijde was de wand opgelegd op een
UNP-profiel.

Per tunnelelement waren er 6 ballasttanks. De
ballasttanks hadden de afmetingen l*b*h = 23*5.6*3.8 (4
stuks) en l*b*h = 23*5.6*4.8 (2 stuks). De ballasttanks
bevonden zich in de buitenste tunnelbuizen. De ballasttanks
werden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-zeil. Boven de
ballasttanks werd een loopbordes gemonteerd waarover de
ballastleidingen liepen. Het vullen van de ballasttanks
gebeurde op basis van de hydrostatische waterdruk heersend aan
de buitenzijde van het tunnelelement.

Het leidingsysteem diende aan de volgende
randvoorwaarden te voldoen:
* Voor het opdrijven moesten de tanks binnen 3 uur kunnen

worden leeggepompt. Maatgevend hiervoor was element 1,
waarvoor een benodigde capaciteit van 140 m3/uur/tank of 840
m3/uur/element was bepaald;

* Voor het afzinken moesten de tanks gevuld kunnen worden tot
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het afzinkgewicht van 3000 kN in een uur. Voor alle tanks
betekende dit een niveau van 1.20 mofwel 155 m3 per tank.

In de buitenste buizen bevond zich een doorgaande
leiding. Per tunnelelement was er een dwarsverbinding. Beide
voorzieningen dienden als back-up teneinde te allen tijde te
kunnen vullen c.q. ledigen.

De diameter van een leiding bedroeg 150 mm zolang één
ballasttank gevoed diende te worden en 200 mm indien er meer
dan een ballasttank gevoed diende te worden.

6 • 3 •3 Voegen
6.3.3.1 Zinkvoeg
6.3.3.1.1 Gina-profielen.

Aan beide kopse zijden van een tunnelelement werden
rondom stalen profielen IPE-SOO gemonteerd. Aan de voorzijde

....

..,..,~ .-

1-_-."..,~....•.~•..•...•,.-

DETAIL 1

DOORSNEDE KOPPLAAT

Figuur 46 Bevestiging Gina-profiel
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van het profiel, tussen de flenzen, werd een stalen plaat
ingelast. Hiertegen werd, aan de primaire zijde van het
tunnelelement, het Gina-profiel bevestigd (figuur 46
Bevestiging Gina-profiel). Door gebruik te maken van de stalen
plaat werd de nauwkeurigheid van de positie van het Gina-
profiel vergroot. Aan de binnenzijde van het IPE-profiel werd
aan de flens het Omega-profiel bevestigd middels een
klemconstructie. Het IPE-profiel zelf werd om de ± 30 cm
verankerd aan het beton.

Het Gina-profiel, type Vredestein G 125-89-60, diende
als eerste waterdichting na het afzinken. Het bestond uit één
type rubber (hardheid 60° Shore A) .

Tijdens de plaatsing van een tunnelelement werd deze
tegen zijn voorganger aangetrokken door middel van een
aantrekcilinder op het dak van het voorgaande tunnelelement.
Hierbij werd het neusje van het Gina-profiel ingedrukt. Nadat
indrukken van het neusje had plaatsgevonden, werd de voegkamer
leeggepompt. Op dat moment werd het lijf van het Gina-profiel,
door de hydrostatische druk tegen de secundaire zijde van het
af te zinken tunnelelement, eveneens ingedrukt.

De afmetingen van het Gina-profiel bedroegen:
* zool: 180*40 mmj
* lijf: 130*89 mmj
* neus: in breedte verlopend van 50 naar 4 mm en 38 mm hoog.
Het profiel werd van natuurrubber vervaardigd en in een
matrijs met nauwkeurige toleranties gevulcaniseerd.

Een eerste eis gesteld aan het Gina-profiel was dat het
Gina-profiel een kracht als gevolg van de hydrostatische
waterdruk op moest kunnen nemen. De minimale kracht varieerde
van 340 tot 395 kN/m' (G.L.W. en G.H.W.) bij de overgang van
de Linker-Maasoever op tunnelelement 1. De maximale kracht
varieerde van 415 tot 465 kN/m' bij de overgang van element 2
op 3. De gemiddelde kracht bedroeg 405 tot 450 kN/m'.

Een tweede eis betrof de maattoleranties van het
kopvlak. Ieder kopvlak mocht 7 mm uit het vlak staan. Bedoeld
werden hier rotaties om de vertikale as loodrecht op de
tunnelas. Totaal betekende dit een maattolerantie van 14 mm
over de zinkvoeg.

Een derde eis betrof het zettingsverschil in vertikale
richting. Voor alle zinkvoegen gold een geschat optredend
zettingsverschil van 120 mm (in het bijzonder ter plaatse van
de overgangen land-water), met uitzondering van de zinkvoegen
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tussen de elementen 6 en 7 en 7 en 8. Daar gold een geschat
optredend zettingsverschil van 80 mmo

Een vierde eis betrof maatafwijkingen ten gevolge van
krimp en rotaties. Bedoeld worden hier rotaties om de
horizontale as loodrecht op de tunnelas. Deze maatafwijkingen
bedroegen maximaal 12 mm voor voegen tussen de elerr.entenen 10
mm voor de voegen ter plaatse van de landaansluitingen.

De zinkvoegen dienden zodanig uitgevoerd te worden, dat
voldoende bescherming geboden werd aan het Gina- en het Omega-
profiel (voor het Omega-profiel paragraaf 7.1.1) in geval van
brand.

6.3.3.1.2 Zettingen
De Gina-profielen waren flexibel en konden relatief

grote zettingsverschillen tussen de tunnelelementen opvangen.
De landelementen werden hoger afgezonken dan de

rivierelementen. De landelementen hadden een zwaardere
bovenbelasting en zouden om die reden meer zetten dan de'
rivierelementen. Met betrekking tot de zetting was een maximum
en een minimum waarde geschat op basis van ervaringen opgedaan
bij vorige tunnels. Er was vanuit gegaan dat de gemiddelde
zetting op zou treden. Indien deze zou optreden (in de
eindfase), dan zouden de land- en rivierelementen zich op
gelijke hoogte bevinden. Een eventueel optredend verschil in
zetting tussen de tunnelelementen moest opgevangen worden door
het Gina-profiel en, in de tunnelelementen, door het profiel
van vrije ruimte
(inclusief de reserve van 100 mm (paragraaf 3.2)).

6.3.3.2 Sluitvoeg
De sluitvoeg was gesitueerd tussen element 7 en 8,

waarbij element 7 als laatste element afgezonken werd. De
sluitvoeg was 1.21 m lang, gemeten in lengterichting van de
tunnel.

Nadat element 7 geplaatst was, werden tussen de
elementen 7 en 8 gewapend betonnen wiggen geplaatst (figuur 47
Sluitvoeg wigconstructie), die de elementen in langsrichting
fixeerden. De wiggen werden geplaatst tussen de midden-en
tussenwanden van de elementen 7 en 8. In totaal 3 stuks. Een
wig bestond uit twee delen, met ieder een schuine voorzijde.
De twee delen waren gelijkvormig en werden 1800 ten opzichte
van elkaar gedraaid geplaatst. De wiggen werden aan de zijkant
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voorzien van twee geleidebalken,
die door de wiggen heen met
elkaar verbonden werden.

Na de wigplaatsing werd
rond de sluitvoeg een stalen
bekisting aangebracht. De stalen
bekisting sloot de voeg door
middel van rubberranden
waterdicht af. Na het aanbrengen
van de wiggen en de stalen
bekisting werd de sluitvoeg
leeggepompt. Er kon nu van
binnenuit verder gewerkt worden
aan de sluitvoeg. De sluitvoeg
werd uitgebouwd als een soort
verlengde van element 7 (figuur
48 sluitvoeg) . De stortvoeg
bevond zich tegen element 7. Ter
plaatse van de stortvoeg was over
de gehele omtrek van de
tunneldoorsnede een rubber-
metalen-voegstrook gemonteerd. De
rubber-metalen-voegstrook werd na
het storten van de voeg
geïnjecteerd.

De zijde van de sluitvoeg
tegen element 8 werd uitgevoerd
als dilatatievoeg. Ook hier werd,
over de gehele omtrek, een
rubber-metalen-voegstrook
aangebracht, die eveneens na het
storten van de sluitvoeg

geïnjecteerd werd. In de dilatatievoeg werd een laag
asfaltbitumen aangebracht van 1 mrn dik om enige
bewegingsvrijheid tussen de elementen 7 en 8 te creëren.

De aansluitingen van de tussenwanden en de middenwanden
van de elementen 7 en 8 bestond, net zoals bij de overige
elementen, uit de visbekconstructie.

Teneinde een horizontale fixatie te verkrijgen van de
tunnelelementen 7 en 8 ten opzichte van elkaar, werd in de
vloer een stalen deuvel ingestort.

Na verharding van het beton in de sluitvoeg werden de
wiggen verwijderd. De ruimte tussen de stalen bekisting en de
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Figuur 49 Neus-kin-oplegging met schuifplaat

bovenzijde
van het
tunnelelement
werd van
binnenuit
geïnjecteerd .

De stalen
bekisting
werd na het
gereed komen
van de sluit-
voeg aan de
bovenzijde
van de tunnel
geheel ver-
wijderd en
aan de
zijkant tot
1.5 m onder
bovenkant
tunneldak.

6.3.4
Opleggingen
6.3.4.1 Neus
en kincon-
structie

Alle
tunnelelemen-
ten waren
voorzien van
twee opleg-
neuzen en -
kinnen die
als console
tegen de
tussenwanden

kinnen, degestort werden. De secundaire zijde bevatte de
primaire zijde de neuzen.

De ene neus-kin-combinatie bestond uit een schuifplaat
die bevestigd was aan de neus en een plaat met daarop gelast
een lange pen bevestigd op de kin (figuur 49 Neus-kin-
oplegging met schuifplaat) .
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De andere
neus-kin-
combinatie
bestond uit
een vangcon-
structie die
bevestigd was
aan de neus
en een plaat
met daarop
gelast een
korte pen
bevestigd op
de kin
(figuur 50
Neus-kin-
oplegging met
vang) .

Ter
plaatse van
de neuzen was
in de tussen-
wanden rela-
tief veel
wapening
aangebracht
teneinde te
voorkomen dat
doorlopende
scheuren
konden ont-
staan vanuit
de tussen-
wanden door
het dak van
de tunnel
heen.
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6.3.4.2 Stempelpennen
De oplegging aan de secundaire zijde van het

tunnelelement bestond uit twee stempelpennen (Fe 510) met een
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diameter van 450 mmo
In het tunnelelement
werd boven een
stempelpen een stalen
constructie
gemonteerd bestaande
uit twee oplegbalken
(figuur 51 en 52
Secundaire
oplegging). Aan de
bovenste oplegbalk
werden vier
trekstangen 0 110 mm
gemonteerd, die op
hun beurt verankerd
werden in het beton.
De trekstangen
bestonden uit
zachtstaal. Bij
vroegere tunnels
werden dywidag
trekstaven met een
kleinere diameter
toegepast. In verband

met problemen met het relatief hoge koolstofgehalte van de
dywidagstaven werd bij de Willemsspoortunnel afgezien van de
toepassing van deze staven.

De stempelpen werd opgelegd op de onderste oplegbalk.
Tussen de oplegbalken werden 4 vijzels van 150 t of 6 vijzels
van 100 t geplaatst waarmee de uitgeschoven lengte van de
stempelpennen gestuurd kon worden. De 4 of 6 vijzels waren
onderling hydraulisch gekoppeld.

»> J.RACHT110ER

BQVEM'6AlX
mU10E~

UAC}i1'MOE2

ONDtR!AlK

TJ.HSTANG

STELHOER

MANCHET TUNNEL VlOfX

Figuur 52 Secundaire oplegging

De volgende eisen c.q. randvoorwaarden werden gesteld
aan de stempelpenopleggingen:
1. De maximale vertikale werkbelasting bedroeg 7600 kN per

stempelpen;
2. De maximale horizontale werkbelasting bedroeg 1520 kN per

stempelpen;
3. De maximaal uitgeschoven stempelpenlengte bedroeg 1250 mm;
4. De vloerdikte van het tunnelelement bedroeg 1200 à 1450 mmi
5. De funderingstegels (paragraaf 6.3.4.3) mochten (en
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konden) niet meer dan 0.5 à 1 m buiten de tunneldoorsnede
vallen in verband met de breedte van de zinksleuf.

De stempelpennen staken 1.125 m onder het element uit.
Het maximale moment bedroeg 1.125*1520 = 1710 kNm. De
oplegkracht T bedroeg 1710/0.90 = 1839 kN. Met behulp van a =
F./A + M/W en T = Fh/A was bepaald dat een pen met een diameter
van 450 mm zou voldoen.

De stempelpennen stonden niet, zoals gebruikelijk, in de
zijwand van een tunnel element , maar meer naar binnen in de
vloer van het tunnelelement. De stempelpennen rustten na het
afzinken ieder op een funderingstegel. Door de stempelpennen
in de vloer te plaatsen werd het totale breedtebeslag van een
tunnelelement met funderingstegels niet veel breder dan de

breedte van het tunnelelement
zelf. De zinksleuf kon dan
eveneens in breedte worden
beperkt. Dit zou niet het
geval zijn geweest indien de
stempelpennen in de zijwand
van de tunnelelementen
aangebracht zouden zijn.

Ter plaatse van de
stempelpennen werd in de
vloer van het tunnelelement
ponswapening aangebracht
volgens de VB-normen.
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Figuur 54 Toegangstoren

6.3.4.3 Punderingstegels
Onder de tunnel elementen

werden voor het afzinken
funderingstegels (figuur 53
Funderingstegels) geplaatst,
waarop de secundaire zijden
van de tunnelelementen, via
de stempelpennen, geplaatst
werden.
De funderingstegels zelf
waren gefundeerd op staal.

136



ft :-

IJQQBAANZIÇ~T

I i.,,' ! I

\'11
~~~~::"..,"~·-II
\ '

, '\'·1

Figuur 55 Meetmast

6.3.5 Meetmast en toegangstoren
Teneinde de toegangstoren

(figuur 54 Toegangstoren) en de
~eetmast (figuur 55 Meetmast)
aan te kunnen brengen werden, ter
plaatse van de afzinklocatie voor
het arriveren van het element,
een aantal stempels tussen de
combi-wanden verwijderd
(paragraaf 4.4.3.2).

Na het arriveren van het
element werden de toegangsschacht
en de meetmast aangebracht ter
plaatse van respectievelijk de
primaire en secundaire zijde. De
meetrnast bestond uit een
vakwerkconstructie van 18 m hoog.

--,
'a

t' "w .
'W..

:OCPC:NE;r""e' ::. _.:11

De toegangstoren was 17 m hoog en had een diameter van 1400
mm. De toren werd niet, zoals voor-heen vaak gebeurd was, uit-
gerust met een cabine. De centrale commandopost was gesitueerd
ter plaatse van een afzinktraverse of een afzinkponton.

Aan de meetmast en de toegangstoren werd een doorbui-
gingseis gesteld van 1 cm, waarbij rekening gehouden diende te
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worden met stroom- en windbelastingen en botskrachten door
boten.

Het systeem ten behoeve van het inmeten van de
tunnelelementen had een nauwkeurigheid van:
30 mm in de x-richting (= langsrichting) i

30 mm in de y-richting (= dwarsrichting) i

20 mm in de z-richting.

6.3.6 Afzinktraverses/afzinkpontons
Alle elementen zijn afgezonken met behulp van een

tweetal afzinktraverses. Bij de elementen 1 tlm 5 waren beide
traverses opgelegd op de combi-wanden.

Bij de elementen 6 en 8 werd gebruik gemaakt van een
tweetal afzinkpontons. Een afzinktraverse was opgelegd op de
combi wanden, de andere afzinktraverse was opgelegd op de
afzinkpontons. De afzinkpontons vormden, in combinatie met een
afzinktraverse, een catamaransysteem.

Element 7 werd afgezonken met behulp van vier
afzinkpontons (2 catamaraneenheden) .

De afzinkpontons hadden de afmetingen L*B*H = 20*10*4 m3
•

Tunnelelement 7 was zeszijdig verankerd aan de oevers.

* bijzonderheden afzinktraverses (figuur 56
Afzinktraverse )
- De afzinktraverses waren ieder voorzien van een tweetal
ophangpunten. De maximaal toelaatbare vertikale belasting
bedroeg 1800 kN per ophangpunt. De maximaal toelaatbare
horizontale belasting zowel in langsrichting als in
dwarsrichting bedroeg per ophangpunt 300 kN. Er diende op
gerekend te worden dat beide belastingen tegelijkertijd konden
optreden.
- De horizontale afstand tussen de ophangpunten bedroeg 20 m.
- De overspanning, die gedragen moest worden door een
traverse, was maximaal wanneer werd afgezonken met behulp van
pontons. De overspanning bedroeg dan 38 m.

De traverse gelegen aan de primaire zijde van een element
werd na het afzinken met behulp van een kraan verplaatst naar
de secundaire zijde van het volgende element. De traverse
gelegen aan de secundaire zijde van een element werd na het
afzinken verplaatst met skidden (sledes) naar de primaire
zijde van het volgende element.
- Aan de afzinktraverse werden, boven elkaar, twee
schijvenblokken ten behoeve van de afzinkkabels bevestigd. De
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ophangpunten van het tunnelelement werden aan het onderste
schijvenblok bevestigd. Het niveau van de onderkant van de
ophangpunten bedroeg minimaal 2 m + NAP. Rekening houdend met
de draadverseizing resulteerde dit in een positie voor het
bovenste schijvenblok boven de 4.0 m + NAP.
- Aangezien de grootste verplaatsingen in de langsrichting van
de tunnel zouden plaatsvinden waren de schijven zo geplaatst
dat het schijvenvlak loodrecht op de langsas van de traverse
stond.

De traverses werden scharnierend opgelegd op een niveau
zodanig dat:
a. de in de traverse hangende hijspunten aan het element
gekoppeld konden worden door de traverse over het
tunnel element heen te varen of het element onder de traverse
door.
b. de traverses met 2*750 kN elk belast konden worden met het
element 40 cm boven water.
- Wanneer de primaire traverse op land was opgesteld, werden
de hijsdraden van de beide ophangpunten doorgekoppeld, zodat
het tunnelelement middels een driepuntsophanging afgezonken
werd. Wanneer de primaire traverse op pontons rustte, werden
de hijsdraden niet gekoppeld, zodat een verende
vierpuntsophanging ontstond.

Een vierpuntsophanging bij de landopstelling kon, in
verband met de aardvaste verbinding, resulteren in een
ongelijkmatige belasting van de hijsdraden aan een zijde van
het tunnelelement. Het tunnelelement kon als het ware aan een
van de hijsdraden gaan "hangen".

Het probleem speelde niet bij de afzinkpontons aangezien
daar een ongelijkmatige belasting van de hijsdraden opgevangen
werd middels een ongelijkmatige zakking van de afzinkpontons.
Bij de afzinkpontons kon het tunnelelement niet aan een der
hijsdraden gaan "hangen".

6.3.7 Aantrekcilinder
De aantrekcilinder van 100 t werd gemonteerd nadat, na

het vieren van het tunnelelement, de afstand tussen de
elementen in langsrichting circa 1 m en in hoogterichting
circa 0.5 m bedroeg. De aantrekcilinder werd geplaatst op het
reeds afgezonken element (figuur 57 Aantrekcilinder) . De
koppeling tussen de elementen werd tot stand gebracht met
behulp van een duiker.
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Figuur 57 Aantrekcilinder

6.3.8 Resterende zinkuitrusting
Op het dak van het tunnelelement werden bolders van 350,

500 en 1000 kN gemonteerd waaraan het element versleept werd.
Het aantal bolders varieerde met de elementlengte en met de
uiteindelijke plaats van het element. Voor bijvoorbeeld
element 1 waren er 8 bolders van 350 kN, 2 bolders van 500 kN
en 6 bolders van 1000 kN. Op het dak werden 4 hijsogen
gemonteerd, waaraan het tunnelelement afgezonken werd.

In het bouwdok werd op het tunneldak een korte
toegangsschacht aangebracht. Vóór het transport van het
tunnelelement werd deze toegangsschacht verwijderd en het
mandeksel afgesloten.

6.4 Details afzinken
6.4.1 Voorlaatste fase afzinken

De tunnelelementen werden voor het afzinken 5 m van de
afzinklocatie geparkeerd en ter plaatse vastgemaakt aan het
langsverhaalsysteem (lierkabels) . De tunnelelementen 3,6,7,8
werden ook nog vastgemaakt aan een dwarsverhaalsysteem, zodat
voldoende verankering ontstond (zeszijdig).

Door gebruik te maken van aardvast verbonden
afzinktraverses bij de elementen 1 tlml 5 was het mogelijk de
vertikale positionering van het tunnelelement zeer nauwkeurig
te laten verlopen. Vertikale bewegingen van het tunnelelement
als gevolg van een variërende waterspiegel kwamen niet voor.
Dit in tegenstelling tot de elementen 6 tlm 8 (paragraaf
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6.3.6) I waar een variërende waterspiegel via de afzinkpontons
wel invloed had op de vertikale bewegingen van het
tunnelelement.

6.4.2 Laatste fase afzinken
6.4.2.1 Positionering

De positionering van het element in vertikale richting
en langsrichting vond trapsgewijs plaats. Het element werd in
eerste instantie afgezonken tot een hoogte waarbij het dak van
het af te zinken element zich 0.5 m boven het dak van het
voorgaande element bevond. In langsrichting gezien bedroeg de
afstand op dat moment 1 m. Vervolgens werd het element
beurtelings vertikaal, door middel van het vieren van de
afzinkkabels, en horizontaal, met behulp van de
aantrekcilinder verplaatst, totdat het element in de
vangconstructie "gevangen" werd. De positionering van de
tunnelelementen onderling gebeurde uitsluitend via deze
vangconstructie (paragraaf 6.3.4.1).

De tunnelelementen kregen ten opzichte van elkaar een
gefixeerd hoogteverschil. De vangconstructie droeg in eerste
instantie zorg voor de dwarspositionering. In tweede instantie
gebeurde dit door middel van de hydraulische vijzels.
(paragraaf 6.4.2.2)

o

Ter plaatse van een buitenwand kon een kwispelvijzel van
300 t aangebracht worden. Hiermee vond, indien noodzakelijk,
dwarspositionering plaats van het secundaire uiteinde of, met
andere woorden, langspositionering van het hele element.

6.4.2.2 Opleggingen tunnelelement
Tijdens de plaatsing werd eerst de primaire zijde

geplaatst op de secundaire zijde van het voorgaande afgezonken
element. De twee oplegneuzen werden geplaatst op de twee
oplegkinnen. Vervolgens werd het element aan de secundaire
zijde geplaatst op de stempelpennen. In totaal waren er vier
oplegpunten. Onzeker was echter welke opleggingen nu
daadwerkelijk functioneerden. Als gevolg van de
diagonaal werking bestond er een kans dat slechts twee
opleggingen zouden functioneren. Door de opleggingen aan de
secundaire zijde hydraulisch te koppelen ontstond een
driepuntsoplegging, waarmee de diagonaalwerking opgeheven
werd.
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Na het leegpompen van de zinkvoeg werden op de beide
kinnen, tussen de pennen en het element in, hydraulische
vijzels van 250 t geplaatst. Deze vijzels namen de belasting
uit de pennen over. De twee vijzels werden onderling
hydraulisch gekoppeld.

6.4.3 Activiteitenvolgorde na het afzinken
De oorspronkelijk vastgestelde activiteitenvolgorde na

het afzinken was:
1. Na het plaatsen van het element dit 50 mm opvijzelenj
2. Omega-profiel bevestigenj
3. Element 20 à 40 mm extra opvijzelenj
4. Onderstromenj
5. Aflaten tunnelelement op onderstroombed.

Er was uiteindelijk gekozen voor een
activiteitenvolgorde waarbij het aantal werkzaamheden
verminderd was ten opzichte van de oorspronkelijke volgorde:
1. Plaatsen tunnelelement op vaste overhoogte (voorinstelling

ter compensatie van de optredende zettingen) ten opzichte
van gewenst niveau;

2. Onderstromenj
3. Aflaten tunnelelement op onderstroombedj
4. Zettingen van tunnelelement afwachten;
5. Bevestigen Omega-profiel (paragraaf 7.1.1).

Ten opzichte van de oorspronkelijke opzet zijn de verschillen:
- Het Omega-profiel werd in een latere fase aangebracht.
- Het juist geplaatste tunnelelement werd niet zover

opgevijzeld als oorspronkelijk bedoeld was.
Dit om de volgende redenen:
* De start van het onderstromen vond plaats onmiddellijk
aansluitend aan het plaatsen van het tunnelelement. De
opening tussen de zinksleufbodem en de onderkant van het
tunnelelement bleef nu slechts korte tijd open. Hierdoor
bleef de hoeveelheid slib, dat afgezet werd onder het
tunnelelement, beperkt.
* Doordat de hoeveelheid slib, dat onder het element afgezet
werd, afgenomen was, kon worden gekozen voor een geringere
onderstroomopening, bijvoorbeeld 300 mm gemiddeld. Dit
verkortte de tijdsduur van het totale onderstroomproces, wat
weer een gunstig effect had met betrekking tot de
hoeveelheid slib.
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* Door de geringere hoeveelheden slib en door de beperkte
hoogte van het onderstroompakket zijn de zettingen kleiner
gebleven.
* De voorinstelling van de landelementen bedroeg 100 mm,
van de rivierelementen 40 mmo Element 8 kende een
voorinstelling van 80 mm aan de primaire zijde (tegen de
Rechter-Maasoever aan) en 40 mm aan de secundaire zijde. Dit
omdat element 8 niet volledig een rivierelement was maar
eigenlijk voor de helft een landelement.

Meteen na het afzinken werden de openingen ten behoeve
van de toegangsschachten in het dak afgedicht met stalen
afdekplaten. De platen werden rondom waterdicht afgelast. De
lassen werden afgewerkt met epoxy. De tussenruimte werd gevuld
met betonspecie.

Na het aflaten van het tunnelelement op het zandbed
werden de vijzels verwijderd, de stempelpennen afgebrand en de
stempelpengaten gedicht met stalen afdekplaten. De platen
werden waterdicht afgelast. De holle ruimten werden
geïnjecteerd met een groutmengsel.

6.4.4 Afruimen tunnelelement
Nadat het element na het plaatsen afgeballast was werd

het element afgeruimd. Hierbij werden de toegangstoren, de
meetmasten, de hijspunten, de bolders en de aantrekcilinder
verwijderd.

6.S Onderstromen
6.S.1 Wijze van uitvoering

De onderstroming vond plaats van buitenaf. Langs ieder
tunnelelement was, in het bouwdok, een aanvoerleiding
gemonteerd. Na het afzinken werden de leidingen tussen de
elementen gekoppeld door een duiker. De aansluiting tussen
twee elementen bestond uit een flexibel rubberen deel. De
aanvoer van het onderstroomzand vond plaats vanaf een
persponton.

De aanvoerleiding kende per tunnel element een aantal
aftakkingen, die door de vloer van het tunnelelement heen
liepen naar de onderstroompunten. Aan het begin van iedere
aftakking bevond zich een afsluiter, die bediend werd door een
duiker. In totaal waren er per tunnelmoot 2 aftakkingen en dus
2 onderstroompunten. Per element waren er 10 of 12
onderstroompunten. Teneinde het duikwerk te verlichten waren
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op het dak van een tunnelelement de plaatsen gemarkeerd waar
in de aanvoerleiding de afsluiters te vinden waren.

Het onderstromen vond stapsgewijs plaats. Begonnen werd
met het onderstroompunt wat het dichtst bij de zinkvoeg
gelegen was. Na het onderstromen van het eerste punt werd de
tweede afsluiter opengezet, waarna het proces zich herhaalde
(figuur 58 Overzicht onderstroompunten) . Na het gereedkomen
van het totale onderstromen was onder het tunnelelement het
karakteristieke pannekoekenpatroon gevormd (voor controle op
aanwezigheid onderstroomzand paragraaf 6.5.2).

Het onderstromen ging door totdat aan beide zijden van
het tunnelelement een steunrug gevormd was met een hoogte van
± 1 m.

Voor de korreldiameter van het onderspoel zand gelden de
volgende waarden:
- d1s = 160 f.J.mj
- dso = 200 jlmi

- das = 280 ut«,

6.5.2 Controle aanwezigheid onderstroomzand
Tijdens het onderstroomproces werden de volgende

controles uitgevoerd:
* meten en centraal zichtbaar maken van de oplegreactiesj
* meten van de snelheid en de concentraties van het

onderstroommengselj
* registreren van de verwerkte hoeveelheden onderstroomzand

door peilingen aan de zijkant van de tunnelelementen met
behulp van duikers.

Bleek de onderspoeling in voldoende mate aanwezig te
zlJn dan werden de stempelpenvijzels afgelaten. Het element
verkreeg daarmee zijn eerste zakking.

In een latere fase werden sonderingen verricht door de
vloer van het tunnelelement heen. Deze sonderingen moesten een
indicatie geven in welke mate de onderspoeling ook
daadwerkelijk aanwezig was.

6.6 Slibproblematiek
6.6.1 Detectie en verwijdering (praktijkervaringen)

Uit werkgroepoverleg was naar voren gekomen dat:
* slibproblemen verwacht mochten worden. Dit gezien eerdere

ervaringen bij de Beneluxtunnel en de metrotunnel onder de
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Nieuwe Maas, alsmede de vorm van de zinksleuf;
* teneinde de slibhoeveelheden te beperken, diende het

onderstromen te beginnen kort na het afzinken;
* naar verwachting was het probleem vergelijkbaar met dat van

de bovengenoemde metrotunnel, doch minder ernstig dan bij de
Kennedy-tunnel in Antwerpen.

Met betrekking tot het opschonen van de zinksleuf werden in
eerste instantie de volgende oplossingen aangedragen:
- een 'hark'-oplossing, zoals bij de Metrotunnel-Spijkenisse;
- een 'grindzak'-oplossing, zoals bij de SVK-Oosterschelde;
- een dustpanzuiger waardoor de te onderstromen hoogte beperkt
blijft;

- lucht-water-jetter.

De werkgroep heeft gekozen voor een lucht-water-jetter.
Dit was een apparaat met een beperkte lengte van ca. 10 m. Het
apparaat werd uitgerust met gecombineerde lucht/water-nozzles
en werd voorzien van een drijflichaam waardoor het tegen de
onderkant van de tunnel rustte. Het apparaat werd met de eigen
langsrichting in de dwarsrichting van de tunnel gelegd en
voortbewogen door middel van trekdraden.

De bezwaren tegen de overige alternatieven waren:
- de 'hark' (lucht-jetter) bood, gezien de relatief grote

tunnelbreedte, geen oplossing aangezien de lucht een lange
weg onder de tunnel af moet leggen.
De 'grindzak' leverde problemen op bij het onderstromen in
verband met een andere drukverdeling onder het
tunnelelement.

- Met betrekking tot het beperken van de hoogte onder het
tunnelelement gold dat dit met een dustpanzuiger goed te
realiseren is (tolerantie ± 20 cm). Echter de
doorvaarthoogte voor een dustpanzuiger was ter plaatse van
de landgedeelten niet voldoende (stempelramen) .

Bovenstaande beschouwingen zijn voorafgegaan aan het
besluit om direct na het afzinken te ondersstromen. Het
opschonen van de zinksleuf onder het element heeft om deze
reden niet plaatsgevonden.

Ter controle op de bodemsamenstelling en diepte van de
zinksleuf zijn steekmonsters genomen en dieptepeilingen
uitgevoerd.

147



6.6.2 Uitvoeringsproblematiek
6.6.2.1 Zand in zinksleuf

Tijdens de decemberstorm van 1990 was onder het
afgezonken element 2 enig onderstroomd zand uitgespoeld. Dit
zand was voor het merendeel terecht gekomen in de zinksleuf,
wat inhield dat voor het afzinken van element 3 extra
opschoonwerk verricht diende te worden. In de laatste fase van
het afzinken van element 3 bleek dat niet al het zand
verwijderd was. Er was meer zand terechtgekomen in een neer in
de zinksleuf ter plaatse van de primaire zijde van element 3
dan was verwacht. Hierdoor kon in de laatste fase element 3
niet verder zakken en moest eerst dit zand verwijderd worden.

6.6.2.2 Kromming elementen
Na het plaatsen en inmeten van de elementen bleek er na

element 3 een afwijking in oostelijke richting op te treden
tussen de ligging van de gemeten (praktische) lengte-as en de
ligging van de gewenste (theoretische) lengte-as van de
tunnel. De optredende afwijking was groter dan de toegestane
tolerantie. De afwijking werd niet veroorzaakt door onnauw-
keurigheden in de stand van de kopvlakken van de tunnelele-
menten ten opzichte van de lengte-as van de tunnel, aangezien
de afwijkingen hierin wel binnen de toegestane toleranties
vielen.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de oorzaak
gelegen was in de ligging van de tunnelelementen in het
bouwdok. Alle tunnelelementen waren daar oost-west gelegen met
alle, op één na, de primaire zijde aan de westkant. Deze
ligging hield in dat de elementen allemaal aan dezelfde zijde
de invloed ondervonden van de zon. Door de temperatuurver-
schillen was feitelijk de zuidzijde van de elementen langer
dan de noordzijde. Op het moment dat het bouwdok onder water
werd gezet verdween het temperatuurverschil tussen noord en
zuid en "veranderde" de lengte van de elementen. De zuidzijde
werd meer verkort dan de noordzijde en dit leverde de
koersafwijking van de lengte-as van de tunnel op.

Besloten werd om na het afzinken van element 3 de
overige elementen in de zinksleuf, na het plaatsen van het
element, bij te sturen dor middel van een kopvijzel tussen
element en combi-wand. De uiteindelijk achtergebleven
afwijking is opgevangen in het profiel van vrije ruimte in de
tunnel.
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Dat genoemde reden voor de afwijking inderdaad de juiste
was is gebleken bij het afzinken van het element dat in het
bouwdok tegengesteld lag aan de anderen. Dit element vertoonde
een koersafwijking in tegengestelde richting.

Met betrekking tot de toekomst wordt aanbevolen de
elementen tegengesteld te bouwen. Dus van de elementen niet
alle primaire zijden aan dezelfde kant maar om en om. Een
eventuele afwijking in de lengte-as wordt dan gecompenseerd
door een evengrote maar tegengesteld gerichte afwijking van
het volgende element.
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7 Afbouw tunnel
7.1 Tunnel
7.1.1 Omega-profiel

Aan de afbouw van de zinkvoegen in definitieve vorm werd
begonnen na een consolidatietijd waarin 80% van de te
verwachten eindzettingen van de tunnelelementen waren
opgetreden.

Aan de binnenzijde van de zinkvoeg werd een secundaire
afdichting gemaakt achter de reeds aanwezige primaire dichting
(Gina-profiel). De secundaire dichting werd gevormd door een
Omega-profiel B 400-100. Het Omega-profiel werd door middel
van klemstrippen en voorspanbouten op de stalen omranding
gemonteerd. De voorspanbouten werden voorgespannen tot 80 kN
met behulp van een geijkte slagboor.

Het Omega-profiel moest dezelfde verplaatsingen kunnen
ondergaan als het Gina-profiel. Met betrekking tot de
zettingsverschillen was aangenomen dat de richting, waarin
deze zouden optreden, bekend was. Door middel van een
voorinstelling (paragraaf 6.4.3) van klemconstructie en
staalplaten werd de ontwerpzetting voor het Omega-profiel 60
mm in plaats van 120 mmo

Voor het afwerken van de zinkvoeg dienden de Omega-
profielen gecontroleerd te worden op waterdichtheid. Hiertoe
werd de ruimte tussen Omega- en Gina-profiel met water gevuld
via de in de zinkvoegomranding ingebetonneerde
ontluchtingsbuis. Het water werd afgeperst op 1 ato overdruk
ten opzichte van GHW. Deze druk werd gedurende 48 uren
gehandhaafd. Indien lekkage zou optreden dienden in overleg
met de directie de nodige maatregelen getroffen te worden. Bij
gebleken waterdichtheid werd de druk afgelaten.

7.1.2 Vervanging tijdelijke ballast
In de tunnel werd na het afzinken grind voor de

ballastbedden aangebracht. Afwisselend werd iedere keer een
deel van het grind aangebracht waarna een deel van de
tijdelijke waterballast in de ballasttanks verwijderd werd.
Indien een ballasttank leeg was kon deze tezamen met de
leidingen verwijderd worden.

Onder het grind werden onder de landgedeelten
rubbermatten gelegd. Deze matten dienden als geluids- en
trillingsdemper.

Om na het afzinken voldoende gewicht te verkrijgen
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(oplegdruk) en dit te houden in verband met de eis voor
verwijdering van het grind (paragraaf 7.1.7), werd op het dak
van de tunnelelementen een extra laag ballastbeton
aangebracht. Dit ballastbeton werd aangebracht op het moment
dat een tunnelelement aan de afbouwsteiger lag. De laag extra
ballastbeton was 5 cm dik, zodat er op de "rivierelementenll

een laag ballastbeton met een dikte van in totaal 20 cm
aangebracht werd. Op de "landelementen" was deze laag 5 cm
dik.

7.1.3 Ontsporingsprofielen
Een deel van de ontsporingsprofielen werd gestort na het

verwijderen van de ballasttanks. Het beton wat hierbij
gebruikt werd diende tevens als ballastbeton.

Bij het op hoogte storten van de ontsporingsprofielen
diende rekening gehouden te worden met de opgetreden en nog te
verwachten zettingen. Naar verwachting kon na een
consolidatietijd van circa 3 maanden begonnen worden met het
op hoogte storten.

Gedurende de consolidatietijd voerde de KWT
zettingsmetingen uit. De eindmeting werd uitgevoerd door de
Meetkundige Dienst. Nadat 80% van de te verwachten
eindzettingen waren opgetreden werd de NS de gelegenheid
gegeven polygoonmetingen te verrichten.

In de kabelgoten werden bevestigingspunten opgenomen ten
behoeve van het bevestigen van kabels en buizen. De kabelgoten
werden afgedekt met prefab betontegels. In de kabelgoten
werden gaten geboord ten behoeve van de kabeldoorvoer.

7.1.4 Verwijderen kopschotten
Te allen tijde diende een dubbele waterkering aanwezig

te zijn. Dit hield in dat de kopschotten pas verwijderd
mochten worden nadat de Omega-profielen aangebracht waren.

Na het slopen van de kopschotten werd in de
tunnelelementen grind aangebracht.

7.1.5 Aanvullen zinksleuf
De zinksleuf diende te worden aangevuld met een

stroombestendig materiaal.
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7.1.6 Doorslijpen voorspanwapening
De voorspankabels dienden ter plaatse van de

dilatatievoegen te worden doorgeslepen nadat 70% van de te
verwachten eindzettingen waren opgetreden. Dit diende te
worden aangetoond door middel van zettingsmetingen.

7.1.7 Op 1egdrukken
Voor het afgezonken tunneldeel diende in de definitieve

situatie een minimale oplegdruk van 6 kN/m2 aanwezig te zijn.
De invloed van de zouttong hoefde hier niet apart in rekening
te worden gebracht. Voor de definitieve situatie voor het
tunneldeel in de rivier mocht het gewicht van de afdekking op
het tunneldak niet worden meegerekend. Tevens diende uit een
willekeurige koker het ballastgrind verwijderd te kunnen
worden.

Voor de diverse bouwfasen moest rekening worden gehouden
met de mogelijkheid van een opdringende zouttong en de door
het onderspoelen opgewekte opwaartse drukken. Hierbij moest de
neerwaartse kracht een zodanige grootte hebben dat geen hinder
ondervonden zou worden van passerende scheepvaart.

De oplegdruk van minimaal 6 kN/m2 diende aanwezig te zijn
op het moment dat de kopschotten verwijderd werden.

7.1.8 Toleranties profiel vrije ruimte
In het tracé van de afgezonken tunnel was een bocht

gelegen. Voor een tunnelelement betekende dit dat een zekere
kromming aanwezig moest zijn. De kromming in een tunnelelement
werd gerealiseerd door de stortmoten enigszins onder een hoek
ten opzichte van elkaar te storten. De stortmoten zelf waren
recht van vorm. De rails in een stortmoot liepen echter in een
bocht. Dit betekende dat de ruimte tussen het benodigde
profiel vrije ruimte en de wand van de tunnel niet constant
was, maar enigszins verliep. Aan het begin en einde van een
stortmoot was deze ruimte relatief groot, in het midden van
een stortmoot relatief klein. De eis was dat deze minimale
ruimte, in het midden van een stortmoot, minimaal 50 mm moest
bedragen. Na afzinken van de elementen is gebleken dat deze
ruimte in plaats van 50 mm slechts 17 mm bedraagt.

7.1.9 Sparingen en sponningen
De sponningen in de buitenwanden, dak en tussenwanden

(gedeeltelijk) ter plaatse van de dilatatievoegen, zinkvoegen
en sluitvoeg werden voorzien van een fiberfraxkoord.
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De sparingen in de tussenwanden ten behoeve van de
schakelkasten werden voorzien van een houten scheidingsschot
en twee aluminium deuren.

De sparingen in de middenwand werden voorzien van
rookdichte en brandvertragende schuifdeuren. Alle tijdelijke
sparingen werden afgedicht.

7.1.10 Toezicht op uitvoering
Het toezicht op de uitvoering werd gehouden door RWS zelf.

7.2 Zinksleuf
* landgedeeltes

Het aanvullen van de zinksleuf gebeurde in eerste
instantie tot de onderkant van de stempels. Hierna werden de
stempels en gordingen verwijderd en de zinksleuf verder
aangevuld tot maaiveldniveau. De combi-wanden werden op
minimaal 2.50 m onder het maaiveld afgebrand met uitzondering
van de overkluizing ter plaatse van de Prins-Hendrikkade en de
oprit van de Willemsbrug op de Rechter-Maasoever. Het
afbrandniveau mocht niet liggen onder het niveau van bovenkant
tunnel. De buispalen ter plaatse van de afstempeling van het
hulpviaduct mochten pas worden afgebrand na de twee-sporige
indienststelling.

* riviergedeeltes
In de Koningshaven en de Nieuwe Maas werd de zinksleuf

aangevuld tot toekomstig bodemniveau. Tijdens het aanvullen
van de eerste 4 meter ter weerszijden van de tunnel mocht het
hoogteverschil niet meer bedragen dan 1 m. De stempels en de
gordingen dienden te worden verwijderd. De zinksleufbegrenzing
en de HE-trekpalen werden onder de toekomstige bodemlijn
afgebrand.

In de Koningshaven en de Nieuwe Maas diende boven de
tunnel een stroombestendige bodembescherming aangebracht te
worden. De dekking op het tunneldak diende 0.50 m te bedragen
bij een betonschil van 0.30 m, met aansluitende taluds onder
een helling van 1 op 10.

* kades
Ter plaatse van Nassaukade, Prins Hendrikkade en

Maaskade diende de kadeconstructie qua uiterlijk teruggebracht
te worden in de oorspronkelijke staat (figuren 59 t/m 62
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Afbouw kadeconstructies). Hierbij diende rekening gehouden te
worden met een bovenbelasting van 10 kN/m2• Ter plaatse van de
Prins Hendrikkade en het Bolwerk diende een taludvoorziening
te worden aangebracht. Eventuele beschadigingen aan bestaande
en in stand te houden kades en taludvoorzieningen diende te
worden hersteld.

* wegen
Ter plaatse van de Roentgenstraat, Nassaukade, Prins

Hendrikkade, Maaskade en Bolwerk diende de infrastructuur
(wegen, kabels en buizen) gefaseerd teruggebracht te worden
naar de eindsituatie. Hiervoor was slechts in de weekeinden
een vermindering van de verkeerscapaciteit toegestaan.

* hulpconstructies
Alle hulpconstructies dienden te worden verwijderd,

behalve de groutankers in de Rechter-Maasoever en de HE-
trekpalen in de Koningshaven. De damwanden, hulpbuispalen en
dergelijke mochten niet trillend getrokken worden.
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Bijlage 1 Basisovereenkomst artikelen 5,6,8,9,12,17
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ARTIKEL 5
DEELOVEREENKOMSTEN WERKEN DEEL I (vaste som)

1. Voor de werken deel I gelden per deelovereenkomst vaste
deelsommen, zoals opgenomen in het in artikel 1, lid 2 sub a
vermelde overzicht deelovereenkomsten deel I (vaste som).
Indien een deelovereenkomst in onderdelen wordt opgesteld en
opgedragen stellen NS en KWT in onderling overleg vast welk
gedeelte van de daarop betrekking hebbende vaste deelsom tot
het betrokken onderdeel van die deelovereenkomst behoort.
Het in de navolgende leden bepaalde is dan eveneens van toe-
passing op een dergelijk onderdeel van een deelovereenkomst.

2. In de deelovereenkomsten deel I worden geen verrekenbare
hoeveelheden opgenomen en kan, tenzij in deze basisovereen-
komst anders is bepaald, geen aanspraak gemaakt worden op
verrekening van meer en minder wer~, als gevolg van nadere
uitwerkingen, zoals detailleringen, aantallen, afmetingen
e.d.
Wijzigingen in het programma van eisen na het afsluiten van
de deelovereenkomsten zullen met inachtneming van de bepa-
lingen van deze basisovereenkomst en overigens ingevolge
S 35 van de ABW als meer- en/of minderwerk met KHT worden
verrekend, tenzij partijen van te voren overeenkomen om van
verrekening af te zien.

3. Op basis-van gelijkwaardigheid zullen de ontwerpbureaus ge-
zamenlijk overleg voeren met KWT over de voorgenomen ontwer-
pen en bouwmethoden.

4. De ontwerpbureaus stellen het vóórontwerp, alsmede het defi-
nitieve ontwerp op. Bij de uitwerking daarvan zal KWT regel-
matig door tussentijdse besprekingen (minimaal 1 keer per 2
maanden) in de Bouwvergadering worden geïnformeerd over het
betreffende ontwerp.
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Onder ·voorontwerp" en "definitief ontwerp" wordt het vol-
gende verstaan:
a. voorontwerp:

globaal ontwerp aan de hand van één of meer ontwerpteke-
ningen met toelichtende tekst, waaruit KWT kan opmaken
welk constructietype en welke bouwwijze het ontwerpbu-
reau voornemens is verder uit te werken tot definitief
ontwerp, waarbij:
- dimensies alleen in orde van grootte zijn aangegeven:
- details nog niet zijn uitgewerkt, tenzij deze voor de

toepasbaarheid van constructietype en/of bouwwijze van
doorslaggevend belang zijn:
eventuele faseringen globaal zijn aangegeven:
voor de bouwwijze essentiële gegevens en/of eisen,
voor zover beschikbaar, aan KHT worden toegeleverd:

- in de tekst is aangegeven, waarom bepaalde ingrijpende
maatregelen nodig geacht worden, alsmede eventuele
eisen waaraan voldaan moet worden.

b. definitief ontwerp:
ontwerptekeningen met toelichtende tekst, waarin alle
belangrijke keuzen van materialen, dimensies en details
zijn aangegeven, waarbij:
- diverse faseringen, welke voor de bouw, doorgang van

verkeer, omleggen van kabels en leidingen etc. nodig
zijn, gedetailleerd zijn weergegeven:

- voor het ontwerp en de bouwwijze van belang zijnde ge-
gevens en/of eisen, zoals bestaande en/of nader uit te
voeren onderzoeken, aan KWT worden toegeleverd:

- eventuele essentiële afwijkingen t.o.v. het vooront-
werp duidelijk worden aangegeven en nader toegelicht.

5. Het voorontwerp en het definitief ontwerp zullen na gereed-
komen schriftelijk door de voorzitter van de Bouwvergadering
voor akkoordverklaring aan KWT worden aangeboden.
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De achtereenvolgende data van aanbieden van voorontwerp en
definitief ontwerp worden aangemerkt als eerste respectieve-
lijk tweede rustpunt voor de beoordeling van het ontwerp
door KWT.

6. KWT verbindt zich om binnen één week zowel na het eerste
als na het tweede rustpunt schriftelijk aan de voorzitter
van de Bouwvergadering en de gemachtigde van het ontwerpbu-
reau te berichten of met het voorontwerp respectievelijk de-
finitief ontwerp en met de voorgestelde bouwmethoden akkoord
gegaan wordt.

7. In geval KHT zich akkoord verklaard heeft met voorontwerp en
definitief ontwerp, stelt het ontwerpbureau op basis hiervan
de betreffende deelovereenkomst op.
De deelovereenkomst zal na gereedkomen schriftelijk door de
voorzitter van de Bouwvergadering voor akkoordverklaring aan
KWT worden aangeboden. KWT verbindt zich om binnen één week
na datum van aanbieding van de deelovereenkomst schriftelijk
aan de voorzitter van de Bouwvergadering en de gemachtigde
van het ontwerpbureau te berichten of met de voorgestelde
deelovereenkomst akkoord gegaan wordt.
Na akkoordverklaring door KWT wordt de betreffende deelover-
eenkomst door of namens NS schriftelijk aan KWT opgedragen
waarna tot uitvoering, van het werk wordt overgegaan.

8. In geval KHT zich niet akkoord verklaart met het vooront-
werp, dan wel met het definitief ontwerp, dan wel met de
voorgestelde deelovereenkomst, wordt de volgende procedure
gevolgd:
a. KWT geeft binnen één week na het betreffende rustpunt,

dan wel binnen één week na de datum van aanbieding van
de voorgestelde deelovereenkomst gelijktijdig met een
schriftelijke niet-akkoordverklaring aan op welke punten
zij met andere voorstellen zal komen: de voorstellen
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zelf dienen binnen twee weken na het betreffende rust-
punt, dan wel na de datum van aanbieding van de voorge-
stelde deelovereenkomst bij de voorzitter van de Bouw-
vergadering en de gemachtigde van het ontwerpbureau in-
gediend te zijn;
deze voorstellen mogen niet in strijd zijn met eerder
gedane akkoordverklaringen van KWT dan wel met de rand-
voorwaarden, voorschriften, richtlijnen e.d., zoals in
deze basisovereenkomst opgenomen;

b. binnen twee weken na ontvangst van de eventuele alterna-
tieve voorstellen van KWT deelt de voorzitter van de
Bouwvergadering schriftelijk mede of het voorstel van
KWT al dan niet aanvaard Wordt; in het geval van nie~
aanvaarding onder vermelding van de hieraan ten grond-
slag liggende overwegingenJ

c. wordt het alternatieve voorstel van KWT aanvaard dan
dient KWT binnen twee weken na ontvangst van de schrif-
telijke aanvaarding de voorstellen uit te werken tot op
het niveau van het ontwerp van het ontwerpbureau, inclu-
sief de nodige tekeningen en berekeningen en in te die-
nen bij de voorzitter van de Bouwvergadering en de ge-
machtigde van het ontwerpbureau;
na acceptatie door de Bouwvergadering wordt het door KWT
aangepaste ontwerp c.q. worden de door KHT voorgestelde
alternatieven op de deelovereenkomst beschouwd als een
ontwerp c.q. deelovereenkomst met akkoordverklaring door
KWT, waarna de procedure als bedoeld in lid 7 wordt ver-
volgd;

d. wordt het alternatieve voorstel van KWT niet aanvaard
dan dient KWT de voorzitter van de Bouwvergadering en de
gemachtigde van het ontwerpbureau binnen twee weken na
ontvangst van de schriftelijke niet-aanvaarding te be-
richten of KHT alsnog akkoord gaat met het ontwerp van
het ontwerpbureau c.q. met de voorgestelde deelovereen-
komst, dan wel de niet-akkoordverklaring herhaalt; bij
akkoordverklaring door KWT wordt de procedure als be-
doeld in lid 7 vervolgd.
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Indien KWT haar niet-akkoordverklaring met het ontwerp
van het ontwerpbureau c.q. met de voorgestelde deelover-
eenkomst herhaalt, dient KWT deze herhaling vergezeld te
doen gaan van een uitwerking van haar voorstellen op het
niveau van het ontwerp van het ontwerpbureau, inclusief
de nodige tekeningen en berekeningen en van een opsom-
ming van argumenten welke aan haar herhaalde niet-ak-
koordverklaring ten grondslag liggen.
Een herhaalde niet-akkoordverklaring wordt aangemerkt
als een geschil, welk geschil door de voorzitter van de
Bouwvergadering aan de in artikel 17, lid 1 genoemde
technische geschillencommissie. wordt voorgelegd:

e. op basis van een voor partijen bindende uitspraak van de
technische geschillencommissie, dan wel op basis van het
in artikel 17, lid 3 bepaalde, wordt de procedure als
bedoeld in lid 7 vervolgd.

9. De ontwerptijd van het ontwerpbureau wordt verlengd met dat
deel van de voor het volgen van de in lid 8 beschreven pro-
cedure benodigde tijd, welke gerekend vanaf het betreffende
rustpunt c.q. de aanbieding van de voorgestelde deelovereen-
komst, boven de vier weken uitkomt. De beschikbare bouwpe-
riode zal ten gevolge van vorenstaande procedure zodanig in-
gekort dienen te worden dat het overall-tijdschema niet in
gevaar komt, onder handhaving van de in artikel 3, lid 2 ge-
noemde termijnen: binnen deze randvoorwaarden zal in de
Bouwvergadering worden bezien op welke w1Jze een (eventuele)
bijstelling van het overall-tijdschema wenselijk dan wel
noodzakelijk is.

10. Alle kosten van extra maatregelen, voorzieningen, onderzoe-
ken en werkzaamheden die voortvloeien uit alternatieven als
bedoeld in lid 8 komen voor rekening van KWT.
Eveneens komen eventuele kosten ter onderbouwing van een
door KWT ingediend alternatief voor rekening van KWT.
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Niet voor rekening van KWT komen de kosten welke door het
betreffende ontwerpbureau gemaakt moeten worden voor de be-
oordeling van een door KHT ingebracht alternatief en voor
het uitwerken van een door KWT ingebracht alternatief dat
door de directie is geaccepteerd of door de technische ge-
schillencommissie als bindend is aangewezen.

ARTIKEL 6
DEELOVEREENKOMSTEN WERKEN DEEL II (raamcondities)

1. Door of namens NS kunnen leveranties of werkzaamheden voor
de werken deel II rechtstreeks aan derden worden opgedra-
gen. Tevens kunnen leveranties t.b.v. deze werken recht-
streeks door of namens NS in het werk aan KWT worden toege-
leverd. Tot deze rechtstreeks door derden uit te voeren
werkzaamheden en/of rechtstreeks door derden of door of na-
mens NS te verstrekken leveranties behoren in ieder geval:
- een deel van de leveranties en werkzaamheden uit de deel-

overeenkomsten "wegenbouwwerken c.a." (II-GW-1.1 t/m 1.n);
- een deel van de leveranties en werkzaamheden uit de deel-

overeenkomsten -bouwkundige afwerking station Blaak" (II-
NS-3.1), "station Zuid" (II-NS-3.2) en "station Hofplein"
(II-NS-3.3);

- een deel van de leveranties en werkzaamheden uit de deel-
overeenkomst "elektrotechnische werken" (II-NS-4.0).

De uitgangspunten van deze principe-werkverdeling tussen
KWT, derden en NS zijn weergegeven in de aan deze basisover-
eenkomst toegevoegde bijlage VII.

2. Door of namens NS kunnen leveranties of werkzaamheden voor
de werken deel II in onderaanneming worden aangewezen. Tot
deze in aangewezen onderaanneming uit te voeren werken beho-
ren in ieder geval:
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_ de leveranties en werkzaamheden uit de deelovereenkomsten
-tunneltechnische installaties" (II-NS/SS-2.1 t/m 2.n);

_ een deel van de leveranties en werkzaamheden uit de deel-
overeenkomst "elektrotechnische werken" (II-NS-4.0).

De uitgangspunten voor de inschakeling van de aangewezen on-
deraannemers zijn weergegeven in de aan deze basisovereen-
komst toegevoegde bijlage VII.
De tussen NS en de op bijlage VII vermelde onderaannemers
voor elektrotechnische werken gebruikelijke afspraken
t.a.v. kwaliteitsniveau, prijsstelling, verrekening van
meer- en minderwerk, prijsindexering e.d. gelden voor KWT
als een gegeven.

3. Teneinde de aannemingssom van een deelovereenkomst deel II
of onderdelen daarvan vast te stellen, maken het ontwerpbu-
reau enerzijds en KWT anderzijds, onafhankelijk van elkaar
begrotingen van het daarin beschreven werk op.
De door het ontwerpbureau opgestelde begroting wordt hierna
-begroting" en de begroting van KWT wordt hierna -prijsaan-
bieding" genoemd.

4. De begrotingen en prijsaanbiedingen moeten worden ingedeeld
op basis van de in bijlage V van deze basisovereenkomst aan-
gegeven nlndeling van en grondslagen voor de begroting van
werken deel IIn•

5. Indien ingevolge het bepaalde in lid 2 c.q. het bepaalde in
artikel 4, lid 3:
a. deelovereenkomsten of onderdelen daarvan in onderaanne-

ming worden aangewezen;
b. voor deelovereenkomsten of onderdelen daarvan één of

meer onderaannemers en/of in bijlage III vermelde onder-
nemingen worden uitgenodigd een prijsaanbieding te doen,

verbindt KWT zich aan de onder a en b genoemde onderaanne-
mers en ondernemingen de verplichting op te leggen hun
prijsaanbiedingen op te stellen overeenkomstig de indeling
van bijlage V.
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vooruitlopend op de in lid 6 bedoelde prijsaanbieding van
KWT worden door deze onderaannemers en ondernemingen aan KWT
in het bijzijn van het ontwerpbureau prijsaanbiedingen ge-
daan, welke alsdan door KWT openbaar gemaakt worden.
Het bepaalde in de navolgende leden is eveneens op deze on-
deraannemers/ondernemingen van toepassing. KWT draagt zorg
dat bij het overleg als bedoeld in de leden 7 t/m 9 ook een
gemachtigde van betrokken onderaannemers en ondernemingen
aanwezig is. Ingeval per deelovereenkomst of onderdelen
daarvan meerdere onderaannemers/ondernemingen een prijsaan-
bieding mogen doen, geldt, indien de aanbiedingen gelijk-
waardig zijn en met KWT prijsovereenstemming wordt bereikt,
het bepaalde in lid 7 voor de onderaannemer/onderneming ~et
de laagste prijsaanbieding (inclusief toeslagen KWT), dan
wel voor de onderaannemer/onderneming met wie ingevolge het
in lid 8 bedoelde overleg alsnog overeenstemming wordt be-
reikt.
KWT mag voor uitgevoerd werk van een onderaannemer/onderne-
ming een percentage voor algemene kosten en voor winst en
risico aan NS in rekening brengen als vermeld in bijlage v.

6. Binnen drie weken na schriftelijke aanbieding door de voor-
zitter van de Bouwvergadering aan KWT van de voorgestelde
deelovereenkomst of onderdelen daarvan vergelijken het ont-
werpbureau en KWT de prijsaanbieding met de begroting.
KWT vermeldt in haar prijsaanbieding welke onderdelen be-
trekking hebben op de in lid 5 onder a en b genoemde onder-
aannemers en ondernemingen.

7. Indien de prijsaanbieding gelijk is aan of lager is dan de
begroting, wordt geacht overeenstemming te bestaan tussen
het ontwerpbureau en KWT over de hoogte van de aannemings-
som. KWT legt haar prijsaanbieding binnen één week na be-
reikte overeenstemming schriftelijk aan de voorzitter van de
Bouwvergadering en aan de gemachtigde van het ontwerpbureau
over.
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Na goedkeuring door NS wordt de desbetreffende deelovereen-
komst of onderdelen daarvan door of namens NS schriftelijk
aan KWT opgedragen, waarna tot uitvoering van het werk wordt
overgegaan.

8. Indien de prijsaanbieding hoger is dan de begroting, worden
de posten van de prijsaanbieding en die van de begroting on-
derling vergeleken en eventueel herzien tot een nieuwe be-
groting en een nieuwe prijsaanbieding.
Indien aan de hand van het resultaat hiervan alsnog overeen-
stemming wordt bereikt tussen het ontwerpbureau en KWT, zal
de procedure als vermeld in lid 7 vervolgd worden.
Indien geen overeenstemming tussen het ontwerpbureau en KHT.

wordt bereikt, zal NS besluiten het in de deelovereenkomst
of onderdelen daarvan beschreven werk rechtstreeks aan der-
den op te dragen overeenkomstig het bepaalde in artikel 7,
behoudens in geval van het bepaalde in lid 9.
In geval van opdracht aan derden zal NS hiervan schriftelijk
mededeling doen aan KWT.

9. Indien NS ingevolge artikel 1, lid 3 aldaar genoemde werken
wenst op te dragen aan KWT overeenkomstig de bepalingen van
dit artikel, zal in geval geen overeenstemming over de prijs
verkregen wordt en de werken onverbrekelijk verbonden zijn
met één der werken deel I, door KWT na schriftelijke op-
dracht door of namens NS overgegaan worden tot uitvoering
van het bedoelde werk, waarbij de afrekening zal plaatsvin-
den op basis van nacalculatie.
De nacalculatie zal door en op kosten van NS worden opge-
steld, waarbij de wijze waarop de nacalculatie wordt inge-
richt door het betrokken ontwerpbureau in overleg met KWT en
met een door NS in overleg met KWT aan te wijzen accountant
wordt vastgesteld. Deze accountant controleert ook de nacal-
culatie.
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KWT verplicht ~ich aan de totstandkoming van de nacalculatie
alle medewerking te verlenen en in het voorkomende geval een
dienovereenkomstige verplichting op te leggen aan de in lid
5 bedoelde onderaannemers en ondernemingen. De registratie
van uitvoeringsgegevens t.b.v. de nacalculatie moet geduren-
de de uitvoering van het werk geschieden en alle andere ge-
gevens van de nacalculatie moeten zoveel mogelijk gedurende
de uitvoering van het werk verzameld worden.

ARTIKEL 8

RANDVOORWAARDEN VOOR ONTWERP, BOUWWIJZE EN UITVOERING

1. Er wordt door partijen uitgegaan van en rekening gehouden
met:
- de situatie ter plaatse van toekomstige bouw- en werkter-

reinen, het bouwdok Barendrecht en de vaarroute van het
bouwdok naar de zinksleuven:

- de inhoud van de op ••••••••••••• tussen NS, de gemeente
en het Rijk gesloten overeenkomst ter zake van de realise-
ring, het beheer en de instandhouding van de tot het
spoortunnelproject behorende werken:

- de voorwaarden en toepassing van inspraakprocedures van
deelprojectgroepen en plancommissies binnen de gemeente
m.b.t. het spoortunnelproject:

- de plaatselijke omstandigheden van ondergrond, de onder-
grondse infrastructuur en opgetreden c.q. optredende
grondwaterstanden en waterstanden en stroomsnelheden op de
Oude Maas, de Nieuwe Maas, de Koningshaven, de Wijnhaven
en het Stokviswater:

- het feit dat de bouw plaatsvindt in een stedelijk gebied,
waarbij omvangrijke ondergrondse infrastructuur aanwezig
is en onderdelen van constructies en fundaties in de on-
dergrond aangetroffen kunnen worden.
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Ter informatie dienen een viertal uit 1982 daterende rap-
porten "Historisch onderzoek ondergrond t.b.v. Spoortun-
nel" van resp. Hofplein, Blaak, Binnenrotte en Linkermaas-
oever, opgesteld door GW, alsmede de aanvullende tekenin-
gen en gegevens welke door GW aan KWT zijn afgegeven en
waarvan een overzicht als bijlage VIII aan deze basisover-
eenkomst is toegevoegd.

2. Algemene randvoorwaarden voor het ontwerp van de spoortunnel
met bijkomende werken en voorzieningen zijn:
a. een gefaseerde uitvoering van de oprit RMO (Pompenburg/

Hofplein), waarbij het Pompenburg niet langer dan ander-
half jaar voor het wegverkeer en drie jaar voor het .
tramverkeer wordt afgesloten;

b. een in één fase gebouwde tunnel ter plaatse van de Bin-
nenrotte door het bestaande NS-viaduct boven de bouwput
op te vangen op tijdelijke ondersteuningen;

c. de oprit RMO gesloten uitvoeren tot en met de overbrug-
ging Pompenburg;

d. de oprit LMO gesloten uitvoeren tot en met de overbrug-
ging t.p.v. de Damstraat;

e. alle in het stadsbeeld zichtbare constructies en vlakken
moeten voldoen aan door de gemeente en NS gestelde eisen
betreffende vorm, structuur en uiterlijk;

f. de tunnel en opritten worden zodanig ontworpen dat na
indienststelling van de tunnel deze per moot of voeg een
draaiing of verticale verplaatsing van 10 mm en over een
s-tal tunnelmoten een gecumuleerde draaiing of verticale
verplaatsing van 50 mm toelaat;

g. de kwaliteit van de te maken werken en hulpwerken moet
zijn zoals gebruikeljk is bij NS, GW en ss.

3. Algemene uitgangspunten voor de bouwwijze van de spoortunnel
met bijbehorende werken en voorzieningen zijn:
a. de bouwmethode van de tunnel wordt met inschakeling van

de gemeentelijke diensten gekozen, waarbij de factor
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"geringe bouwhindern zwaar moet wegen om de nadelige ef-
fecten voor de stad zoveel mogelijk te beperken. Hierbij
zullen de know-how en ervaringen opgedaan bij de
metro!sneltram!Marconiplein!Ommoord!Zevenkamp ingebracht
worden;

b. alle verkeersverbindingen en ondergrondse infrastruc-
tuur-voorzieningen dienen, behoudens het bepaalde in lid
2 sub a, tijdens de bouw intact te blijven. Een goede
afwikkeling van openbaar vervoer, autoverkeer en lang-
zaam verkeer dient verzekerd te zijn;

c. de exploitatie van de spoorweg Rotterdam-Dordrecht v.v.
dient - behoudens enkele door NS vast te stellen beperk-
te nachtelijke buitendienststellingen - te allen tijde
tijdens de bouw ongestoord doorgang te kunnen vinden ;
de fasering van de werken deel I en deel II dient over-
eenkomstig de eisen van NS hierop volledig te zijn afge-
stemd;

d. alle voorzieningen, woningen en bedrijven dienen te al-
len tijde tijdens de bouw van de spoortunnel goed be-
reikbaar te zijn voor alle verkeerssoorten;

e. bouwverkeer door woonbuurten dient zoveel mogelijk te
worden vermeden. Met name is geen bouwverkeer toegestaan
in de Oranjeboomstraat tussen de Steven Hoogendijkstraat
en de Stadionweg;

f. verlaging van het grondwater in de bovenzandlaag c.q.
van het freatisch grondwater is in principe niet toege-
staan.
De bouwputten dienen daartoe voorzien te worden van wa-
terdichte afschermingen. Zo nodig infiltratie als extra
maatregel toepassen.
Een beperkte plaatselijke verlaging is alleen dan toege-
staan, indien maatregelen worden genomen waardoor
t.p.v. kabels, buizen, wegen, spoorbaan en bebouwing een
verlaging van de grondwaterstand wordt voorkomen.

g. verlaging van de stijghoogte van het diepe grondwater
mag niet meer bedragen dan in een overeenkomstige perio-
de eens of meermalen heeft plaatsgevonden.
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Indien de benodigde spanningsverlaging groter is dan de
toegestane verlaging moeten afhankelijk van de
omstandigheden technieken worden toegepast, waardoor bij
kwetsbare bebouwing geen ontoelaatbare verlaging
optreedt;

h. ter bewaking van de grondwaterstand in het bovenste
zandpakket en de stijghoogte van het diepe grondwater,
zoals bedoeld onder f en g, dient door middel van door
KWT geplaatste peilbuizen door haar de waterstand te
worden geregistreerd;

i. een wijze van uitvoering van hulpwerken en toepassing
van hulpconstructies die zoveel mogelijk rekening houden
met toekomstig grondgebruik, zoals ten behoeve van be-
bouwing, waarbij toegepaste hulpwerken in principe ge-
heel worden verwijderd, en waar dit laatste niet mag
c.q. mogelijk is in ieder geval alles wordt verwijderd
tot minimaal 2,50 mi onder het maaiveld.

4. Ter beperking van geluid- en trillingshinder tijdens de uit-
voering dienen:
a. voor heiwerk heimantels gebruikt te worden van het type

zoals toegepast is bij de metrobouw in Rotterdam:
b. de te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren,

e.d. zodanig te zijn afgeschermd, dat het vermogensni-
veau van de geluidsemissie, uitgedrukt in dB(A), voldoet
aan de verzwaarde eisen in tabel 1 van de circulaire
RBouwlawaaiR van het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne 1981;

c. in principe geen werkzaamheden in de nachtelijke uren en
op de zon- en feestdagen plaats te vinden: indien dit
onvermijdelijk is dient hierover tijdig met de directie
overleg plaats te vinden en dienen zonodig maatregelen
getroffen te worden ter beperking van de geluid- en
trillingshinder.

5. In principe mag binnen een afstand van 10 m van bestaande
funderingen niet worden gewerkt met een trilblok.
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6. Met het ontwer~ van de tunnel en de hulpconstructies in de
rivier en bij werkzaamheden op de rivier en in de havens
dient te worden voldaan aan de eisen van de waterbeheerder.
Het ontwerp en de uitvoering van de tunnel zullen eveneens
op de eisen van deze instantie worden afgestemd.

7. Bij de werkzaamheden in of nabij de waterkeringen moeten
dusdanige maatregelen getroffen worden, dat de waterkerende
functie te allen tijde gehandhaafd blijft.
Nadere aanwijzingen van het Hoogheemraadschap Schieland en
het Waterschap IJsselmonde dienen hierbij opgevolgd te wor-
den. Het ontwerp en de uitvoering van de werken van het
spoortunnelproject zullen eveneens op de eisen van deze ~n-
stanties worden afgestemd.

8. Maatregelen of voorzieningen welke zijn voorgeschreven in de
voor de realisering van het spoortunnelproject noodzakelijke
vergunningen worden geacht een randvoorwaarde te zijn voor
het ontwerp dan wel de uitvoering.

ARTIKEL 9
VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN

1. In bijlage IX van deze basisovereenkomst Z1]n weergegeven
randvoorwaarden voor de dimensionering van de ontwerpen en
van aanvullende voorschriften en richtlijnen welke op het
ontwerp en uitvoering van de werken deel I en deel II van
toepassing zijn.
Voor zover het gestelde in bijlage IX niet overeenstemt met
hetgeen uit de in artikel 4 lid 1 sub c genoemde referentie-
bestekken mocht blijken, dan gaat het gestelde in bijlage IX
boven hetgeen in referentie bestekken is opgenomen of toege-
past.
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2. Op de werken deel I en deel 11 zijn, voor zover daarvan in
deze basisovereenkomst of de deelovereenkomsten niet is/
wordt afgeweken, van toepassing en wel in volgorde van gel-
dende kracht:
a. Katern I (1976 + 1e wijzigingsblad) van de Algemene Be-

palingen van NS voor de uitvoering van Werken (in deze
basisovereenkomst aangeduid met "ABW-);

b. ABW Katernen: 11 (1968 + 1e wijzigingsblad), 111 (1966),
IV (1966), VI (1966), VIII (1967), IX (1969 + 1e wijzi-
gingsblad), XI (1966 + 1e wijzigingsblad)1

c. ABW 1954, voor zover deze andere onderwerpen behandelt1
d. de tweede, derde en vierde afdeling van de Algemene

Voorwaarden voor de Uitvoering van Werken 1968, vastqe-
steld bij beschikking van de Minister van Verkeer en Wa-
terstaat van 27 januari 1969, nr. U 6049, Hoofddirectie
van de Waterstaat (A.V.W. 1968)1

één en ander zoals die van kracht zijn op de dag van onder-
tekening van de basisovereenkomst.
De onder a en b vermelde katernen van de ABW en de onder c
vermelde delen van de ABW 1954 zullen in de loop van 1985/
1986 worden vervangen door de nieuwe ABW 1985. Deze nieuwe
ABW zal dan van toepassing zijn op die deelovereenkomsten of
onderdelen daarvan die na drie maanden na het van kracht
worden van de nieuwe ABW door of namens NS aan KWT worden
opgedragen. Eventueel uit de toepassing van de nieuwe ABW
voortvloeiende meer- dan wel minderkosten zullen met KWT
worden verrekend, tenzij partijen van tevoren overeenkomen
van verrekening af te zien.

3. In afwijking van het gestelde in paragraaf 2, lid 2 van de
ABW gelden de op het werk betrekking hebbende normbladen en
voorschriften van de Stichting Nederlands Normalisatie In-
stituut, zoals die luiden op de dag van ondertekening van
deze basisovereenkomst.
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4. Indien het ontwerpbureau mocht besluiten tot toepassing van
voorschriften en richtlijnen, welke na de dag van onderteke-
ning van de basisovereenkomst van kracht zijn geworden, dan
zullen de daaruit eventueel voortvloeiende meer- en minder-
kosten met KWT worden verrekend, tenzij partijen van tevoren
overeenkomen van verrekening af te zien.

ARTIKEL 12
VERGUNNINGEN

1. NS zal (doen) zorgdragen voor het aanvragen van de navolgen-
de benodigde publiekrechtelijke vergunningen voor de opzet
van de werken:

vergunningen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, de Woningwet en de gemeentelijke Bouwverordening:

- sloopvergunningen:
- rooi- en kapvergunningen:
- hinderwetvergunningen, exclusief de in lid 2 bedoelde:
- vergunningen ingevolge de Rivierenwet (i.v.m. de bouw van

de tunnel ter plaatse) uitgezonderd voor hulpwerken en
hulpconstructies:
vergunningen in verband met waterkeringen en overige wa-
terschapsvergunningen, exclusief de in lid 2 bedoelde.

2. Het aanvragen van alle overige vergunningen, ontheffingen
en/of privaatrechtelijke toestemmingen, waaronder hinderwet-
vergunningen en bemalingsvergunningen voor de uitvoering van
de werken en uitvoeringsvergunningen voor hulpwerken en
hulpconstructies, wordt gerekend tot de taak en verantwoor-
delijkheid van KWT, tenzij NS in voorkomende gevallen anders
beslist.

3. Aan KWT worden geen legeskosten, precariorechten en domein-
rechten in rekening gebracht voor de in lid 1 bedoelde ver-
gunningen: alle overige kosten, ook die welke voortvloeien
uit het verkrijgen van en de uitvoering van de bepalingen
uit de in de leden 1 en 2 bedoelde vergunningen, ontheffin-
gen en/of toestemmingen zijn voor rekening van KWT.

175



ARTIKEL 17
BESLECHTING VAN GESCHILLEN

1. NS stelt in overleg met KWT een technische geschillencommis-
sie in om bij wege van bindend advies uitspraken te doen ter
zake van eventuele technische geschillen tussen NS en KWT,
zoals deze zich op grond van artikel 5, lid 8, sub d kunnen
voordoen, zulks in afwijking van het bepaalde in paragraaf
49 van de ABW.
De taakopdracht, de benoeming van de leden van de technische
geschillencommissie en de daarbij te volgen procedure zijn
weergegeven in bijlage VI van deze basisovereenkomst.

2. Alle geschillen waarvoor de in lid 1 bedoelde technische ge-
schillencommissie blijkens haar taakopdracht slechts in ad-
viserende zin kan optreden, zomede alle overige geschillen
welke tussen NS en KWT na redelijk overleg mochten ontstaan
naar aanleiding van deze basisovereenkomst of de daaruit
voortvloeiende opgedragen deelovereenkomsten zullen, met
uitzondering van uitspraken van de neutrale schadecommissie
als bedoeld in artikel 14, lid 4, worden beslecht overeen-
komstig het bepaalde in paragraaf 49 van de ABW.

3. Indien bij geschillen als bedoeld in artikel 5, lid 8, sub d
waarvoor de in lid 1 bedoelde technische geschillencommissie
slechts in adviserende zin kan optreden, op basis van dat
advies opnieuw geen overeenstemming tussen NS en KWT moge-
lijk blijkt, prevaleert het betreffende ontwerp resp. de be-
treffende deelovereenkomst van het betrokken ontwerpbureau.
KWT verbindt zich een aldus door of namens NS schriftelijk
opgedragen deelovereenkomst of onderdelen daarvan dienover-
eenkomstig uit te voeren, zulks onverminderd het in lid 2
bepaalde.
·De in de leden 1 en 2 bedoelde geschillen ontslaan KWT niet
van haar verplichting de werken overeenkomstig het in arti-
kel 3 vastgestelde overall-tijdschema uit te voeren en o~ te
leveren.

4. De kosten welke verbonden zlJn aan de beslechting van ge-
schillen als in de leden 1 en 2 bedoeld, komen voor rekening
van de partij die in het ongelijk wordt gesteld. '".: .f
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Bijlage 2 Bijlagen Basisovereenkomst artikel 9
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20 november 1985
aan&epas td. d.
28 april 1986

BIJLAGE IX (in 18 bladen),

behorende bij de basisovereenkomst Willemspoortunnel
OVERZICHT VAN RANDVOORWAARDEN

EN AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN VOOR
liETONTWERP EN DE UITVOERING

Algemeen
De volgende randvoorwaarden, en aanvullende voorschriften en richtlijnen zijn
van toepassing op de werken van het spoortunnelproject:
1. Belastingen op de tunnelconstructie c.a.
2. Belastingen voor de funderings- en stabiliteitsberekeningen
3. Dimensioneringsrichtlijnen
4. Betontechnologische voorwaarden
5. Richtlijnen voor bouwputten en funderingen
6. Overige richtlijnen van de ontwerpbureaus
Voor zover de onder 1 t/m S van deze bijlage bedoelde randvoorwaarden, voor-
schriften en richtlijnen in de plaats treden respectievelijk, aanvullingen of
uitbreidingen zijn van de onder 6 genoemde overige richtlijnen gaan de onder 1
t/m S genoemde randvoorwaarden, voorschriften en richtlijnen boven de onder 6
genoemde.
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1 Belasting op de tunnelconstructie c.a.
Voor afwijkende bepa1in&en ten behoeve van de funderin&s- en stabi1i-
teitsberekenin&en: zie hoofdstuk 2.

1.1 Eigen gewicht (karakteristieke waarden);
Beton: 25 kN/1I3;
Ballast (steenslag): 18 kM/liJ;
Spoor UIe 54 liethouten dwars1i&&ers 2,5 kN/lI' spoor;

1.2 Rustende belasting op de tunnel
1.2.1 Grond met of zonder water: 20 kN/m3, inclusief eventueel we&dek.
1.2.2 Negatieve kleef in het vertikale vlak boven het tunneldak omeezet in

een driehoeksbelastin& op het dak <zie fig.).
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1.2.3 "Ne&atieve k1eer· als onder 1.2.2 indien-goed gefundeerde-damwanden
van de bouwkuip niet getrokken worden.
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GI en G2 IS het ge'W'cht van de grond mmus de opwaartse 'Waterdruk

1.3.1 Waterdrut
1.3 Rustende bela.tins telen de wanden

1.3.2 De horizontale torreldrut bepalen uit de vertitale torreldrut met
~.O.S.In de bela.tin,combinatie waarin deze torreldrut gunlti,
wertt retenen met Sal van deze waarde.
Voor de wanden vin de open bitten kunnen ten ,evol,e vin oplpannin,
Indere waard!n ,oor ~ ,elden.

1.3.3 De ne'ltieve kleeC beretenen vol,enl 1.2.2 en 1.2.3 en dirett op de
wand oC ·oor- lan llten ,rijpen.
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1.4 Waterstanden
1.4.1 Rivierwaterstand

Als hoge rivierwaterstand aanhouden 3 m+ NAP in de belastingcombi-
natie(s) met q:l,7.

1.4.2 Grondwaterstanden
1.4.2.1 Als hoge GWS aanhouden de hoogst bekende natuurlijke GWS, voor het

Noorderei1and 3 m+ NAP, in de belastingcombinatie(s) met q:l,7.
Daarnaast rekenen op een GWS tot 1 m- KV (veroorzaakt door een
leidingbreuk) in de btlastingcombinatit(s) met qal,4.
Op de Linker Kaasoever bovendien rekenen op een (grond-)waterstand tot
4 m+ NAP (a randhoogte open bak) in de belastingcombinatie(s) met
q-l.3.

1.4.2.2 Als lage GWS aanhouden 5 m onder de laagst bekende natuurlijke GWS (in
verband met eventuele ongecontroleerde bemalingen) in de belasting-
combinatie(s) met q=1.7.
Daarnaast rekenen op een laagste GWS : onderkant constructie-vloer
(mogelijke toestand na aanvullen bouwput en later bij gecontroleerde
bemalingen) in de belastingcombinatie(s) met q.l.4. Hiervan kan wor-
den a!gezien. als er voor gezorgd wordt dat het grondwater met het
aanvullen van de bouwput voldoende meestijgt en bij latere bemalingen
dieper dan 5 m onder de laagst bekende natuurlijke GWS de tunnel door
een ontgraving voldoende wordt ontlast.

1.5 Verkeersbelastinl
1.5.1 Verkeersbelastin, op het dak.

Op UlO. NE en MO over de gehele lengte van de tunnel rekenen op een
verkeersbelasting volgens klasse 60 van de VOSD 1963 met een spreiding
van 45· over de gronddekking tot op het dak.
Alleen bij een gronddekking kleiner dan 0.5 m dient een stootcoë!!i-
ciënt van 1.2 in rekenin, te worden gebracht.

1.5.2 Horizontale verkeersbelastin, op de zijwanden.
Voor de eztra horizontale gronddruk te,en de zijwanden t.G gevolge van
het verkeer wordt 6 tH/m2 zijvlak in rekenin, gebracht. wel en niet
in combinatie met de verticale verkeersbela.ting.

1.6 Spoorbe1astinl
Op 2 sporen de spoorbelastingen vo1,ens de VOSB 1963 in rekening bren-
,en en op de 2 overige sporen 80 tH/m" spoor. (of ,edeelten hiervan
als dit ongunstiger i.). Bij deze belastingen een stootcoë!ficiënt van
1.3 in rekening brengen.

1.7 Delastinlen op perrons en voetpaden
lIiervoor rekenen op 5 tH/m2.
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1.8 Belastin&en ten &evol&e van op&ele&de vervormin&en
In het algemeen ~an gesteld worden dat deze belastingen bij de contro-
les van de grenstoestand met betrekkin& tot bezwijken in&evoerd moeten
worden met q.1,O indien niet voldoende vervorminlscapaciteit in de
constructiè aanwezil is en met qaO indien dit wel het geval is.
Voor voldoende rotatiecapaciteit moet lelden dat de hoolte van de be-
tondru~zone IU in de grensto,stand met betre~kinl tot bezwijking
~leiner moeten zijn dan 0,333 h voor FeB 400 waarbij de invloed van de
normaalkracht moet worden meegerekend.

Voor de grootte van de temperatuurvariaties wordt verwezen naar hoofd-
stuk 3.3 en 3.4 ..
Ook de scheurwijdte in de gebruikstoestand dient gecontroleerd te wor-
den.

1.9 Bijzondere belastin&en
1.9.1 Aanrijdbelastinlen door treinen (legeven waarden zijn rekenwaarden ten

behoeve van de grenstoestand met betrekking tot bezwijken; de punt-
lasten werken op 0,25 1 0,25 m2).

1.9.1.1 lant.lbelasting van 18 kB/mi spoor op 3,5 m+ BS, loodrecht op het
spoor, op alle tunnelwanden.
Indien een deel van een wand wordt vervangen door kolommen met een
h.o.h. atstand van b.v. 5 m betekent dit dus 90 kM per kolom.

1.9.1.2 Zijdelinlse puntlast van soa kM op 1,80 m+ BS, loodrecht op bet
spoor, op de buitenwanden en de middenwand. Waar bebouwinl op deze
wanden rust, rekenen op een puntlast van 1000 kM.

1.9.1.3 Een zijdelinlse puntlast van 210 kB op 0,35 m+ as tegen de ontspoor-
,eleidinlen.

1.9.1.4 Indien een trontal. botsins moselijk is, de maatlevende waarden aan-
bouden vin:
- een puntlast van 2000 kM op 1,80 m+ as. evenwijdis aan bet spoor.
- een puntla.t van 9000 kM op 0,70 m+ as, evenwijdil aan het spoor.
Steeds zal slechts "n belastins optreden.

1.9.2 Aanrijdbelastinsen door wegverkeer, inclusiet tram., op viaducten.
1.9.2.1 Op de onderbouw op een oppervlak met een hooste van 0,25 m en breedte van

1 m ot de breedte vin het object indien dit minder i.: (niet selijk-
tijdig).
- 1500 kM evenwijdig aan de rijrichtinl, op 1,20 m+ wesdek.

750 kM loodrecht op de rijrichting, op 1,20 a+ wtsdek.
aela.tinscombinatie: qs • qr • qlanrijding • l,Oi
qq .0 ot O,S (de ongun.tilste kiezen).
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1.9.2.2 Op de bovenbouw: (niet eelijktijdie)
- 1500 kN horizontaal teeen de rand boven de rijwee, op een oppervlak

van 0,25 m (vana! onderkant rand) bij 2 m.
450 kM onder hoek ~ teeen de onderiant van het dei op een opper-
vlak van 0,25 m bij 0,25 m, cemeten loodrecht op de werkrichtinc van
de belastine.

.,,' ~./ '>oe ItA/

Belastinecombinatie als bij 1.9.2.1
1.9.3 Vijzelkrachten

Op de tunnelvloer en de spoordekken rekenen op een belastine van 1000
kM op 1 m bij 1 m met ya1,., ten eevolel van hersporinelvijzels wel-
ke op elke willekeuri,e plaats kunnen voorkomen. Hierbij mae eeen
spreidine door het b.llastbed in reken in, worden ,ebracht; wel mae bij
de beoorde1ine van de schuifspannin,en ,eretend worden met
Tl-wa.rde voleens de YB 197./1984.

1.9.4 Ankerkrachten
Rekenins houden met zowel vallende als krabbende ankers voor tunnel
onder Nieuwe Raas en Konineshaven.

1.9.5 Spoorst.afbreuk: P.R. voor het viaduct over de Schiek.de.
1.9.6 Brand

Hierover voleen zonodie aparte voorwa.rden.
1.9.7 Vollopen tunnel tot 3 .+ NAP met y-l,4.
1.10 aelastinstoestanden tijdens de bouw

O.ze dienen per situ.tie b.teten te worden, bijv. voor de zinktunnel
de situ.tie in bet bouwdot. de transportf ••e en het afzinken.
In het .l'••••n tan S.st.ld worden d.t ook tijden. de bouwfasen met
invloeden v.n krimp en t.mp.ratuur retenine moet worden ,ehouden.

1.11 8el.stinscoabinlties
De belastinscoabinati •• volc.ns art. A-401-2 v.n d. Aanvulilneen YB
aanhouden. walrbij ook vol,ens de da.rin .In,.,.v.n b.l.stinccombi-
n.ties ,unsti, v.rk.nde norma.lkracht.n in reken in, mos.n vorden ee-
bracht. Alle b.l.stinsen kunnen onafhankelijk v.n elka.r optreden.

1.12 B.bouwins op en naast d. tunnel
Dit vordt per situatie b.keten
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1.13 Tijdelijke ondersteunin&sconstructie van viaduct Schiekade ~n het via-
duct Binnenrotte

De constructies berekenen volgens de NS richtlijn "berekening van
hulpwerke~ in de spoorbaan" (zie 6.3). In afwijking van art. 1.1.3 van
genoemde richtlijn is de snelheid op genoemde viaducten 60 km/uur.

1.14 !lulpviaduc t lJfO
Het hulpviaduct berekenen naar de richtlijn uit 1.13. De snelheid op
het hulpviaduct is 100 kmlh.

2. Belast!nsen voor de funderin&s- en stabiliteitsberekenin&en

2.1 Eiun uwicht
2.1.1 Dij de controle van de verticale stabiliteit van de ter plaatse ge-

storte tunneldelen moet in afwijking van art. 1.1 gerekend worden op
24 kM/m3 voor beton en 16 kM/m3 voor de ballast.
Het volumegewicht van beton waarmee gerekend moet worden in de tran-
sport!ase van het zinkgedeelte moet in het werk bepaald worden.

2.1. 2 Voor het afgezonken tunneldeel dient in de definitieve situatie een
minimale oplegdruk op het onderspoelzaad vaa 6 kM/m2 aanwezig te
zijn. De invloed van eea opdringende zouttonc beboeft hierbij niet
apart in rekening te worden gebracht. Voor de definitieve situatie mag
voor het deel in de rivier het gewicbt van de afdekking op het tunnel-
dak niet worden meegerekend. terwijl uit "a willekeurige koker het
ballastgrind verwijderd moet kunnen worden.
Voor de diverse bouwfasen moet rekeninc worden gehouden met de moge-
lijkheid van eea opdringeade zouttoac ea de door het onderspoelen op-
gewekte drukkea. Hierbij moet de aeerwaartse ceriehte kracht een zo-
danige grootte hebben dat de scheepvaart ongehinderd doorgang kan vin-
den.
Op het moment van het verwijderen van de kopsehotten dient een opleg-
druk van miaimaal 6 kM/m2 gegarandeerd te ZijD.

2.2 Rustende belastiD' op de tunDel
2.2.1 Grond met of zonder water: 20 kM/m3 inclusief eventueel wegdek; voor

stabiliteit.berekening: 18 kM/m3•

2.2.1.a Bovendien rekenen op een verlaging van het maaiveld met 2 m in combi-
natie met de hoogste natuurlijke GWS -.
Hierbij ma& in overleg met de grondmechanicus de veiligbeidscoi!-
tieiint worden aangepa.t. (zie 2.11).

2.2.2 Negatieve kleef
Zie 1.2.2 en 1.2.3 met de opmerkinl dat hiervan maximaal Sa\ in reke-
ninl mag worden gebracht indien deze gun.tic Werkt.
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2.3 Rustende belasting tegen de wanden
2.3.1 Waterdrut
2.3.2 Horizontale korreldrut

Zie 1.3.2

2.3.3 Negatieve kleef
Zie 1.3.3 met de opmerking dat hiervan maximaal 50~ in rekening mag
worden gebracht indien deze gunstig werkt.

2.4 Waterstanden
2.4.1 Rivierwaterstand

zie 1.4.1
2.4.2 Grondwaterstanden
2.4.2.1 Als hoge GWS aanhouden de hoogst bekende natuurlijke GWS in de be-

lastingcombinatie met de normale veiligbeid.
Daarnaast rekenen op een GWS tot tm-KV in de belastingcombinatie met
gereduceerde veiligbeidscoë!!iciënt (zie 2.11).
Op NE en LKO bovendien rekenen op een (grond-)waterstand tot 4 m
+ NAP in de belastingcombinatie met geredu~eerde veiligheidscoëf-
ficiënt <zie 2.11).

2.4.2.2 Als lage GWS aanbouden de laagst bekende natuurlijke GWS in de belas-
tingcombinatie met de normale veiligbeid. Daarnaast rekenen op een GWS
5 m onder de laaglt bekende natuurlijke GWS in de belastingcombinatie
met gereduceerde veiligbeidlcoëfficiënt (zie 2.11). Bovendien rekenen
op een laagste GWS ~ onderkant cODstructievloer in de belastingcom-
binatie met gereduceerde veiligbeidlcoëfficiënt (zie 2.11), tenzij bij
bet aanvullen van de bouwput bet grondwater voldoende meeltijgt en bij
latere bemalingen dieper dan 5 m onder de laagst bekende natuurlijke
GWS de tunnel door een ontgraving voldoende wordt ontlalt.

2.5 Verkeer.belaltins
2.5.1 Verkeer.belasting op het dak.

Op LKO, NE en !RO over de gebele lengte 10 kM/m2 dakvlak (eventueel
inclulief "oren") in rekening brengen zonder Itoot~oërficiënt.

2.5.2 Horizontale verkeerlbelasting op de zijwanden.
zie 1.5.2

2.6 Spoorbe1altins
Zie 1.6, met dien ver.tande dat bier geen stootcoëfficiënt in rekening
behoeft te worden gebra~ht.

2.7 Belastinsen op perrons en voetpaden
Hiervoor rekenen op 5 kM/m2.

2.8 Be1a.tinsen ten gevolge van opge1esde vervormingen
Zie 1.8.
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2.9 Bijzondere belastinsen
Nas,an or de in 1.9.1 t/m 1.9.5 ,enoemde bel,stinsen doo~ de runde~in&
kunnen worden oPlenomen.

2.9.7 Vollopen tunnel tot 3 m+ NAP.
Hierbij rekenen met een lereduceerde veilieheidacoëtficiënt (zie 2.11).

2.10 Belastinstoestanden tijdens de bouw
Zie 1.10.

2.11 8elastinscombinaties
Ste.ds dienen de belastinecombinaties met de daarbij horende veilil-
heidscoiCficiënten lecontroleerd te worden zowel voor de ne.rvaartse
als opwaartse resultanten.
Waar in de voorlaande artikelen een eereduceerde veiliebeidscoëf-
ticiint wordt lenoemd ,eldt dit ten aanzien van de veiliebeid op de
tracbtswertinl tussen de paal en de Irond.
De Ie reduceerde veililbeidscoifficiënt is lS~ van d. normale veilil-
heidscoëfCiciënten met een onderlrens van y.1.S voor drukpalen en
y.2 voor trekpalen. Dez. vellilbeldscoittlciinten bebben betrettln,
op het evenwicbtsdraa,vermolen van de palen. Te.en. moeten de eltra
ver.o~inlen (uit de paaltaratteristiek) in reteninl worden le~t
op de betonconstructie.

2.12 Bebouwlns op en naast de tunnel
Dlt wordt per situatie beteten.

J. Dlmenslonerlncsrlebtlijnea
J.1 Dlmen.lonerlns dvarstrachtvapenlns

Afhantelljk .aa bet aaadeel .an de spoorbela.tinl in de totale dwars-
kracht lelden .er.ebillende vaarden voor tI' een en ander vollens
onderstaande flluur. .
Na,e,aan aoet vordea welte vaarde .an T 1 moet lelden in de direct
door bet spoorverkeer belalte eonltructie-delen. zoals tunnelvloer,
.poordettea ea oadersteunende construetie •.
Voor de overlle eOD.truetledelen eeldt T 1 (VB).

10 T spoor
t totaal
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Voor tl (VB) zie artikel E-S04 van VB 1974/1984.
Voor tl (HS) zie artikel E-S04 van de Aanvullingen VB.
Het aandeel van de spoorbelasting in de totale dwarskracht te bepalen
op 0,8 h uit de dag van de oplegconstructie.
De in dit punt optredende dwarskracht is maatgevend voor het gebied
tot de ondersteuning.
Bij overschrijding van tl mag bij de bepaling van de dwarskracht-
wapening een betonaandeel in mindering worden gebracht, bepaald met
tb welke volgens de figuur eveneens afhankelijk is van het aandeel
van de spoorbelasting in de totale dwarskracht.
Bij overschrijding van tl is een minimale dwarskrachtwapening ver-
eist: de maximale stramienmaten zijn 2/3 h in de boofddraagrichting en
b in de richting loodrecht daarop; het minimale percentage dwars-
krachtwapening is O,l~ van het doorsneden oppervlak.
Normaalkrachten mogen c.q. moeten in rekening worden gebracht volgens
art. E-504.2.4 en E-504.2.5 van de Aanvullingen YB bij de NS-methode
en de YB bij de YB-methode. Hierbij de belastinccombinaties volgens
art. A-40l.2 van de Aanvullingen VB aanhouden •• et dien verstande dat
gunstig werkende horizontale korreldruk voor de hel tt in rekening
wordt gebracbt.

3.2 Scheurwijdte van 5ewapend beton
Ri1ieu's:-a&ressieC: - de vloer van de cehele tunnel. de opritten en

de spoorviaducten.
- vande at te zinken tunnel de gehele buitenkant

en de binnenkant van bet dak en de buitenwanden.
- constructiedelen welke in aanraking kunnen

komen met dooizouten.
-vochtig: - van de overige ondergrondse tunneldelen en con-

structies de cebele buitenkant en de binnenkant
van het dak eD de buitenwanden, tenzij aange-
toond wordt dat grond ot grondwater agressief
zijn. Dit dient in ieder ge,al onderzocht te
worden voor bet ,.deelte vanaf d. rivier tot de
metrotunnel.

- overi,e constructi.s binnen.
- overige constructie. buiten.

Dettin5: bij de scheurwijdteberekening voor emin aanhouden de
waarden volgenl tabelA-39 van YB 1974/1984. Deze dekking.
oC de uit de Icheurwijdteberekening bepaalde grotere dek-
king. moet minimaal aanwezig zijn in bet werk. Daarom deze
theoretiscbe dekking met 5 ma ,erbogen. Aan de binnenzijde
van bet dak en de wanden moet de dekking minimaal 50 mm
zijn.
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Toelaatbare scheurwijdte: volgens NS -"Richtlijnen voor het beperken
van scheurvorming en scheurwijdte in gewapende en <gedeel-
telijk) voor&espannen betonconstructies", uit'lve juni
1985.

Berekening: volgens va 1974/1984 tenzij de in de NS-richtlijn gegeven
CEB-FIP berekening tot minder wapenin, leidt.

Opmerking: Voor de beperkin& van de scheurvormins in de tunnelwanden
na het storten: zie 4.3.

3.3 Temperatuursinvloeden op de gesloten tunnel
Dit artikel ,eldt niet voorde berekenins in lanssrichting van de
tunnel.
Gerekend moet worden op een rechtlijni, temperatuursverloop in dak,
vloer en buitenwanden waarvan de grootte aChankelijk is van de dikte.
Oe waarden zijn bij resp. O,S m, 1,0 m en l,S m:
- in de zomer aan óe binnenzijde 23-C en aan de buitenzijde resp. 16-,

13,5- en 12-C.
- in de winter aan de binnenzijde -lO-C en aan de buitenzijde resp.

-1-, 3- en 6-C.
Voor tussenliggende dikten mag reebtlijnig worden geïnterpoleerd.
Voor bet tunneldak onder water waar minder dan 1 m grond op list geldt
voor de buitenkant in de zomer resp. l8.S-. 17- en l7-C en in de
winter resp. -2-, 0- en O-C.
Bij de beoordeling van de sebeurvijdte volgen. hoofdstuk 3.2 beboett
de invloed van de temperatuur sleebt. voor SO\ in rekenins te worden
gebracht.
Indien wordt gerekend met een gereduceerde buig.tijCbeid van de ge-
scbeurde betondoorsnede moet bet ge.cbeurde gebied aCgeleid worden uit
de Komentenlijnen en moet er met een ge.iddelde bui,.tijCbeid worden
gerekend. (zie litt CUI-VB-83/Heron 17 nr 2).

3.4 Temperatuur.invloeden op de viaducten en de open tunneldelen
Voor óe viaducten gelden de bepalinsen vol,en. artikel 2.1.4 uit het
concept "Voor.cbriften Beton BrucsenN d.d. Cebruari 1985.
Bij de open tunneldelen moet rekenin, worden cebouden met directe zon-
bestralins·

3.5 Rinimua wapenin,.percenta,e
In de vloeren. bet dak en de wanden van de tunnel i. bet minimum wape-
nin,.percenta,e O.lS~ in beide richtingen aan beide zijden. In uit-
zondering hierop mas in de niet-waterkerende tu••envanden in langs-
richtins van de tunnel aan beide zijden mini ••• l I 12-150 toese-
p••t worden.
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4. Betonteehnolo&isehe voorwaarden
4.1 "ateria1en

Betonkwaliteit B30; in de zinktunnel eventueel B22,S.
Betonstaal: warm&ewalst-natuurhard betonstaal met een staalkwaliteit
FeB 400 HWL vol&ens NEN 6008.
Cementsoort: Hoo&oven Avol,ens cementnorm met een maJimaal
p.c.-klinkeraandeel van 35~ (m/m).
Zand en &rind vol&ens norm GW.
Vlie&as moet minimaal voldoen aan de Duitse richtlijnen voor vlie&a5:
"Richtlinie für die Erteiluns von Prüfzeichen für Steinkohlenflu&asche
als Betonzusatzstoff nach DIN 1045", september 1979.

4.2 "ensse1samenstel1ins
Voor de zinktunnel 300 ke cement per m3 met plastificeerders. Voor
de overise delen 300 • 320 kS cement + maximaal 30 k& vliesas + even-
tueel plastificeerders.
De hoeveelheid water bedraa&t maximaal 5al (m/m) van de hoeveelheid
cement + eventueel vlie&as en maximaal 165 1 per m3. Deze waarden
zijn de maxima welke in de praktijk mosen voorkomen. Het ontwerp van
het menesel dient derhalve uit te ,aan van la,ere waarden. De nominale
korreldiameter voor het ,rove toe.lacmateriaal i. 31,S mmo

4.3 Constructie en uitvoerins
4.3.1 De minimale dikte van de tunnelvloer i. 0.70 m. van het dak O,SO m en

,an de wanden 0.65 m. De binnenwanden kunnen ver.mald worden tot 0,55 m
waarbij het minimale boord wapenin'lpercentl,e wordt 'erhoo,d tot
O.21~.

4.3.2 Aln de binnenzijde van bet dak en de wanden is de minimale beton-
detkin, op het .taal 50 mmo
Alle voe,en in dak en wanden en zonodi, ook in de vloer voorzien van
een hittewerende be.chermin,.

4.3.3 In de buitenwanden (en bet dak al. dit apart van de tu••en- enlof bui-
tenwanden vordt ,e.tort) minimaal 2xO.25~ wapenin, aanbren,en in
lan,.ricbtin, 'In de tunnel. Slechts indien koeline wordt toe,epast
aa, deze vapenin, aan,epalt worden tot de volcende hoeveelheden:
- bij wanddikte. kleiner dan 0,7 m: 2xO.25~ (du. ,een reductie)
- bij wanddiktes ,roter dan 1.0 m: 2xO.lS~
- bij wanddikte. tu••en 0.7 en 1.0 a: 2x1500 mm2.
Indien bijzondere arebiteetoni.che eilen worden ,e.teld aan bet uiter-
lijk dan zowel koelen al. 2xO.2S~ wapenin, toepa ••en. on,eaebt de dik-
te. Dit beeft ten doel te komen tot een fijne .ebeurverdelin" zodat
niet ,eïnjeeteerd behoeft te vorden.
De wanden van de zinktunnel en de overi,e wanden dikker dan 0,7 m
moeten in ieder ,eval ,ekoeld worden; de overi,e in overie,.
De aannemer ontverpt en voert de koeline zodani, uit dat de optredende
trekspannin,en op ieder moment beneden de opneembare trek.pannin,en
blijven.
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Dij het ontwerp zal ondersteunine worden verleend door de ontwerp-
bureaus. voorzover noodzakelijk wesens het niet voorhanden hebben van
berekeningsmethodieken; de ontwerpburo's zullen daarvoor geen kosten
in rekening brengen.

4.3.4 Centerpennen moeten zoveel moselijk worden vermeden. met name inde
ter plaatse te storten tunnel waar bij het trekken van de d&mWand lek-
kaees kunnen ontstaan.
Indien centerpennen toch nodig zijn in wlterdichte constructies. dan
deze samenstellen met behulp van twee konussen. gekoppeld door een
draadeind. Haaks op het draadeind in het midden van de lengte een sta-
l.n plaat lass.n.

4.3.5 Wanneer scheuren worden ,_constateerd mo.t.n d.z. worden seïnjecteerd
als deze watervoerend zijn ot eroter d.n 0.2 mmo Oe controles zijn in
de "eindtase van de bouw vin het constructiede.1 en/ot op het laltste
moment dat men de controle kan do.n (bv. vóór ,rondalnvu1lin, of inun-
datie) en zo moselijk in ••n koude p.riod •.

~. Richtlijnen voor de bouwputten 8n funderinlen
S.l Berekenin, vin damw.ndconstructies
S.l.l R.kenmethode

Oamwandconstructies mo.t.n word.n b.r.k.nd m.t b.bulp vin e.n com-
put.rpro,ramm. d.t '.b•••• rd i. op d. tb.orie v.n d•• l••ti.cb. li".r
di. door ellsto-p1lsti.ch. ,rondv.ren i. ond.rsteund. O. ,plnnin,.n en
v.rp1llt.in,en uit ev.ntue1. voorc ••nd. f•••n mo.t.n in d. b.rekenin,
worden m••,enomen.
G.bl.ken i. d.t d. bij d. ontv.rpburo'. in ,.bruik zijnde comput.r-
pro,ramma·. (IS-Ie •• Strudl Oamw.nd 2, SS-Gen"J' Damw.nd 3 .n GW -
Oamw.n 3) voor d. b.r.k.ninc vin d~lndcon.ttucti •• id.ntieke resu1-
tlt.n op1.v.r.n. O.z. procr •••• •• zu1l.n dan ook vord.n gebruikt.

5.1.2 Btl.ltincen
Alg ••e.n: d. b.ll.tinc.n moet.n p.r litu.tie btpilld vord.n.

5.1.2.1 Grondp.r ••tt.r.
Dt voor de b.r.klninc Iin te bouden bod--eeceven. zull.n vorden toe-
c.leverd door de di.n.t Geo-t.cbni.k Rtd (bv. volumi.ke ma ••• srond.
boet vin invendile vrijvinl b .n d. cob•• ie).
Voor de verhoudinl tUI••n de vlndvrijvinc.boet v en d. boet vin in-
v.ndice vrijvinl b mo.t worden I.nl.bouden:
voor z.nd w. 2/3 b;
voor klei v. ~ b;
voor veen v. O.
D. bovencr.ns voor v • 20· (bij st.l.n da.wand)
N M M Cp. 7.
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j.l.2.2 Bovenbelasting
In het algemeen minimaal 10 kH/m2 aanhouden.
Waar bouwverkeer mogelijk is rekenen op 20 kH/m2 op een strook van
maximaal 8 m breed.

~.1.2.3 Waterstanden
- ter plaltse van bouwput voor zinksleuf

Bij de berekening van de damwanden vin de zinksleuf in de landge-
deelten dient vin de voleende twee belastinescevallen te worden uit-
eeeaan:
1. Oe hoocst bekende natuurlijke GWS in eombinatie met de gemiddelde

laacwaterstand in de rivier.
2. Oe gemiddelde GWJL~~eombinatie met een laee rivierstand met een

ondersehrijdingsfrequentie van 10-2 per jaar.
- ter p1altse vin open bouwput met bronbemaling.
Als hoge GWS aanbouden de boogst bekende natuurlijke GWS in de be-
lastingeombinatie met de normale veiligbeid.
Het peil van bet grondwater in de bouwput moet gelijkgesteld worden
aan het ontgravinesniveau.

- ter plaatse van open bouwput met o.w. beton.
Als boge GWS aanbouden de booest bekende natuurlijke GWS in de be-
lastingeombinatie met de normale veiligbeid.

Aiceme•n
Het is toecestaan om van de bydrostatiscbe drukverdeling over de ge-
bele lencte af te wijken en met een meer de werkelijkheid benaderende
.panningsopbouw rekeninc te bouden.
Oe in de berekening opgenomen spanningsopbouw moet af te leiden zijn
van langdurige Ipanningsmetingen ter plaat.e.
Naast de bulpbaan op de LKO moet op wateroverspanning eerekend worden.
Tijden. de bouwperiode moet een registratie/bewakincssYlteem ten aan-
zien van de vaterspannineen vorden aancebraebt en aoeten noodmaat-
regelen ,enomen kunnen worden bij onverwacbte afwijkingen.
In bet ontverp dient na,e,aan te worden of extre.e belaltingtoestanden
(bv. door beviee re,enval) niet kunnen leiden tot onaanvaardbare ri-
sico's.

)
Het il niet toe,e.taan te rekenen op de cun.ti,e verkine vin een ho-
cere waterltand in de bouwput ten opzicbte van de waterltand daar-

. buiten.

~.1.3 Veilisbeidscoëffieiinten
S.1.3.1 Oamwandprofielen

Voor elke bouwt ase moet worden aaneetoond dat de damwand qua sterkte
en Itabiliteit voldoet en dat de vervormingen aanvaardbaar zijn ten
opziebte van aanerenzende infrastruktuur, bebouvinc. kabels en buizen
en vel voor beide volcende eevallen:
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a. Ket de gegeven grondparameters en een veiligheidscoëfficiënt bij
enkelvoudige gestempelde damwanden van 1,$ en bij meervoudig ge-
stempelde damwanden van 1,33.
opm. een en ander beoordeeld op het vloeien vin de uiterste ve-

zel (of wel de elastische momenten) en rekening houdend
met gereduceerde weerstandstabellen ten opzichte van de
fabrieksopgave, zie ook ~.2.

b. Indien de hoek van inwendige wrijving in alle grondlagen met 8~
wordt ve~inderd en de veiligheid met betrekking tot de sterkte
op 1,05 wordt gesteld. Deze controle geldt alleen voor enkel-
voudig gestempelde damwanden.

5.1.3.2 Stempelkrachten
Bij toepassing van stempels moeten voor de dimen.ionering hiervan de
stempelkrachten uit de berekening (incusie! q.l,5) nog eens met een
factor 1.2~ vermenigvuldigd worden.
De factor 1.25 is voor de "opvang" van bijkomende belastingen ten ge-
volge van: - temperatuursettecten

- stootkrachten tegen de stempels
- het wegvallen van een stempel

~.2 Damwanden met sloten in de neutrale lijn
Wr\ resp. Ir\ betekent hot weerstands- resp. traagheidsmoment met
de waarde van r\ ten opzicbte van de ela.tische waarde volgens de ta-
bel voor volledig samenwerkende planken.

5.2.1 Bij toepassing van enkele planken moeten de doorsnedegrootheden van de
enkele plank worden gebruikt.

~.2.2 Bij toepa ••ing van dubbele planken met een ceknepen slot celdt het
volgende:
A. Sterkteberekening.
1. Bereken de damwand met behulp van "n van de in.5.l.1 genoemde pro-

gramma's met WIOo\ en I100\ met de volgende veiligheden voor de
staalspanningen:
- voor de damwand: - q.1.S voor enkelvoudig ce.tempeld

- q.l,33 voor meervoudig ge.tempeld.
- voor de ste.pel.: q.1,$ z 1.25.
- voor de gordingen:q.l.$

2. - Controleer de damwand met W85~ in een berekening volgens de be-
zwijkanalJse. De gewijzigde stempel- en gordingkrachten contro-
leren.
Veiligbeid.coëtticiënten damwand: q.l.S

- stempels: en q.l.5 z 1.25
- gordingen: q.l.$
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B. Stijfheidsberekening
Steeds rekenen met gal,O.

1. - Ontwerp de damwand en de stemp.llagen, zodat met Il0~ .an de
doorbuigingscriteria wordt voldaan.

2. Controleer of met 17~\ no& een stempeling is te ontwerpen, zo-
dat ook nu aan de doorbuigingscriteria wordt voldaan.
Is zo'n stemp.lin& niet te realiseren. dan is het damwandprofiel
ongeschikt.

3. - De aannemer mag het ontwerp met IIOO\ uitvoeren. Hij moet dan
de doorbuigingen tijdens de ontgraving meten. Indien blijkt dat
de gemeten doorbuiging zoveel afwijkt van de beretende waarde met
I100\ in de betreffende fase. dat de te verwaehten doorbuiging
groter wordt dan de toelaatbare. dan moet de aannemer overgaan
tot uitvoering van het ontwerp metI7S\'
De aannemer brengt de voorzieningen aan en meet met behulp van
helling- en torsiemeters.

5.2.3 Bij toepassing van drie-voudige planken met twee fabriekssloten mag
gerekend worden met de doorsnede-grootheden van volledig samenwerkende
planken.

5.3 Groutankers
5.3.1 Er worden geen permanente groutanters toegepast.
5.3.2 Ket uitzondering van bet tijdstip van belasten. de beproeving en de

.tertte- en vervorming.ei.en gelden de FIP-aanbevelingen van mei 1982
voor bet ontwerp en de uitvoering van voorgespannen injectie-ankers.

~.3.3 De anters mogen niet eerder dan zeven dagen na het tijdstip van ver-
vaardiging worden belast.

S.3.4 Wanneer ge.chiktheidsproeven worden gedaan. wordt aan de hand van de
resultaten hiervan de toelaatbare werkbelasting door de directie vast-
gesteld.

~.3.~ Elk anker wordt ter cODtrole .tapsgewijs tot 1.~ maal de werkbelasting
Fd belast. daarna ontla.t en vervolgens op spanning gebracht.
De kritieke kruipmaat is 2 ma bij belasting tot 1 •.5 Fd. Bij de ont-
lasting moet door meting van de ela.tische verkorting de lengte van
het vrije en bet verankerde deel vaD de anker.taaf gecontroleerd wor-
den.

5.3.6 rijdens de gebruikJduur moeten de ankerkoppen minimaal 1 maal per
jaar. ot ,aker wanneer daar aanleiding toe i•• worden gecontroleerd
door middel van detormatiemetingen.

~.4 Paalfunderin&en
Hiervoor geldt de "Ricbtlijn paalfunderingen" van HS. d.d. 13 maart
1978.
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~.S Voorgespannen betonpalen
Zowel voor de berekening als voor de uitvoering gelden de bepalingen
van HS.

~.6 rrekpalen
Palen onder het tunnel tracé die bij de permanente belastinc met de ho-
ge GWS als trekpaal fungeren moeten:

scheurvrij worden aangebracht; (niet heien)
in alle doorsneden. inclusieC de aansluiting m.t de betonconstruc-
tie een voorspanning hebben voor 1.1 I de optredende trekbelastinc
ongevoelig zijn voor zwerCstromen

Aan te houden veiligheidscoïCCiciïnten:
q-l.7 paalsterkte
q-l.S op kluit,ewicht
q- 3 op slip.

5.7 Onderwaterbeton
Onderwaterbeton moet gestort worden m.t b.hulp van het hopdobber-sy-
steem oC een gelijkwaardige m.thode.
r. onderscheiden zijn gewichts- c.q. st.mp.lvlo.ren en constructieve
vlo.r.n.

~.7.1 Gewichts- c.q. st.mp.lv1o.r.n
Bij ,ebruik als gewichtsvloer ander. dan in de bouwtoeltand i. een
verbindinc door middel van st.kken met de tunnelvloer nodic. Indien
oncewap.nd mos.n in d. bouwtoestand ,e'D resulterend. trekspannin,en
optreden waarbij gerekend wordt met ond.rlinc v.rschillende paalstijt-
h.d.n en een onsunstic. tlcentricit.it van de .tempelkracht ter groot-
te van d. heltt vaD de maattol.raDti •• IQ de belastinccombinatie waar-
in tev.ns een oncun.ti,e invlo.d van de v.erstijth.id van de damwand
in rekening wordt gebracht is een treklpanninc ter crootte van 0.5
Cb toelaatbaar.
De cecarand ••rde miDimale dikte van de vloer mo.t 1 m zijn.
Constructiet ond.rvaterbeton~.7.2

Dit mo.t voldo.n aan de aanb.velinsen in CUI-rapport 102. m.t als aan-
vullend. eilen:

Op d. o.w.-b.tonvloer moet altijd e.n constructievloer me.t e.n mi-
nimal. dikt. van 0.7 m worden cestort.

- Oez. opcestorte conltructievloer mo.t in staat zijn om zelt de be-
lastincen m.t e.n veilicheid van 1.2 te drac.n. Het gewicht van het
o.w.-b.ton mac daarbij in rekenins word.n ,.bracht indien voldoende
v.rbindincsltekk.n vorden s.plaatlt.

- De total ••••• nc.st.ld. vlo.r mo.t op d. v.r.ist. belastinc-
combinaties volcenl hooCdstuk 1 vord.n b.r.k.nd.
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6. Overige richtlijnen van de ontwerpbureaus
6.1 "Richtlijnen voor het ontwerpen en uitvoeren van betonconstructies on-

der en over het spoor; Aanvullin&en en wijzi&in&en betreffende de
Voorschriften Deton VB 1974/1984", uitgave 1985 van HSi in deze bij-
11&e aan&eduid als "Aanvullin&en VB".

6.2 "Richtlijnen voor de berekening van ondersteuningsconstructies van be-
kistingen", uitgave 1983 van HS.

&.3 Voor de eisen met betrekkin& tot het spoor gelden de bepalingen van
NS. zoals:

"Verzameling van Technische Ge&evens en eisen. samengesteld door de
Dienst van Infrastruktuur" , (VTG).
"Richtlijn voor de berekenin& van hulpwerken in de spoorbaan", d.d.
januari 1981.
"Richtlijn spoorstaafbreuk in vo&&loos spoor op betonbruggen". d.d.
18 december 1975.

6.4 Voor de eisen met betrekking tot wegen gelden in principe de bepa-
lingen en standaardconstructi~s die door GW werden gebanteerd.

6.5 Voor de eisen met betrekking tot de rivier gelden de bepalingen van
Rijkswaterstaat.

195


	GWO-053.CT.11.A_001.pdf
	GWO-053.CT.11.A_002.pdf
	GWO-053.CT.11.A_003.pdf
	GWO-053.CT.11.A_004.pdf
	GWO-053.CT.11.A_005.pdf
	GWO-053.CT.11.A_006.pdf
	GWO-053.CT.11.A_007.pdf
	GWO-053.CT.11.A_008.pdf
	GWO-053.CT.11.A_009.pdf
	GWO-053.CT.11.A_010.pdf
	GWO-053.CT.11.A_011.pdf
	GWO-053.CT.11.A_012.pdf
	GWO-053.CT.11.A_013.pdf
	GWO-053.CT.11.A_014.pdf
	GWO-053.CT.11.A_015.pdf
	GWO-053.CT.11.A_016.pdf
	GWO-053.CT.11.A_017.pdf
	GWO-053.CT.11.A_018.pdf
	GWO-053.CT.11.A_019.pdf
	GWO-053.CT.11.A_020.pdf
	GWO-053.CT.11.A_021.pdf
	GWO-053.CT.11.A_022.pdf
	GWO-053.CT.11.A_023.pdf
	GWO-053.CT.11.A_024.pdf
	GWO-053.CT.11.A_025.pdf
	GWO-053.CT.11.A_026.pdf
	GWO-053.CT.11.A_027.pdf
	GWO-053.CT.11.A_028.pdf
	GWO-053.CT.11.A_029.pdf
	GWO-053.CT.11.A_030.pdf
	GWO-053.CT.11.A_031.pdf
	GWO-053.CT.11.A_032.pdf
	GWO-053.CT.11.A_033.pdf
	GWO-053.CT.11.A_034.pdf
	GWO-053.CT.11.A_035.pdf
	GWO-053.CT.11.A_036.pdf
	GWO-053.CT.11.A_037.pdf
	GWO-053.CT.11.A_038.pdf
	GWO-053.CT.11.A_039.pdf
	GWO-053.CT.11.A_040.pdf
	GWO-053.CT.11.A_041.pdf
	GWO-053.CT.11.A_042.pdf
	GWO-053.CT.11.A_043.pdf
	GWO-053.CT.11.A_044.pdf
	GWO-053.CT.11.A_045.pdf
	GWO-053.CT.11.A_046.pdf
	GWO-053.CT.11.A_047.pdf
	GWO-053.CT.11.A_048.pdf
	GWO-053.CT.11.A_049.pdf
	GWO-053.CT.11.A_050.pdf
	GWO-053.CT.11.A_051.pdf
	GWO-053.CT.11.A_052.pdf
	GWO-053.CT.11.A_053.pdf
	GWO-053.CT.11.A_054.pdf
	GWO-053.CT.11.A_055.pdf
	GWO-053.CT.11.A_056.pdf
	GWO-053.CT.11.A_057.pdf
	GWO-053.CT.11.A_058.pdf
	GWO-053.CT.11.A_059.pdf
	GWO-053.CT.11.A_060.pdf
	GWO-053.CT.11.A_061.pdf
	GWO-053.CT.11.A_062.pdf
	GWO-053.CT.11.A_063.pdf
	GWO-053.CT.11.A_064.pdf
	GWO-053.CT.11.A_065.pdf
	GWO-053.CT.11.A_066.pdf
	GWO-053.CT.11.A_067.pdf
	GWO-053.CT.11.A_068.pdf
	GWO-053.CT.11.A_069.pdf
	GWO-053.CT.11.A_070.pdf
	GWO-053.CT.11.A_071.pdf
	GWO-053.CT.11.A_072.pdf
	GWO-053.CT.11.A_073.pdf
	GWO-053.CT.11.A_074.pdf
	GWO-053.CT.11.A_075.pdf
	GWO-053.CT.11.A_076.pdf
	GWO-053.CT.11.A_077.pdf
	GWO-053.CT.11.A_078.pdf
	GWO-053.CT.11.A_079.pdf
	GWO-053.CT.11.A_080.pdf
	GWO-053.CT.11.A_081.pdf
	GWO-053.CT.11.A_082.pdf
	GWO-053.CT.11.A_083.pdf
	GWO-053.CT.11.A_084.pdf
	GWO-053.CT.11.A_085.pdf
	GWO-053.CT.11.A_086.pdf
	GWO-053.CT.11.A_087.pdf
	GWO-053.CT.11.A_088.pdf
	GWO-053.CT.11.A_089.pdf
	GWO-053.CT.11.A_090.pdf
	GWO-053.CT.11.A_091.pdf
	GWO-053.CT.11.A_092.pdf
	GWO-053.CT.11.A_093.pdf
	GWO-053.CT.11.A_094.pdf
	GWO-053.CT.11.A_095.pdf
	GWO-053.CT.11.A_096.pdf
	GWO-053.CT.11.A_097.pdf
	GWO-053.CT.11.A_098.pdf
	GWO-053.CT.11.A_099.pdf
	GWO-053.CT.11.A_100.pdf
	GWO-053.CT.11.A_101.pdf
	GWO-053.CT.11.A_102.pdf
	GWO-053.CT.11.A_103.pdf
	GWO-053.CT.11.A_104.pdf
	GWO-053.CT.11.A_105.pdf
	GWO-053.CT.11.A_106.pdf
	GWO-053.CT.11.A_107.pdf
	GWO-053.CT.11.A_108.pdf
	GWO-053.CT.11.A_109.pdf
	GWO-053.CT.11.A_110.pdf
	GWO-053.CT.11.A_111.pdf
	GWO-053.CT.11.A_112.pdf
	GWO-053.CT.11.A_113.pdf
	GWO-053.CT.11.A_114.pdf
	GWO-053.CT.11.A_115.pdf
	GWO-053.CT.11.A_116.pdf
	GWO-053.CT.11.A_117.pdf
	GWO-053.CT.11.A_118.pdf
	GWO-053.CT.11.A_119.pdf
	GWO-053.CT.11.A_120.pdf
	GWO-053.CT.11.A_121.pdf
	GWO-053.CT.11.A_122.pdf
	GWO-053.CT.11.A_123.pdf
	GWO-053.CT.11.A_124.pdf
	GWO-053.CT.11.A_125.pdf
	GWO-053.CT.11.A_126.pdf
	GWO-053.CT.11.A_127.pdf
	GWO-053.CT.11.A_128.pdf
	GWO-053.CT.11.A_129.pdf
	GWO-053.CT.11.A_130.pdf
	GWO-053.CT.11.A_131.pdf
	GWO-053.CT.11.A_132.pdf
	GWO-053.CT.11.A_133.pdf
	GWO-053.CT.11.A_134.pdf
	GWO-053.CT.11.A_135.pdf
	GWO-053.CT.11.A_136.pdf
	GWO-053.CT.11.A_137.pdf
	GWO-053.CT.11.A_138.pdf
	GWO-053.CT.11.A_139.pdf
	GWO-053.CT.11.A_140.pdf
	GWO-053.CT.11.A_141.pdf
	GWO-053.CT.11.A_142.pdf
	GWO-053.CT.11.A_143.pdf
	GWO-053.CT.11.A_144.pdf
	GWO-053.CT.11.A_145.pdf
	GWO-053.CT.11.A_146.pdf
	GWO-053.CT.11.A_147.pdf
	GWO-053.CT.11.A_148.pdf
	GWO-053.CT.11.A_149.pdf
	GWO-053.CT.11.A_150.pdf
	GWO-053.CT.11.A_151.pdf
	GWO-053.CT.11.A_152.pdf
	GWO-053.CT.11.A_153.pdf
	GWO-053.CT.11.A_154.pdf
	GWO-053.CT.11.A_155.pdf
	GWO-053.CT.11.A_156.pdf
	GWO-053.CT.11.A_157.pdf
	GWO-053.CT.11.A_158.pdf
	GWO-053.CT.11.A_159.pdf
	GWO-053.CT.11.A_160.pdf
	GWO-053.CT.11.A_161.pdf
	GWO-053.CT.11.A_162.pdf
	GWO-053.CT.11.A_163.pdf
	GWO-053.CT.11.A_164.pdf
	GWO-053.CT.11.A_165.pdf
	GWO-053.CT.11.A_166.pdf
	GWO-053.CT.11.A_167.pdf
	GWO-053.CT.11.A_168.pdf
	GWO-053.CT.11.A_169.pdf
	GWO-053.CT.11.A_170.pdf
	GWO-053.CT.11.A_171.pdf
	GWO-053.CT.11.A_172.pdf
	GWO-053.CT.11.A_173.pdf
	GWO-053.CT.11.A_174.pdf
	GWO-053.CT.11.A_175.pdf
	GWO-053.CT.11.A_176.pdf
	GWO-053.CT.11.A_177.pdf
	GWO-053.CT.11.A_178.pdf
	GWO-053.CT.11.A_179.pdf
	GWO-053.CT.11.A_180.pdf
	GWO-053.CT.11.A_181.pdf
	GWO-053.CT.11.A_182.pdf
	GWO-053.CT.11.A_183.pdf
	GWO-053.CT.11.A_184.pdf
	GWO-053.CT.11.A_185.pdf
	GWO-053.CT.11.A_186.pdf
	GWO-053.CT.11.A_187.pdf
	GWO-053.CT.11.A_188.pdf
	GWO-053.CT.11.A_189.pdf
	GWO-053.CT.11.A_190.pdf
	GWO-053.CT.11.A_191.pdf
	GWO-053.CT.11.A_192.pdf
	GWO-053.CT.11.A_193.pdf
	GWO-053.CT.11.A_194.pdf
	GWO-053.CT.11.A_195.pdf
	GWO-053.CT.11.A_196.pdf
	GWO-053.CT.11.A_197.pdf
	GWO-053.CT.11.A_198.pdf
	GWO-053.CT.11.A_199.pdf
	GWO-053.CT.11.A_200.pdf
	GWO-053.CT.11.A_201.pdf
	GWO-053.CT.11.A_202.pdf



