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IN LEIDIN G
Ondergronds

bouwen

en ondergronds

hoge mate van complexiteit,
aspecten een belangrijke

ruimtegebruik

waarbij de interactie

plaats inneemt;

worden

ondergronds

voor uiteenlopende

vrijetijdsbesteding

kan in Nederland

door een

en niet-technische

bouwen is meer dan een kwestie

van techniek alleen en kent een zeer sterk multi-disciplinair
de ondergrond

gekenmerkt

russen technische

functies als transport,

karakter. Het gebruik van
opslag, wonen,

een kansrijke onderneming

werken en

zijn. am de kansen te

benutten moet de aandacht echter ook uitgaan naar mogelijke potentiele belemmeringen
op het gebied van onder meer techniek, bodemomstandigheden,
beleving en veiligheid. Dithoofdsruk
karakter van ondergronds

INHOUD

VAN

is bedoeld ter introductie

bouwen en ondergronds

DIT

financiele middelen,
van hetmultidisciplinaire

ruimtegebruik.
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ARCHITECTUUR
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ONDERGRONDS

ASPECTEN

TE GAAN

VAN ONDERGRONDS

EN POTENTIELE
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BELEMMERINGEN
OF BOVENGRONDS
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1.1

GROEIENDE INTERESSE VOOR ONDERGRONDS
RUIMTEGEBRUIK
De toenemende
infrastructuur

complexiteit

(en hoeveelheid)

en ruimtelijke

gebmik van de ondergrond

ordening
sttuctureel

Daamaast worden kwaliteitsaspecten
en milieu - als (maatschappelijk)
beperkt tot ondergrondse

van 'problemen'

kan bijdragen

aan de imichting

van de ruimte

- waaronder

steeds belangTijker

altematieven

ervaren.

algemeen

een structUrele

maatschappelijke
ondergronds

van Nederland.

leefbaarheid,

De interesse

bij de grote - veelal infrasttuctUrele

maar Ticht zich tevens op de vraag of en hoe het gebruik
vraag krijgt behalve

op het gebied van

leidt steeds vaker tot de vraag of en hoe het

bijdrage kan leveren

van wetenschappers,
en ondergronds

mimtegebruik

Tal van belangen die verband houden
en mimtelijke

kwaliteit

met zaken als bereikbaarheid,

opslag, wonen,

werken

spelen hier een rol. Juist dit maakt ondergronds

zijn. Om de kansen

belemmeTingen.

Bezwaren

kunnen

STRATEGISCHE

functies als transport,

kan in Nederland

te benutten

moet echter

- aandacht

bouwprojecten

bodemomstandigheden,

- vaak meer dan in het

uitgaan naar mogelijke

zich onder meer manifesteren
financiele

een zeer kansTijke

middelen,

potentiiHe

op het gebied van

beleving en veiligheid.

VISIE

Voor het beantwoorden
gebruik in de toekomst

van de vraag of ondergronds
een structurele

is een meer omvattende

bijdrage

en diepgaande

grond gewenst. HoofdstUk 3 zal inhoudelijk
bouwen

sttuctUrele

bouwen
kan leveren

en ondergronds

mimte-

aan de inTichting

van

visie op het gebruik van de onder-

dieper ingaan op een dergelijke sttategische

visie. Hier stippen we slechts aan dat een sttategische
het ondergronds

kunnen'.

ten behoeve van uiteenlopende

en vrijetijdsbesteding,

geval van bovengrondse

Nederland,

kunnen zijn.

milieu, stedelijke

ONDERNEMING

Het gebruik van de ondergrond

techniek,

van

op de wijze van leven in (en het

bouwen tot meer dan alleen een kwestie van 'technisch

ondememing

Die

ook in andere

sectoren steeds meer aandacht. Niet vreemd, want de implicaties

bouwen

KANSRIJI<E

in het

van Nederland.

en planologen,

beleven van) de fysieke mimte zouden wel eens van ingTijpende betekenis
vitaliteit

- projecten,

van de ondergrond

aan de inrichting

technici

natUur

blijft niet

oplossingen

visie moet aangeven in welke mate
kan bieden om in de toekomst

een

deel van de dmk op de schaarse mimte en het milieu op te vangen, terwijl tegelijkertijd
de functionaliteit
AFBEELDING

van de mimtelijke

imichting

en infrasttuctUur

wordt vergroot.

1

De Willemspoortunnel in
Rotterdam; bereikbaarheid
en leefbaarheid
in hand.

gaan hand

IN LEIDING
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Strategisch

wil zeggen: gericht op ontwikkelingen

van een (zeer) lange termijn.

reden hiervan is onder meer dat de vereiste tijdsduur
en technische
concepten,
projecten,

ontwikkeling

en optimalisatie

gevolgd door procedurele

en technische

ruwweg 30 jaar is. Bovendien

rol: ondergrondse

bouwwerken

tijd een structurele

betekenis

vanwege hun duurzaamheid

bouwwerk

jaren later. Strategisch

gerelateerd

karakter

van
een

voor zeer lange

Om die reden moet een goed beeld bestaan van

realisatie,

maar ook tientallen

en nieuwe

en realisatie

speelt hier ook het aspect duurzaamheid

kunnen
hebben.

planologische

gerichte

voorbereiding

de functie die een ondergronds
multidisciplinaire

zal hebben,

van ondergronds

aan tal van uiteenlopende

niet alleen in de eerste jaren na
heeft ook betrekking

bouwen:

beleidsterreinen

verkeer en vervoer, milieu, veiligheid

1.2

voor strategische,

van op de toekomst

De

ondergronds

op het

bouwen

zoals ruimtelijke

is

ordening,

en economie.

GESCHIEDENIS VAN ONDERGRONDS BOUWEN
Het gebruik
menselijke

van de ondergrond
geschiedenis

is geen nieuw

doeleinden.

Niet aile en leefden mens en duizenden

ook andere

toepassingen

transport

zoals het gebruik

van water dateren

gebruik van de ondergrond
Hoewel we bekend
zich nooit

in een eenduidig

die hieraan hebben bijgedragen

tunnels

Daarnaast

ondergronds

kent ook het

heeft de ondergrond

positief

imago.

Een aantal

zijn:

in de mijnbouw;

van de eerste tunnels;

- ondergrondse
schuilgelegenheden
en verdedigingswerken
makelijk geassocieerd met de dreiging van oorlog;

-

voor het

een zeer lange geschiedenis.

zijn met het gebruik van de ondergrond,
verheugen

de gehele

jaren geleden in grotten en holen,

al van voor onze jaartelling.

- slechte arbeidsomstandigheden
- slechte condities

Gedurende

gebruikt voor uiteenlopende

van ondergrondse

voor opslag van goederen

echt kunnen

omstandigheden

fenomeen.

hebben mens en de ondergrond

wonen

over het algemeen

werden

vaak onlos-

zoals dat in het begin van de vorige eeuw voorkwam,

werd

gezien als sociaal minderwaardig;

- de ondergrond wordt in sommige culturen geassocieerd met het concept van de hel.
Ook vandaag de dag is de ondergrond
(en ondergrondse
ruimten daarin) niet voor
iedereen even aantrekkelijk
heid', 'instortingsgevaar',

1.3

en wordt nog al eens geassocieerd met 'duisternis',
'overstroming',

'benauwde

atrnosfeer'

'vochtig-

of ' brand en in tunnels'.

TRADITIONEEL GEBRUIK VAN DE ONDERGROND
Het gebruik

van de ondergrond

kent in Nederland

langere tijd vrij algemeen en gebruikelijk

een aantal toepassingen

zijn. Ook in de toekomst

die al

zal dit traditionele

gebruik van belang blijven.
- Een belangrijk

lNLEIDING

toepassingsgebied

van de bodem en ondergrond

is het gebruik van
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de ecologische

eigenschappen,

onder meer in de land- en tuinbouw.

vormt de basis voor het leven van planten
schakel in de voedselkringlopen.

De in het grondwater

spelen hierbij een belangrijke
daarom leiden tot verstoring

en organism en en vormt

roI. Een ingreep
van natuurlijke

aanwezige

voedingsstoffen

in de ondergrondse

evenwichten

De bodem

een belangrijke
omgeving

kan

en processen.

- De ondergrond
speelt ook een belangrijke rol in de drinkwatervoorziening
grondwaterbeheersing,
waarbij gebruik gemaakt wordt van de bergingszuiveringscapaciteit
water onttrokken

van de bodem. Daarnaast wordt aan de ondergrond
voor andere doeleinden,

zoals irrigatie en industriele

en
en

ook grondprocessen.

- Zeer voor de hand liggend is het gebruik van de ondergrond
ten behoeve van de
fundering van aIle mogelijke civiel- en bouwtechnische
constructies. Afhankelijk van

AFBEELDING

de condities van de ondergrond

kan een constructie

worden, ofkan het noodzakelijk

zijn funderingen

simpelweg

op de grond geplaatst

in de grond aan te brengen.

2

Ligging constructie

en invloed op

bodemzones: 1. uitgangssituatie
zander ondergronds bouwwerk;
2. ondiepe ligging bouwwerk
verstoort biologisch actieve
bodemzone en waterhuishouding;
3. verstoring waterhuishouding
en
daardoor indirecte verstoring
biologischezone; 4. weinig
verstoring door ligging beneden
grondwaterstand;
5. Veluwse

?

biologisch
meest actieve
bodemzone

<---T
laagste

situatie: lage grondwaterstand,
ondergronds bouwwerk boven
grondwaterstand, maar onder
biologisch actieve zone

..-\:((1

(' .' \.'"

T

.

"[;]T"~""~'--'

D'r"""'"

01_-

grondwaterstand

.~

veroorzaakt weinig verstoring.

- Onder huizen, flats en kantoren
bevinden
zich vaak (kleinschalige)
kelderconstructies. In Nederland reiken deze constructies over het algemeen niet die per
dan een a twee verdiepingen.
opslag of technische

Deze kelderruimtes

- Een kenmerkende traditionele
infrastructuur
voor transport
maaiveld. Voorbeelden

in de regel gebruikt voar

gebruiksvorm
van de ondergrond
door buizen, kabels en leidingen,

hiervan

zijn het rioolstelsel,

netwerken, en de kabelnetwerken
is Nederland

worden

installaties.

voor elektriciteit,

een van de best geoutilleerde

is de berging van
tot 3 a 5 m onder

drinkwater-

en gasleidingen-

televisie en telefoon. Op dit gebied

landen ter wereld, met een relatief zeer

groot aandeel dat ondergronds

is aangelegd. Als het gaat om 'grote infrastructuur',

kunnen ook de verkeerstunnels

in Nederland

wegverkeer)

gebruik van de ondergrond

tot het traditionele

(ten behoeve van trein, tram, metro en
worden gerekend.

- Naast de genoemde veel voorkomende toepassingsgebieden komen ook meer incidentele
gebruiksvormen voar, zoals de winning van delfstoffen als olie, gas, zout, grind, kalk,
zand en klei. Delfstofwinning

via mijnbouw

de sluiting van de steenkoolmijnen
singen zijn bunkers,
Ook worden

schuilkelders

verlaten mijnschachten

en commando

niet meer voar sinds

Andere

incidentele

centra voor militaire

als oefen- en testlocatie

gebruikt en kan het toerisme in natuurlijke

IN LEIDING

komt in Nederland

in Zuid-Limburg.

druipsteengrotten

toepas-

doeleinden.

voor duikapparatuur
hier vermeld worden.
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1.4

SCHETS VAKGEBIED ONDERGRONDS BOUWEN
Ondergronds

bouwen

kan worden

passen van ondergrondse

gedefinieerd

of in-de-grondse

als het planmatig

constructies.

ophogen of verlagen van het maaiveld ten behoeve
de-grondse

constructies

ondergronds

als dijkwoningen.

ruimtegebruik

- het gebruik van de ondergrondse
- realisatie van ondergrondse

of aan-

valt ook het

de aanleg van in-

ondergronds

bouwen/

componenten:

ruimte;

werken;

- het gebruik van ondergrondse

1.4.1

van bijvoorbeeld

Het vakgebied

omvat de volgende

creeren

Daaronder

faciliteiten.

FUNCTIONELE CATEGORIEEN
Wanneer

we de vraag stell en welke rol ondergronds

inrichting

van de fysieke ruimte, ligt het voor de hand een onderscheid

functies

die voortvloeien

transport,

uit een globale

ordening

opslag, en wonen, werken en recreeren.

functies kunnen

ondergrondse

faciliteiten

bouwen

kan spelen

van menselijke

Uitgaande

verder worden

bij de

te maken naar
activiteiten:

van deze verschillende

onderverdeeld.

TRANSPORT
Binnen de categorie
noemde

transport

kan een onderverdeling

'grote infrastructuur'

worden

en 'kleine infrastructuur'.

gemaakt

naar zoge-

Onder grote infrastructuur

worden tunnels verstaan voor verkeer en vervoer. Deze categorie kan overigens
verder worden onderverdeeld
kleine infrastructuur

naar bijvoorbeeld

bouwmethode

gaat het om kabels, buizen en leidingen,

post- en goederendistributiesystemen;

waaronder

en industrieel

afval; transportsystemen

water.

infrastructuur

kan weer verder

bijvoorbeeld

naar technieken

WON EN, WERI<EN,
bouwwerken

die een al dan niet openbare

werken

worden

werkplaatsen,

discotheken,

doeleinden.

aantal bouwwijzen

worden

onderverdeeld,

heeft
functie

betrekking
dienen.

op ondergrondse
Hierbinnen

(riool)waterzuiveringsfaciliteiten,

milieubelastende

kan gedacht
militaire

en recreeren'

als parkeergarages,

winkelcentra,

en

voor olie, gas en

RECREEREN

'wonen,

stations,

transport

die worden gebruikt bij de aanleg ervan.

De categorie

kelderconstructies

Bij

bijvoorbeeld

system en voor de verzameling,

opslag van huishoudelijk
Ook deze kleine

weer

en/of diepteligging.

werkplaatsen,

aan archiefruimtes,

en overslagfaciliteiten.

bibliotheken,

geluidswal-woningen

high-tech

en constructies

Voor de aanleg van dergelijke kelderconstructies
en technieken

vall en
terminals,
Ook

industriiHe

als bunkers

voor

staat een groot

ter beschikking.

OPSLAG
Een belangrijk aspect bij opslag is het isoleren van bepaalde goederen van de omgeving;
soms met het doel de omgeving te beschermen
ook om goederen, zoals levensmiddelen,

- denk aan industrieel

categorie vallen de opslag van gas, olie, industrieel
'un-lined'
IN LEIDING

ondergrondse

afval - maar soms

tegen de omgeving te beschermen.
afval en gebruiksgoederen,

Binnen de
zowel in

ruimtes, als in gegraven of door grond afgedekte constructies.
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Schematische weergave van:
1 ondergrondse constructies
2 in-de-grandse
3 constructies
maaiveld.

constructies

D

boven het

1.4.2

INDELING NAAR DIEPTELIGGING
Naast een in de ling naar functies
diepteligging.

kunnen

constructies

Daarbij kan een onderscheid

ook worden

ingedeeld

naar

worden gemaakt in drie categorieen:

ONDERGRONDS
Van een ondergrondse
het maaiveld

die noodzakelijk
Ook 'tunnels

constructie

wordt gesproken

ligt, of met grond is bedekt,

eventueel

als de constructie

geheel onder

met uitzondering

van de delen

zijn voor de aan- en afvoer van mensen,

in dijken' behoren

IN-DE-GRONDS
Bij in-de-grondse

constructies,

voertuigen

of goederen.

tot deze categorie.

bevindt

de constructie

zich voor een structureel

deel

onder het maaiveld

- meer dan noodzakelijk voor de fundering - en is niet of slechts
gedeeltelijk met grond bedekt. Een voorbeeld hiervan vormen woningen in geluidswallen die een combinatie van voordelen
door functiecombinatie,
mogelijkheid

van daglichttoetreding

Voorbeelden

zijn ondermeer

parkwoningen

met zich meebrengen:

goede isolatie,

meervoudig

landschappelijk

ruimtegebruik

fraaie inpasbaarheid

en de

terwijl er toch sprake is van 'in-de-grondse-bouw'.

geluidswalwoningen

buiten de 'rode contouren'

in Woerden

en de ontwerpen

uit de Vijfde Nota Ruimtelijke

voor

Ordening.

BOVENGRONDS
Wanneer

de onderkant

van de constructie

sprake van bovengronds

1.5

ONTWERp,

ARCHITECTUUR

Het ontwerp van een ondergrondse
grondse constructie.

Een bouwwerk

verschijning

gebouwen

constructie

aan een zichtbare buitenkant

vorm zijn waarneembaar.

wordt in hoge mate belnvloed

veiligheid,

gezondheid

die zich ondergronds

in veel opzichten

ASPECTEN

boven maaiveld is direct herkenbaar aan de uiterlijke

constructie

gebied van functionaliteit,
dat openbare

is er

ruimte verschilt wezenlijk van dat van een boven-

Aileen de toegang en de innerlijke

van een ondergrondse

ligt, tenslotte,

EN BOUWKUNDIGE

vorm en kleur, terwijl het een ondergrondse
ontbreekt.

op maaiveldniveau

bouwen.

Het ontwerp

door eisen op het

en sociale veiligheid.

Dit leidt ertoe

bevinden

qua indeling

en innerlijke

afwijken van bovengrondse

constructies

met dezelfde

functie. Aspecten als 'toegankelijkheid',

'geluid en trillingen',

'temperatuur',

'brand' en

'beleving' zijn hierbij van groot belang.

INLE1DING
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1.5.1

TOEGANKELIJKHEID
Gebouwen op of boven maaiveldniveau zijn doorgaans voorzien van meerdere
toe- of uitgangen voor mensen en goederen. In het geval van een calamiteit is het
mogelijk via deze toe- en uitgangen te vluchten. Bij een ondergrondse constructie ligt
dit anders: de enige vluchtroute is de weg die naar maaiveldniveau of naar een
aangrenzende ondergrondse ruimte leidt. Het is daarom van wezenlijk belang speciale
aandacht te schenken aan de toegangen en routes die de ondergrondse constructie
ontsluiten en in noodsituaties het vluchten mogelijk maken.

1.5.2

LUCHT

EN VOCHTIGHEID

De toevoer van voldoende verse lucht is eveneens van groot belang. Hoe deze toevoer
gerealiseerd moet worden, is mede afhankelijk van de vorm en grootte van de
ondergrondse constructie. Daarbij moet wel aandacht geschonken worden aan het
feit dat de manier waarop ventilatiepijpen bovengronds komen, het aanzien van de
constructie op maaiveldniveau bei'nvloedt.
Als gevolg van het verschil tussen de redelijk constante temperatuur van de grond
buiten de ondergrondse constructie en de doorgaans hogere temperatuur binnen de
constructie kan water op de muren condenseren. Door hier in het ontwerp rekening
mee te houden kunnen problemen worden voorkomen.
AFBEELDING

4

Links: Tot drie lagen onder de
grond dringt daglicht door in de
bibliotheek van de Universiteit
van Michigan, VS.
Rechts: Lange zichtlijnen en een
open structuur dragen bij aan de
socia Ie veiligheid.

1.5.3

LICHT
Mensen verkiezen daglicht boven kunstlicht. In een ondergrondse ruimte is daglichttoetreding vaak niet mogelijk, of slechts in beperkte mate. Vooral wanneer mensen
langere tijd in een ondergrondse ruimte moeten verblijven zal dat als onpretrig worden
ervaren. Maar ook een kortstondig verblijfkan al onlustgevoelens oproepen. Licht is
daarmee een ontwerpvariabele die van grote invloed is op met name de belevingsaspecten van ondergrondse ruimten. Maar de verlichting vormt ook onderdeel van de
inrichting van ondergrondse ruimten in esthetische zin (architectuur). Om deze reden
is 'ophoging' van maaiveld een interessante vorm van ondergronds bouwen; het biedt
veel mogelijkheden om daglichttoetreding te realiseren.

INLEIOING
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1.5.4

EN TRIlLINGEN

GELUID

De ondergrond vormt over het algemeen een goede isolatie voor geluid. Geluiden van
buiten worden goed geabsorbeerd, terwijl geluid dat binnen de ondergrondse constructie
geproduceerd wordt, ook nietver in de grond zal doordringen. Daarbij moeten ventilatiegaten en gasleidingen overigens wel beschouwd worden als 'lekken'. Isolatie tegen
trillingen is vaak echter wel een belangrijk aandachtspunt. Hoe dieper de constructie in
de ondergrond is gesitueerd, hoe beter de isola tie, maar bij geringere dieptes kunnen
trillingen - met name wanneer het gaat om lage frequenties - een probleem vormen.
Daarom vormt dit, bijvoorbeeld bij het ontwerp van een dicht onder het maaiveld
gelegen treintunnel, een belangrijk aandachtspunt.

1.5.5

ECHO'S
Echo's kunnen binnen ondergrondse ruimten veel hinder opleveren. Het is daarom
noodzakelijk hiermee al tijdens het ontwerp van de constructie rekening te houden.
Hoewel er geen specificatieszijn voor het vermijden van dergelijke vormen van
akoestische hinder, kan een vergelijking worden gemaakt met het on twerp van
muziektheaters, concerthallen en andere grote gebouwen.

1.5.6

TEMPERATUUR
De temperatuur

van de ondergrond

sterkewisselingen

onderhevig.

ruimten

daardoor

kennen

vergelijking
verschillen
gebouwen.
warme

voordoen,

als koude

(;onstructie

een gelijkmatig

met gebouwen
Daardoor

boven

sprake

goederen.

van een geringe

1.5.7

(elektrische)

machines

de tijd gezien

en zijn vorstvrij.

warmte-uitstraling

echter

aan

Ook is, in
temperatuur-

(radiatie)

van

voor de opslag van zowel

is, weggepompt

of air-conditioning.

Naast warmte,

worden

en frictiewarmte

- niet

ook dat in een ondergrondse

die niet wenselijk

moet ook rekening gehouden

- in

waar zich grote

zich uitstekend

Het betekent

warmte

met behulp van ventilatiesystemen
verlichting,

is

warmte is laag. Ondergrondse

klimaat

het maaiveld

leent de ondergrond

geproduceerde

door de omgeving,

en het grondwater

Ook de uitwisselingvan

moet worden
geproduceerd

met warmteproductie

door

in treintunnels.

VEIlIGHEIDSASPECTEN
Bij het ontwerpen

van ondergrondse

constructies

komen vaak andersoortige

veiligheidsaspecten aan de orde dan in het geval van bovengrondse constructies.
Twee zeer zwaarwegende thema's die hieronder kort behandeld worden zijn:

- brandveiligheid;
- beleving van de ondergrondse ruimte (perceptie).
BRAND
De meeste ondergrondse constructies bestaan voor het belangrijkste gedeelte uit
beton en zijn omgeven door grond, hetgeen een grote mate van bescherming biedt
tegen brand. Brand vanuit de omgeving kan een ondergrondse ruimte minder
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gemakkelijk

bereiken.

Dit voordeel

voor de opslag van brandbare
een ondergrondse
brandweer

maakt de ondergrond

goederen. Daar tegenover

constructie

uitbreekt

kan aIle en via de toegangen

bijvoorbeeld

staat dat een brand die binnen

van buitenaf
naar binnen

moeilijk

BE LEVINGS

ASPECT

Er zijn voorbeelden
illustreren

EN

van ondergrondse

constructies

zich voortdurend
er te verblijven.

kleurgebruik

kan hieraan

de vraag stellen
Het creeren

of de ondergrondse

bijdrage

Mensen

'natuurlijke'

omgeving,

waardoor

die hiervoor

in een metro station

foto's van de gebouwen

REDENEN
Ondergronds

de orientatie

dat buitenlandse
mogelijkheden

wordt. Een oplossing
was het ophangen

in de belangstelling
haalbare

bouwen

en een groeiende

kunnen

ruimten

BETROI<I<ENEN BIJ ONDERGRONDS
de gemakkelijkste

te bevorderen:
economie

bouwen

zijn daarbij

opzicht biedt ondergronds
samenleving;

financieel

zowel

voordelen

van de ondergrond.

allen hun eigen belangen

hebben.

als bestuurlijk

Er moeten

zijn gebaseerd
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schade-

BOUWEN

vanuit zowel technisch,

zijn om te kiezen voor de ondergrond;

betrokkenen

enkele
bouwen

als soms ook tijdens de bouw ervan.

manier om een project te realiseren.

op de specifieke

Bovendien

schaarse ruimte,

duidelijke en krachtige motieven
verschillende

voor het
(bodem)-

worden geweerd uit woon- en leefmilieu,

van ondergrondse

is bovengronds

gekomen. De

oplossingen

bij het streven naar een kwalitatiefhoogwaardige

tijdens de gebruiksfase

van

TE GAAN

bieden, heeft daarbij zeker meegespeeld.

factoren. In maatschappelijk

lijke objecten en activiteiten

Doorgaans

een probleem

technisch-economisch

verkeerscongestie

perspectieven

kan

door middel van boren ook onder de Nederlandse

was het 'klimaat' gunstig om het ondergronds
toenemende

naar

in Tokio werd gevonden,

OM ONDERGRONDS

belangrijke bepalende

ook uitgaan

van de ondergrond

boven maaiveldniveau.

aanleggen van constructies
omstandigheden

en

willen zichzelf

van contact met de natuur en de

bouwen is in Nederland vrij plotseling

vaststelling

mens en

blijkt bij het gevoel van

beleving

ook het gevolg zijn van gebrek aan ofhet ontbreken

moeten

ruimte

moet daarom

Een negatieve

gekozen

sfeer door materiaal-

leveren.

rol te spelen. Aandacht

en lange zichtlijnen.

rustige

niet prettig en

het ontwerpproces

van een prettige

een belangrijke

een belangrijke

ruimtelijkheid

oogpunt

die er gedurende

zijn zonder zich onveilig te voelen. 'Gezien worden'

veiligheid

1.6

en metro stations

te liggen; ook een ongelukkig

plaats van toegang kan er de reden van zijn. Gedurende
ontwerpers

de

veel aandacht.

van dag verla ten bij liggen. Mensen voelen zich er kennelijk

uitnodigt

is. De
kunnen

en routes waarlangs

is, vragen daarom bij het ontwerp

veilig. Dat hoeft overigens niet aan het ontwerp

kunnen

mensen

te over, vooral voetgangers-onderdoorgangen

dat treffend,

perioden

te bereiken

en vluchtende

alleen langs diezelfde wegen naar buiten. Veilige vluchtroutes
brand snel en efficient te bereiken

aantrekkelijk

daarom

motieven

die

Daarbij zullen

de

Bij een ondergronds
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project kunnen
onderscheiden:
werkenden

in het algemeen de volgende 'maatschappelijke'
gebruikers,

en de gemeenschap

de motieven voor ondergronds
AFBEELDING

investeerders

en exploitanten,

of maatschappij

groeperingen
omwonenden

als geheel. In het volgende

bouwen per groepering

worden
en om-

schema zijn

weergegeven.

5

Motieven voor ondergronds
bouwen per betrokken
groepering.
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Veel motieven zijn gerelateerd aan kwaliteitsaspecten van de fysieke omgeving. In
Nederland is al tangere tijd sprake van een voortgaand bewustwordingsproces ten
aanzien van kwaliteitsaspecten als milieu, natuur, landschap en leefbaarheid. De
laatste jaren wordt bovendien door verschillende groeperingen steeds meer aandacht
gegeven aan ruimtelijke kwaliteit, waarbij zaken als efficient ruimtegebruik,
functionaliteit, stedenbouwkunde en architectuur hoog op de maatschappelijke
agenda staan. Met het oog op de groeiende behoefte aan kwaliteit zal het ondergronds
bouwen een belangrijke rol kunnen spelen.

1.7

KENMERKEN
NEDERLAND

VAN ONDERGRONDS

BOUWEN IN

Bepalend voor de bouwtechnische aspecten van ondergronds bouwen zijn in de
eerste plaats de geologische en geotechnische omstandigheden. De aard van de
ondergrond is in Nederland over het algemeen zodanig dat de zijwanden van een
ontgraving zonder hulpmiddelen niet stabiel zijn. In de Nederlandse bodem is er
veelal sprake van slappe grondlagen. In het westen van Nederland komen bovendien
hoge grondwaterstanden voor. Soms worden in deze grondlagen ook nog obstakels
aangetroffen zoals fossiele bomen, archeologische objecten, oude funderingen,
bommen en dergelijke. Tot op heden werden ondergrondse constructies vrijwel
altijd in open bouwputten gebouwd en vervolgens afgedekt met een laag grond. Bij
waterkruisingen wordt de afzinkmethode met in bouwdokken geprefabriceerde
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tunnelelementen
toegepast,

veel gebruikt.

heeft Nederland

In het oosten
gesteenten

en zuiden
wijze

met

die ook op het land wordt

gezien veel aanzien verworven.

van Nederland

aan de oppervlakte.

traditionele

AFBEELDING

Met deze methode

internationaal

komen

steviger

grondsoorten

In het verre en het recente

eenvoudige

middelen

ondergrondse

ruimten

die zijn ontstaan

ondergrondse

militaire

faciliteiten

gebouwd.

verleden

Voorbeelden

door mergelwinning

en de kazematten

en zelfs
is hierin

op

zijn

de

en kolenmijnbouw,

bij Maastricht.

6

Nederland in breed perspectief.
Oost-westdoorsnede

van de

Achterhoek tot de oostkust van
Engeland.

NEDERLANDSE

BODEM

De belangrijkste

geotechnische

en geohydrologische

bodem, waarmee tijdens het ontwerp

-

de grote doorlatendheid
van de holocene
combinatie met de hoge grondwaterstanden.
altijd waterdicht

eigenschappen

zijn;

de lage draagkracht

-

de grote heterogeniteit van het holocene en pleistocene
ondergrond ook pleistocene klei aanwezig), waardoor

en grote vervormbaarheid

sterk kunnen varieren en ongelijkmatig

-

van de slappe lagen;
pakket (er is in de Nederlandse
zettingen en zakkingen lokaal

over constructies

kunnen aangrijpen.

oproepen die op den duur kunnen resulteren

veranderingen

in het (grond)waterpeil

positieve zwel (van bijvoorbeeld
6 wordt

geohydrologische

nader

door peilverlagingen

en grondophogingen

HAALBAARHEID
meringen

voor het bouwen

van ondergronds
betaalbaarheid.
competitieve

op deze geologische,

omstandigheden

in de ondergrond
bouwen.

oplossingen

onder

geotechnische

bevinden,

en

positie van de Nederlandse

geen belemvoor bijna alle

De ongunstige

condities

met

gebied ook nog eens

hebben wel grote invloed op de kosten

wordt voor een belangrijk

omstandigheden

specifieke

gezien

het maaiveld:

denkbaar.

waarbij zich in stedelijk

Haalbaarheid

De Nederlandse

door de noodzaak

zijn er technisch

van constructies

zijn technische

tot grond en grondwater,

allerlei objecten

opleveren

kleilagen) kan het gevolg zijn van ontgravingen.
ingegaan

IS VAAI< BETAALBAARHEID

de Nederlandse

betrekking

kun-

tot gevolg hebben;

aspecten.

Ondanks

omstandigheden

Dit kan

in schade aan constructies;

nen inklinking in de grond en negatieve kleef aan paalfunderingen
In hoofdstuk

zijn:

en pleistocene
zandpakketten
in
Ondergrondse
constructies moeten

-

spanningen

van de Nederlandse

rekening moet worden gehouden,

technieken
industrie

kunnen

echter

te ontwikkelen
te vergroten

deel bepaald door
ook voordelen
en hiermee

de

voor het ondergronds

bouwen onder 'soft soil' condities.

IN LEIDING

27

1.8

LE BELEMMERINGEN

KANSEN EN POTENTI

Ondergronds bouwen kan een mogelijke bijdrage leveren aan de oplossing van een
aantal maatschappelijke problemen op het gebied van bijvoorbeeld bereikbaarheid,
milieu, ruimtelijke kwaliteit en stedelijke vitaliteit. Ondergronds bouwen schept
nieuwe mogelijkheden voor de functies transport, opslag en verblijf, die in bovengenoemde behoeften voorzien. Of uiteindelijk wel of niet ondergronds gebouwd wordt,
hangt af van een afweging van belangen die zeker niet alleen van technische, maar ook
van principiele of politieke aard is. Het succesvol en op grote schaal integraal benutten
van de ondergrond ten behoeve van de toekomstige inrichting van Nederland, wordt
geconfronteerd met een aantal schijnbare bezwaren die van zowel technische,
kaderscheppende als van maatschappelijke aard zijn. In het volgende wordt een aantal
vaak genoemde schijnbare bezwaren kort behandeld.

1.8.1

HOGE

KOSTEN

Een van de meest gehoorde
bovengtonds

bezwaren

het feit dat financiers en investeerders
zoals de maatschappelijke
en ondergrondse
moeten

is dat ondergronds

bouwen relatief duur is. Deze belemmering

ten opzichte

zelf meestal niet direct profiteren

waarde. Voor een objectieve kostenvergelijking

alternatieven

worden

bouwen

zouden echter niet alleen de reguliere

meegerekend,

van aIle baten,
tussen bovenrealisatiekosten

ook de kosten en baten die lastiger in geld zijn uit te

drukken moeten worden afgewogen ten opzichte van financiele investeringen.
te kwantificeren

-

voordelen van ondergronds

de mogelijkheid

van ondergrondse

en terugdringing

van visuele hinder;

terugdringing

luchtverontreiniging,

verontreinigde

lucht via centrale afvoer en reiniging

Verder is het belangrijk
geotechnische

naarmate

situatie),

per vierkante

meter kan

aantrekkelijkerwordt

ondergronds

bouwen

(zoals de lokale

uitvoeringsmethode

van de locatie

- bijvoorbeeld

met

dat het boren van

ten opzichte van traditionele

specifieke kosten-optimalisatie

en het

De prijs van een kelder-

is het opmerkelijk

de lengte van de tunnel toe- en de diameter

om

te zuiveren.

de gekozen

- afhankelijk

Daarnaast

de mogelijkheid

dat de omstandigheden

de kosten in zeer sterke mate bei"nvloeden.

wel een factor tWee verschillen.
tunnels finandeel

onder meer vanwege

in het oog te houden

en -hydrologische

type constructie,

1.8.2

te gebruiken;
constructies;

van verkeersproblemen;

reductie van geluidsoverlast

constructie

Moeilijk

bouwen zijn bijvoorbeeld:

om grond en ruimte meervoudig

de langere fysieke levensduur
veiligheid;

- vermindering

van

heeft onder meer betrekking op

bouwmethoden

afneemt. Dit betekent

dat er bij

mogelijk is.

HINDER EN SCHADE TIJDENS EN NA HET BOUWEN
De bereidheid van de samenleving om de met grootschalige bouwprojecten gepaard
gaande overlast te accepteren, neemt af. Veel van de huidige nadelen van ondergronds
bouwen - een stadsdeel dat langdurig 'open' ligt - kunnen worden teruggebracht.
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Door toepassing
wordt

hinder

voorkomen.

door trillingen,

op basis van boor-

geluid

Schade door zettingen

en het opbreken

waarbij geen bemaling

tunnels het optreden

van zettingen

aanvaardbaar

en doorperstechnieken
van straten

is onder meer te reduceren

van bouwmethoden
deze zettingen

1.8.3

van bouwmethodes

plaatsvindt.

grotendeels

door gebruik te maken

Hoewel

bij het boren van

niet geheel is uit te sluiten, valt te verwachten

door de toenemende

expertise

en technische

ontwikkeling

dat

tot een

niveau worden teruggedrongen.

ONGUNSTIGE

GEOLOGISCHE

EN GEOTECHNISCHE

OMSTANDIGHEDEN

Grondonderzoek geeft in het algemeen geen volledig betrouwbaar beeld van de
fysische en geologische omstandigheden. De oplossing voor dit probleem moet in
eerste instantie gezocht worden in het zo optimaal mogelijk uitvoeren van het grondonderzoek. Bij een goede voorbereiding kan in geval van onverwachte grondcondities
en objecten snel en adequaat worden gehandeld.

1.8.4

BESTUURLIJKE

CONSEQUENTIES

Ondergrondse bouwwerken hebben in vergelijking met bovengrondse constructies
een zeer permanente gebruiksbestemming. Het is niet eenvoudig die bestemming te
wijzigen, of ondergrondse ruimten uit te breiden. Dat pleit voor integrale planning
over een langere peri ode dan tot nu toe gebruikelijk is. Daarmee moet worden
voorkomen dat toekomstige generaties belast worden met een erfenis aan onbruikbare en nog niet afgeschreven ruimten. Dit vergt een bestuurlijke inspanning om
korte-termijn keuzes goed af te stemmen op lange termijn belangen. Bovendien is het
noodzakelijk de planning van de bovengrondse ruimte te integreren met die van de
ondergrondse.Ondergrondse
alternatieven worden niet altijd even serieus in de
besluitvorming meegenomen en bovendien ontbreekt het veelal aan een goede
methodiek om verschillende onder- en bovengrondse alternatieven met elkaar te
vergelijken. Om hierin verandering te brengen is het van belang een integraal
afwegingskader te ontwikkelen waarin aIle relevante aspecten en alternatieven in
elke fase van een project in het afwegingsproces kunnen worden meegenomen.

1.8.5

ONDERGRONDS

BESTEMMINGSPLAN

Er wordt weleens gesteld dat Nederland vol is. In de zin van wet- en regelgeving is dat
juist: elke vierkante meter van ons land is in plannen en nota's benoemd en bestemd.
De ondergrond daarentegen is in bestuurlijke zin nog nauwelijks vastgelegd. In fysiek
opzicht is Nederland op maaiveldniveau nog lang niet vol: circa 13%van de totale
oppervlakte is bebouwd. De ondergrond is echter verre van leeg en wordt gebruikt
ten behoeve van funderingen, drinkwatervoorraad, leidingen en kabels. Zonder een
op de toekomst afgestemd - drie-dimensionaal - bestemmingsplan kunnen de
mogelijkheden van het gebruik van de ondergrond niet worden geoptimaliseerd. De
ontwikkeling van een integrale planologische visie op het gebruik van de boven- en
ondergrond is daarom van wezenlijk belang.
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1.8.6

JURIDISCHE

ASPECTEN

Voor een succesvolle inpassing van ondergronds bouwen en de benutting van de
ondergrond voor verschillende doeleinden is een wettelijk kader onontbeerlijk.
Onduidelijkheid en onzekerheid over eigendomsrechten, aansprakelijkheid, milieuwetgeving en dergelijke, zullen gebruikers, investeerders, verzekeraars en besrnurders afschrikken om bij ondergronds bouwen betrokken te worden. De gedachte leeft dat de
ondergrond in juridische zin een onontgonnen terrein is. Harmonisatie en synchronisatie
van wettelijke procedures rond de besluitvorming over grote projecten is momenteel
onderwerp van srndie en vorrnt een eerste stap om hierin verandering te brengen.

1.8.7

BELEVINGSASPECTEN
B.ezwaren op het gebied van beleving
begrip ondergrond

betreffen

worden opgeroepen:

Deze associaties kunnen gebruikers

mist een aantal wezenlijke

grond praktisch

en aangenaam

processen.

een horizon,

door temperaruurwisselingen,

Het imago van de ondergrond

goed ontwerp

kenmerken

met weloverwogen

behoefte van de gebruiker.

de ondergrond
uitzicht,
en andere
verbeterd

orientatie,

bedrijvigheid,

en vervuiling

is hierbij

cruciaal.

belevingswaarde
winkelcentrum

ontwerpen

Blaak, het museum
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en fauna,

atmosferische

worden

door een

en inrichten

op de

van ondergrondverbindingen

met

ventilatie en het tegengaan van verpaupering

Voorbeelden

zijn: het in de volksmond
Beurstraverse

flora

en een juiste afstemming

se ruimten met oog voor details als licht, sociale controle, voldoende
de bovengrond,

te mijden.

aan narnurlijke

neerslag
kan wellicht

Goed doordacht

faciliteiten

zonlicht,

goede vormgeving

die door het

van onveiligheid.

die juist het leven boven de

maken; het ontbreekt

orienta tie- en referentiepunten,

associaties

en gevoelens

ertoe brengen ondergrondse

De ondergrond

klimaatprikkels

negatieve

desorientatie

in Rotterdam;

van projecten

met

als 'de koopgoot'

een positieve

bekend

staande

het in dezelfde stad gelegen treinstation

'Beelden aan Zee' en het 'Museonder'

op de Veluwe.

7

Metrostation Wilhelminaplein
Rotterdam; een levendig en
ruim ontwerp resulteert in een
prettige ondergrondse
atmosfeer.

1.8.8

VEILIGHEIDSEISEN
Doordat ondergrondse
factoren als atrnosferische
verkeerskruisingen
ruimten
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minder

ruimten

minder zijn blootgesteld

verschijnselen

- gladheid,

er minder voorkomen,
risico verbonden

aan allerlei oncontroleerbare

mist, regen of storm

- en gevaarlijke

lijkt er aan het gebruik van ondergrondse

te zijn. Toch kunnen

calamiteiten

ondergronds
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- denkaan

de branden in de Alpentunnels,

zoals in de Mont-Blanctunnel

waar in 1999

39 mensen om het leven kwamen - catastrofale gevolgen hebben. Enerzijds zijn de
risko's voor de omgeving ondergronds
geringer: het verspreidingsgevaar
is in het
algemeen kleiner. Anderzijds
bovengronds,
betrokkenen
derisico's

is een calamiteit ondergronds

noodmaatregelen
(gebruikers)

ondergronds

emstiger

ruimtegebruik

1.9

AFWEGING
Duidelijk
lopende

draagvlak

faciliteiten

als gelijkwaardig

maatschappelijke,

is ook dat ondergronds

bouwen

veiliger zijn.

van grote betekenis
en ruimtelijke

schaarste

van ruimte,

echter altijd hoger uitvallen
integraal

afwegen

altematieven
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zullen de directe

vraagstukken.

Duidelijk

vereiste

te laten zijn. In hoofdstuk

bijvoorbeeld
bouwactiviteiten.

om ondergrondse

er

sprake is van

kosten van ondergronds

dan die van bovengrondse

een absolute

kan zijn voor uiteen-

veel meer is dan alleen een kwestie van techniek:

is sprake van interactie van een veelheid van aspecten.
Op enkele gevallen na, wanneer er op maaiveld-niveau
absolute

Als voorwaarde

OF BOVENGRONDS

milieutechnische
bouwen

zijn

altematief voor de bovengrond

daarom vaak aantoonbaar

ONDERGRONDS

is dat ondergronds

dan

voor de

te creeren voor ondergronds

ten aanzien van veiligheid onontbeerlijk.

voor de aanvaarding van de ondergrond
moeten ondergrondse

de gevolgen

omvang en emst voor de direct betrok-

Om maatschappelijk

is duidelijkheid

terwijl

kunnen zijn. Ten opzichte van de bovengrond

afwijkend in frequentie,

kenen en de omgeving.

moeilijker te bestrijden

zijn problematischer,

bouwen
Daarom is

alternatieven

ook echt

3 wordt hierop nader ingegaan.

VRAGEN
1

NOEM 3 VOOR- EN 3 NADELEN

2

MET

WELKE

VERSCHILLENDE

ONTWERPEN/BOUWEN

3

WAARDOOR

BIJ TOEPASSING

ASPECTEN

WELKE

VOELEN

MENSEN

ZICH

FUNCTIESrrOEPASSINGEN

VOOR ONDERGRONDSE

5

WAT IS MEESTAL

MINDER

6

NO EM 5 MOTIEVEN

INLEIOING

JE

BOUWEN.

REKENING

HOUDEN

BIJ

HET

RUIMTEN

EN

STATION?

VEILIG

WORDEN

LEN EN ZICH

IN ONDERGRONDSE

WEGGENOMEN?

NADRUKKELIJK

WEL

EN WELKE

NIET

TOEPASSING?

HET BELANGRIJKSTE

HET BELANGRIJKSTE

MOET

VAN EEN ONDERGRONDS

HOE KAN DIT DOOR EEN GO ED ONTWERP

4

VAN ONDERGRONDS

MOTIEF

MOTIEF

OM HET JUIST

VOOR HET ONDERGRONDS

VOOR ONDERGRONDS

BOUWEN

EN WAT IS

NIET TE DOEN?

AANLEGGEN

VAN GROTE INFRASTRUCTUUR.

31

IN LEIDIN G
In het voorgaande hoofdstuk (1) kwam een categorie-indeling aan de orde waarin
onderscheid gemaakt werd tussen ondergrondse constructies ten behoeve van grote
en kleine infrastructuur (transport), opslag, en wonen, werken en recreeren (verblijf).
In dit hoofdstuk passeren - zeker niet uitputtend - ter illustratie van deze indeling
een aantal voorbeelden van ondergrondse toepassingen de revue. Veel informatie is
ontleent aan de Strategische Studie Ondergronds Bouwen die door het Centrum
Ondergronds Bouwen, de TV Delft en DHV is uitgevoerd.
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2.1
2.1.1

WONEN, WERKEN EN RECR~

REN (VERBLIJF)

WINKELCENTRA
Winkelcentra zijn er in aile soorten en maten: groot en klein, soms wel en soms ook niet
gecombineerd met woning- ofkantoorbouw. Sommige zijn sterk gericht op bereikbaarheid per auto, andere zijn juist gesitueerd in voetgangersgebieden. Voor eventuele
ondergrondse realisatie lijken vooral winkel passages en -boulevards interessant.
Winkel passages zijn meestal aaneengesloten

soms in meerdere

-

lagen gebouwde

overdekte bouwcomplexen met grotere en klein ere winkels en enkele dag-horeca
voorzieningen. Een winkelpassage heeft een of meerdere voetgangersdoorgangen, die
worden omgeven door etalages. Aan de buitenkant bevinden zich doorgaans
parkeerruimtes en voorzieningen voor dienstverkeer. Winkelboulevards hebben min of
meer dezelfde kenmerken,

maar zijn meestal niet overdekt en bevinden

van etages in grootwinkelbedrijven

- voornamelijk

winkels bevindt zich veelal opslagruimte
AFBEELDING

Beurstraverse

zich

- afgezien

op de begane grond. Boven de

en soms woonruimte.

1
Rotterdam.

Bij

deze 'koopgoot' zijn verschillende functies gei'ntegreerd op
het grensvlak van boven- en
ondergrond.

De meeste winkelpassagesen
schaars is. Woningbouw,

-boulevards bevinden zich in stedelijke centra, waar ruimte
verkeersinfrastrucruur,

kantoorruimte,

horeca en dergelijke

dairoen elk afzonderlijk een deel van de beschikbare ruimte. Omdat in winkelpassages
-boulevards

en

de aandacht zoveel mogelijk gevestigd is op de etalages, vormt het contact

met 'buiten' voor de bezoeker niet de hoogste prioriteit.

Om bovengronds

creeren voor andere faciliteiten kunnen deze winkelcentra

meer ruimte te

daarom eventueel ondergronds

worden gerealiseerd. Een ander belangrijk voordeel kan zijn dat er een multifunctionele
combinatie

ontstaat

met parkeergarages,

opslagruimte,

trein-, of metro stations. Verder kan het ondergronds
onaantrekkelijke
ondergrondse

'achterkanten'
winkelcentra

dat ze aan stadsranden

voetgangerstunnels

brengen van winkelcentra

aan het oog onttrekken.

Tenslotte kan de realisatie van

in stadscentra door het efficienter grondgebruik

moeten

worden

gebouwd,

en bus-,
de visueel

waardoor

de mobiliteit

voorkomen
sterk zou

toenemen en de steeds schaarser wordende groene ruimte wordt aangetast.
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2.1.2

DISCOTHEKEN
Discotheken
daglicht,

zijn function

eel volledig

naar binnen

en het ontbreken

van visuele

orH;ntatie

bezoekers niet als negatief ervaren. Ondergrondse

gerichte

geluidsisolatie

vanwege de omringende

discotheek

onaantrekkelijk

gebouw vanwege

aanleg ruimte bovengronds,

2.1.3

CUlTURElE

de doorgaans

de min of meer

ventilatie en veiligheid

een druk stedelijk gebied een voordeel is. Verder is een discotheek
realisatie betekent de automatische

aan

door de

grond. Wel moet extra aandacht

uitgaan naar de eisen die op het gebied van temperatuurregeling,
worden gesteld. Ook bespaart ondergrondse

Gebrek

toe, worden

realisatie lijkt dan ook geen probleem.

Daarnaast iseen duidelijk voordeel van een ondergrondse
automatische

ruimten.

naar buiten

wat vooral in

van buiten vaak een

grote blinde muren.

Ondergrondse

oplossing van dit probleem.

FACIlITEITEN

Vanwege de aard van de activiteiten in theaters, bioscopen, muziekzalen en andere
culturele faciliteiten zijn deze gebouwen, afgezien van de veelal aan de buitenkant
gesitueerde foyers en ontvangsthallen, voornamelijk intern gericht. Verder bevinden
de.ze gebouwen zich over het algemeen in stadscentra, waar ondergrondse realisatie
aantrekkelijk kan zijn vanwege ruimtegebrek, bescherming van historische stadsgezichten en beperking van geluidhinder. Ook zou eventueel bespaard kunnen worden
op energie- en onderhoudskosten. Omdat de activiteiten functioneel voornamelijk naar
binnen zijn gericht, vormen gebrek aan daglicht en gebrek aan visuele orientatie naar
buiten toe niet echt een probleem. Toch is er ook enig contact met de 'bovengrond'
gewenst, ondermeer via een representatieveentree en veiligheidshalve door middel
van voldoende vluchtWegen en voldoende toegang voor hulpdiensten.
AFBEELDING

2

Studie naar een ondergrondse
concertzaal

in Den Bosch.

Gebouwen voor musea en expositieruimten zijn minder expliciet naar binnen gericht
en hebben door hun historische of anderszins representatieve architectuur vaak ook
een belangrijke visuele functie. Verder is daglicht en visueel contact van binnen naar
buiten soms gewenst. Bezoekers lopen het gebouw en de verschillende binnenruimten voortdurend in en uit. Ook musea en expositieruimten bevinden zich vaak

VOORBEELDEN

VAN

ONDERGRONDSE

TOEPASSINGEN

34

in stadscentra

en zouden

delen opleveren.

bij ondergrondse

Daarnaast

is binnen

realisatie

de hierboven

deze gebouwen

doorgaans

genoemde

voor-

veel ruimte

nodig

voor opslag, en bij een groot aantal musea zou die functie uitstekend
kunnen

worden

ondergrondse

2.1.4

gerealiseerd.

Voor representatie

en orientatie

toe is

realisatie echter soms een nadeel.

GELUIDSWALWONINGEN
Geluidswalwoningen
constructies

kunnen

worden beschouwd

die zodanig zijn ontworpen

eisen voor bewoning

en tegelijkertijd

deel van de constructie

als voorbeelden

dat de constructie

een afscherming

is met grond bedekt, waarop

een gedeelte onder een nieuw opgehoogd
toepassingvormt
bouwen

wordt

kenmerkende
belangrijkste
verrijzen

een wataparte
gedacht,

zitten.

wel een aantal

Gebrek

aan ruimte

is gesitueerd.

voor ondergronds
en geluidhinder

te bouwen.

aan de rand van steden, waar zich meestal
Door het verkeerslawaai
ongeschikt

Deze

vormen

de

Veel nieuwbouwwijken
snelwegen

dat met deze infrastructuur

zouden hiervoor een oplossing

bouwen

ook de rond- en toegangswegen

voor bebouwing.

compact mogelijk houden wat door het openhouden
Geluidswalwoningen

Een
is. De

categorie, waarbij misschien niet direct aan ondergronds

om dergelijke woningen

zijn hele zones in principe

mogelijk

maaiveld, terwijl anderzijds

bevinden. Ook groeien steden vaak zover uit dat verbindende
barrieres vormen.

aan de normale

ook begroeiing

maaiveld (de geluidswal)

maar waaraan

aspecten
motieven

van in-de-grondse

voldoet

vormt voor verkeerslawaai.

woning ligt daarmee enerzijds veelal op het oorspronkelijke

2.1.5

ondergronds

naar buiten

en spoorlijnen
gepaard gaat,

Toch wil men de steden zo

van die zones wordt tegengewerkt.
kunnen betekenen.

PARKEERGARAGES
Parkeergarages bestaan meestal uit een aantal parkeerdekken boven elkaar, die via
rijbanen met elkaar verbonden zijn. Kenmerkend voor parkeergarages is, dat er tussen
in- en uitrijdende auto's doorlopend mensen lopen en er brandstoffen aanwezig zijn.
Mede hierom vraagt de inrichting van parkeergarages speciale aandacht die zich zeker
moet richten op aspecten als sociale veiligheid, algemene veiligheid, verkeersveiligheid
en orientatie. Een parkeergarage vereist minimaal een gescheiden in- en uitgang voor
auto's en een afzonderlijke toegang voor voetgangers. Zowel onder- als bovengrondse
parkeergarages zijn voornamelijk gebouwd in beton. Ondergrondse parkeergarages
hebben het nadeel dat mensen zich er vaak nog onprettiger voelen dan in bovengrondse.

AFBEELDING
Parkeergarage

3
laakhaven

te

Den Haag; overzichtelijk
parkeren.
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Door mid del van goede verlichting,

heldere

orientatielijnen,

een extra toegang

eventueel (camera)toezicht, kan de sociale veiligheid

- zowel

als de reele

veiligheid

verbeteren.

De eventuele

ondergrondse

aanleg van parkeergarages

hebben

vooral met ruimtelijke

maken: een beschermd
terrassen

stadsgezicht

en andere

bovengronds
vormen

belangrijk

activiteiten

wordt niet aangetast,
dan parkeren

kan worden bebouwd

loopafstanden.

winkel-

Wel moet rekening worden

voordelen

gebruikt.

van

inpassing

te

De extra ruimte

parkeergarage

kan onderdeel

of uitgaanscentrum

gehouden

en

gevoel,

een stedelijk plein kan voor

worden

en de ondergrondse

van een multifunctioneel

het subjectieve

met hele korte

met de benodigde

ruimte voor

in- en uitritten.

2.1.6

HIGH-TECH INDUSTRIE
High-tech

industrie

processen,

waarbij meestal

proces

- een

zeer sterke

noodzakelijk
Gebouwen
ruimte,

kenmerkt

zich door verfijnde

- in

samenhang

controle

zijn hier typische

worden

door een groot aantal
wordt aangezogen,

speelt in dergelijke

gebouwen

sterk verontreinigd

kan zijn, moet het uitlaatpunt

voor warmte-opwekking,
ondergronds

gekenmerkt

technische

waarbij buitenlucht

ruimten.

brengen van high-tech

roI. Omdat

aanzuigpunt

moet worden

afgevoerd.

industrie

dat deze stoffen bij lekkages naar beneden

extra pompen

Soms heeft het wel voordelen

ondergronds

is dit het geval. Eventuele

de aan- en afvoer van materialen
van goede

liftsystemen

logistieke

zijn bij ondergrondse
en vanaf

het

realisatie van productieruimten

het ontbreken van daglichttoetreding
op ARBO-gebied. Overigensbevinden
en raffinaderijen

Het

op. De grote

omdat

de lucht

(chemische)

nodig zijn, met een goede beveiliging
om technische

voar de aan- en afvoer van grondstoffen

Ondergrondse

worden

voor de afvoer van verwerkte

voorkomen

middel

installaties

grondstoffen.

de grond in moet en na gebruik hoog boven het maaiveld
Ook zouden

en afvalwater

fabrieken

ruimtes bevatten

moeten

lucht

enkele tientallen

levert een aantal nadelen

vloeistoffen

bestaande

de uitgeblazen

zich tenminste

Overige technische

zuBen nog groter

eerst vanafhet

van.

Luchtbehandeling,

aan- en afvoer van water en (chemische)

luchtbehandelings-installaties

stromen.

voorbeelden

door een productie-

sterk gefilterd en na gebruik weer uitgeblazen,

een zeer belangrijke

meters boven het maaiveld bevinden.

logistiek

van omgevingsomstandigheden

is. Chip- en elektronicabedrijven

omgeven

productie-

met een strak georganiseerd

en regulering

voor deze tak van industrie

en kennisintensieve

in de fabrieksruimte
ruimten

met buizenstelsels

te brengen.
problemen
realisatie

maaiveld

om te
kunnen

In verschillende
in verband met
oplosbaar

af10pende

door

toeritten.

levert - mede door het gebrek aan, of

- problemen

op in verband met de wetgeving
de controlekamers
van chemische fabrieken

zich wel bijna altijd ondergronds,

zodat in het geval van calamiteiten

altijd een bepaalde mate van controle mogelijk blijft.
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2.1.7

STATIONS
Traditioneelliggen

de grotere openbaar vervoer-terminals

(stations)

in of dichtbij het

centrum van stedelijke gebieden, meestal in de directe nabijheid van andere terminals.
Denk bijvoorbeeld
busterminal

aan een relatiefklein

gebied waar zich zowel een treinstation,

en in de grote steden ook een tramterminal

laatste jaren worden ook een aantal grotere terminals
stedelijke gebieden, zoals bijvoorbeeld
De bijbehorende

gebouwen

en constructies

vatten meestal wel de volgende
aanrij-routes

en/of metro station bevindt. De
ontwikkeld

bij Duivendrecht
kennen

een

aan de rand van grote

in de Amsterdamse
een grote varieteit,

regio.
maar om-

hoofdelementen:

en opstelplaatsen

voor voertuigen

(zowel voor treinen,

bussen

en

trams als voor auto's taxi's en fietsen);
- wachtplaatsen voor passagiers (hallen, pleinen, abri's en perrons);
looproutes voor passagiers, eventueel omgeven door commerciele

-

loketten

en/ofinformatiebalies

plus kantoor-

Verder worden stations gekenmerkt
relatief grote aantallen
dienstverlenend

mensen,

personeel

door een vrijwel voortdurende

met pieken tijdens

is de verblijfstijd

bovendien

veel kruisende

ongelijkvloers

vervoerswijzen

routes voorkomen.

spreken over onder- ofbovengrondse

AFBEELDING

(inclusief

de spitsuren.

voetgangers

Deze kruisingen

aangelegd. Vanwege de complexiteit

van een compleet

aanwezigheid

van

Behalve voor het

over het algemeen relatiefkort.

belangrijk kenmerk vormt het zeer grote aantal verkeersbewegingen
geving van verschillende

activiteiten;

en werkruimte.

Een ander

in de directe omen fietsers),

waarbij

zijn in veel gevallen

van stations heeft het meer nut te

realisatie van onderdelen

station, waarbij metro stations een uitzondering

van een station

dan

vormen.

4

Artist impression van
'Les Hailes' in Parijs.
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Het gebruik van de ondergrond voor onderdelen van een station kan om de volgende
redenen van groot belang zijn:

- de ov-infrastrucruur

ligt ondergronds;
de ruimte rond stations staat vaak onder zeer hoge druk in verband met het gebruik
voor zowel publieke als commerciele functies. Dit uit zich in hoge grondprijzen,
waardoor een zeer efficient ruimtegebruik gewenst is, maar ook financieel mogelijk
wordt gemaakt;

-

de vele complexe en kruisende relaties (Ioop-, fiets-, en rijroutes, wachtplaatsen en
verplaatsingsroutes) maken een driedimensionale opbouw noodzakelijk in verband
met de functionaliteit van het geheel. Vooral de zware infrastructuur (het spoor en
stedelijke hoofdwegen) is hierbij bepalend. De kruisende lichte infrastructuur
(fiets- en looppaden) moet hier vaak overheen of onderdoor. Andersom kan de
functionaliteit ook worden vergroot door de zware infrastrucruur ondergronds (of
verhoogd) te leggen zodat geen barriere wordt gevormd voor de vele lichte
verkeersdeelnemers.
Voor ondergrondse realisatie van delen van stations is het van belang veel aandacht te
besteden aan orientatie en veiligheidsaspecten, waaronder sociale veiligheid en vluchtmogelijkheden. Met name op locaties waar veel mensen bij elkaar komen is ook de inrichting van groot belang, waarbij daglichtroetreding een belangrijk aspect vormt. Oit laatste
iseen vereiste op plaatsen waar dienstverlenend personeellangere tijd achtereen verblijft.

2.2
2.2.1

OPSLAG
OPSLAG

VAN

OUE

EN GAS

Olie en gas worden zowel in grote als in kleine hoeveelheden opgeslagen. Gedacht kan
worden aankleine tanks voor gas en huisbrandolie voor prive-gebruik, grotere tanks bij
onder meer tankstations (10.000 - 20.000 liter) en nog grotere tanks (met capaciteiten
van 10.000 tot 15°.000 m') in havens en industriecomplexen.
De kleine en middelgrote tanks zijn van staalofkrrnststof met een afsluitbare opening
voor vul1ingen een onduchtingsvoorziening. Verder zijn deze tanks verbonden met een
leiding oflejdingenste~~el voor onttrekking van de brandstof. Brandstoftanks bevinden
zichgeheelondergronds
(direct onder maaiveld), bovengronds, ofbovengronds ingeterpt. Het voordeel van ondergrondse ligging is dat de tank niet is bloorgesteld aan
weersinvloeden, waardoor minder onderhoud vereist is. Bovendien zijn ondergrondse
tariksaanhetoogonttrokken.
Ook levert ondergrondse ligging een veiligheidsvoordeel
op vanwege dekleinere bns op ongelukken, de stabiele temperaruur en vochtigheid en
de duurza"mheid vandeondergrondse constructie. Een nadeel van de ondergrondse
ligging is dat controleen onderhoud !"stiger zijn uit te voeren.
De grotetanks voor brandstofopsl"g in havens en industriecomplexen bevinden zich
overwegend hovengronds. Hoewel er weinig ervaring met het ondergronds of in-degrond brengen vandeze tanks is, kan een belangrijk voordeel zijn dat de vereiste
veiligheidszone rond een ondergrondse opslagfaciliteit aanzienlijk kleiner is dan bij

VOORBEELDEN VAN

ONDERGRONDSE

TOEPASSJNGEN

38

vergelijkbare bovengrondse voorzieningen. Daarmee zou in de grote haven- en
industriegebieden veel ruimte bespaard kunnen worden.
Voor de haven van Antwerpen bestaan plannen voor ondergrondse opslag van brandstoffen in uitgegraven holtes in zeer dichte kleilagen. In Zweedse en Noorse havens is
olie opgeslagen in granietholtes. In Japan wordt gas opgeslagen in in-de-grondse tanks.

2.2.2

OPSLAG

VAN INDUSTRIEEL EN RADIO-ACTIEF AFVAL

Radio-aetief afval wordt in veel gevallen bovengronds opgeslagen in betonnen
gebouwen en bunkers die voortdurend onderhouden en beheerd moeten worden.
Chemiseh afval wordt gestort op stortplaatsen met speciale voorzieningen, die ook
voortdurend onderhoud en toezicht vergen. Dit afval vereist dus een voortdurende
zorg, ook in de toekomst. Een onzekere factor hierbij is de vraag of toekomstige
generaties bereid en/ofin staatzijn die zorg op zich te nemen. Een mogelijke oplossing
hiervoor is het buiten de biosfeer opbergen van dit afval in geologisehe formaties of
zoutkoepels in de diepe ondergrond. Hiermee kunnen bovendien risico's die
bovengronds bestaan als gevolg van bijvoorbeeld weersinvloeden, slijtage, brand en
ongelukken, worden vermeden. Een nadeel van ondergrondse opslag is wel dat
eenmaal opgeslagen stoffen slechts tegen hoge kosten terugneembaar zijn. Bovendien
is het nemen van maatregelen tegen ongecontroleerde verspreiding - alsde natuurlijke
insluiting mocht falen - zeer moeilijk.

2.3
2.3.1

GROTEINFRASTRUCTUUR
SPOOR-, METRO- EN VERKEERSTUNNELS
Tunnels voor wegen, sporen, en metro vormen lijnvormige constructies met een
doorsnede waarvan de grootte afhankelijk is van het aantal sporen of rijstroken,
snelheden, het soort voertuigen, veiligheidseisen en aanvullende voorzieningen. De
tunnelwanden zijn in de meeste gevallen uitgevoerd in beton waarvan de waterdichtheid, zeker beneden de grondwaterstand, van groot belang is. Gedeeltelijke
uitvoering in staal kan soms noodzakelijk zijn, wat vaak gepaard gaat met hogere
kosten. Afhankelijk van de lengte van de tunnel zijn ontluchtingssystemen,
verlichting en een bepaald aantal vluchtgangen vereist.
De noodzakelijke lengte van de op- en afritten (hoe korter, hoe steiler de helling) die
het maaiveld via open tunnelbakken verbinden met de uiteinden van de gesloten
(ondergrondse) tunnel, wordt bepaald door de diepteligging van de tunnel, de
vervoerssoort en de gewenste snelheid.
Er zijn veel verschillende motieven am een tunnel te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan
het kruisen van grate infrastructuur en waterwegen, het scheiden van verkeersstrom en in stedelijke gebieden, gebrek aan bovengrondse ruimte door bebouwing,
ruimtebesparing, het vermijden van aile vormen van verkeershinder, het voorkomen
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van barrieres en versnippering
en het spar en van waardevolle elementen
bovengronds. Wanneer een tunnel geboord wordt aangelegd, treden deze voordelen

- anders dan bij aanleg vanaf maaiveld
AFBEElDING

of door afzinken - ook op tijdens de uitvoering.

5

Artist impression van het
ventilatiestation in de Trans
Tokyo Bay Highway.

2.3.2

FIETSTUNNELS
Veel fietstunnels zijn onderdeel van tunnels voor verkeerswegen oflopen daar direct
parallel aan. In deze situaties vormt de fietstunnel een min of meer constructieftechnische eenheid met een verkeerstunnel. Andere fietstunnels staan op zichzelf en
zijn alleen voor fietsers en eventueel voetgangers aangelegd. De constructie van een
fietstunnel is niet wezenlijk verschillend van die van een (weg)verkeerstunnel. Wel
worden specifieke eisen gesteld aan verkeersveiligheid, sociale veiligheid en comfort.
Verkeersveiligheid wordt bevorderd door een volledige scheiding van snelverkeer (of
agrarisch verkeer zoals in het geval van de Tweede Heinenoordtunnel) en fietsers en
door de aanleg van een stoep voor voetgangers. Voor de sociale veiligheid zijn zaken
van belang als overzichtelijkheid in en dichtbij de tunnel (doorzicht), verlichting en
aankleding. Voor hettomfortzijn dimensioneringen flauwe, nietal te bnge hellingen
van belang. Meestal worden fietstunnels aangelegd om hoofdwegen of spoorwegen
(in het geval van de Tweede Heinenoordtunnel betreft het een waterweg) op een
veilige manier te kruisen, op voorwaarde dat veel fietsers van de betreffende route
gebruik zullen maken. Bovendien komen deze tunnels de snelheid en directheid van
fietsroutes ten goede omdat wachttijden voor stoplichten en spoorwegovergangen
worden voorkomen en afstanden worden verkort.

2.4
2.4.1

KLEINE

INFRASTRUCTUUR

KABELS, BUIZEN EN LEIDING EN
Het transport

van subs tan ties, energie en informatie

kabels van zeer diverse materialen
betonnen

buizenstelsel

met diameters

door roestvrijstalen

buisleidingen

wordt aangevoerd

door betonnen

loden leidingen).

Elektriciteit

digitale signal en kunnen

VOORBEELDEN VAN

ONDERGRONDSE

en diameters.

vindt plaats door leidingen

Rioolafval

tot ruim een meter. Gas wordt getransporteerd

van enkele centimeters
en koperen

leidingen

tot ongeveer
(momenteel

via koperen kabels met kunststof

worden

TOEPASSINGEN

en

wordt afgevoerd via een

doorgegeven

via metalen

1,2 m. Water
ook nog door

omhulsel;

analoge en

kabels, of via kabels van
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glasfiber,

beide met een kunststofcoating.

behoeve van het transport

Tegenwoordig

wordt

ten

-vaak gebruik gemaakt

van water en gas en ook voor riolering

van leidingen die compleet van kunststof

bijvoorbeeld

zijn vervaardigd.

Ondanks het feit dat onderhoud en inspectie van nutssystemen bij bovengrondse
ligging veel eenvoudiger zou zijn, heeft ondergrondse ligging de voorkeur.
Bovengronds zouden buisleidingen grote (lijnvormige) obstakels vormen voor
verkeer, bebouwing en andere functies en daarmee tot versnippering leiden.
Bovendien is bovengrondse ligging van dergelijke kleine infrastructuur in de meeste
gevallen visueel en landschappelijk onaanvaardbaar. AIleen op grote industriecomplexen zal de hinder beperkt kunnen zijn. Ook kabels kunnen bovengronds
lastige obstakels vormen, denk aan telefoonkabels en elektriciteitsmasten. Een ander
groot voordeel van ondergrondse ligging van zowel kabels als leidingen is dat
weersinvloeden, vandalisme, brand, ongelukken en beschadiging zoveel mogelijk
worden uitgesloten. Dit kan de duurzaamheid vergroten en het noodzakelijk
onderhoud beperken. Een voorbeeld van een zogenoemde 'integrale leidingentunnel',
waarbinnen een groot aantal nutsvoorzieningen gelijktijdig worden ondergebracht,
is het ontwerp ervan voor de binnenstad van Maastricht.
AFBEELDING

6

Leidingentunnels.

2.4.2

ONDERGRONDS LOGISTIEK SYSTEEM
Goederendistributiesystemen

van enige

gerealiseerd.

Wel zijn voor het Ondergronds

Hoofddorp

door

verschillende

studies uitgevoerd

de luchthaven

buizen, waar goederenladingen
niet in gestandaardiseerde
eind- en tussenstations

tussen

onbemand

rail terminal.
en bovendien

VQORBEElDEN

Automatische
gevrijwaard
gecompenseerd

VAN ONOERGRDNDSE

en de bloemenveiling
19). Het OLS bestaatuit

doorheen

Het systeem

bloemen

gestuurd

Aalsmeer
ondergrondse

kunnen

is daarbij gekoppeld

en andere tijdkritische

door het realiseren

de bloemenveiling

biedt die omstandigheden,
enigermate

nog niet

Aalsmeer-Schiphol-

worden,

al of

aan begin-,

van waaruit de ladingen worden gest1lurd en ontvangen.

te transporteren,

Schiphol,

Schiphol

eenheden.

zijn in Nederland

Logistiek Systeem

(zie hoofdstuk

Het OLS heeft als doelluchtvracht,
betrouwbaar

omvang

voertuigen

in Aalsmeer

van ongestoorde
en een nieuw

heeft men liever gescheiden

van al te sterke weersinvloeden.
waardoor

de hogere

goederen

kosten

snel en

verbindingen
te ontwikkelen

van overigverkeer

Een ondergronds
van ondergrondse

trace
aanleg

worden.

TOEPASSINGEN
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OLS heeft de volgende voordelen:
- beperking van de verkeersoverlast in de directe omgeving;
- het terugdringen van vrachtverkeer
vriendelijker vervoerswijzen;

- het vervoer

ondergronds

in het algemeen ten gunste van milieu-

wordt niet belnvloed door obstakels en vertragingen

bovengronds;

-

een efficii:~ntekoppeling van drie modaliteiten: spoor-, weg- en luchtverkeer, ofwel
het creeren van een gunstige combinatie van faciliteiten;

- meervoudig
2.4.3

grondgebruik en het voorkomen van versnippering.

COLLECTIE. EN DISTRIBUTIESYSTEEM
Een modern ondergronds
afval is het zogeheten

alternatief voor de traditionele

Pneumatisch

naam voor pijpleidingsystemen
en kantoor-afval.
stortkokers,

Dergelijke

Afval Transport

systemen

wordt het afval vervolgens

en het transport

met een pneumatisch

onderhouds-

in containers.

ook mogelijkheden

de
Hier

van dergelijke

weg te staan en hoeven er geen
in binnensteden

tijdstip worden

voorautomatische

gereduceerd

gestort. Tenslotte

scheiding

van afval. De

van deze systemen zijn vergelijkbaar met het gebruikelijke

De investeringen

zijn echter beduidendhoger.

dergelijk systeem is het huisafvalverzamelsysteem

2.5

en

waarvan

getransporteerd.

Door toepassing

verkeershinder

kan het afval op ieder gewenst

en beheerkosten

inzamelsysteem.

van huishoudelijk

leidingsysteem,

naar een centraal verzamelpunt

overgeslagen

meer te rijden, waardoor

bieden PAT-systemen

van

bestaan uit een netwerk van inwerppunten

systemen hoeft het vuilnis niet meer langs de openbare
wordt. Bovendien

en distributie

hebben van 30 tot 50 em. Door deze leidingen wordt het afval

met behulp van vacufunpompen

vuilniswagens

inzameling

(PAT). PAT is in feite een verzamel-

voor de inzameling

die zijn verbonden

leidingen een doorsnede

VOOR AFVAL

Een voorbeeld van een

in Almere.

VRAGEN
1

WAT ZIJN DE VOORDELEN

2

WELKE

ASPECTEN

VAN HET ONDERGRONDS

SPELEN

EEN GROOT BELANG

AANLEGGEN

VAN EEN WINKELCENTRUM.

BIJ DE INRICHTING

VAN EEN PARKEER-

GARAGE?
3

WAAROM WORDEN STATIONS VEELAL DRIEDIMENSIONAAL AANGELEGD?

4

OPSLAG

IS ONDER TE VERDELEN

IN TWEE

SOORTEN.

WELKE?

EN WAT ZIJN

DE VOOR- EN

NADELEN?

5

WORDT BIJ DE AANLEG VAN EEN FIETSTUNNEL MET DEZELFDE ASPECTEN REKENING
GEHOUDEN
MEER

VOORBEELDEN

ALS BIJ

AANDACHT

VAN

DE AANLEG

VAN EEN VERKEERSTUNNEL?

ZO NEE,

WAAR

WORDT

AAN BESTEED?

ONDERGRONDSE

TOEPASSINGEN

42

3

STRATEGISC HE
BESCHOUWING ONDERGRONDS BOUWEN

IN LEIDING
Het maken van de afweging voor onder- of bovengrondse aanleg van constructies is
geen eenvoudige zaak. Zoals in de inleiding (hoofdstuk I) al werd benadrukt moet het
vooral gaan om een integrale afweging, waarin aIle aspecten die een rol spelen bij de
aanleg van een constructie (of dat nu onder- ofbovengronds gebeurt) in samenhang
worden meegewogen. Dit hoofdsruk omvat een samenvatting van de conclusies van
een strategische srudie uit 1995 naar de toekomst van ondergronds bouwen. De srudie
werd uitgevoerd door de TV Delft, Centrum Ondergronds Bouwen en DHV in nauwe
samenwerking met de Rijksplanologische Dienst van het ministerie van VROM.
Vervolgens komt een aantal meer recente ontwikkelingen op het gebied van
strategische visie op het gebruik van de ondergrond aan de orde, zoals de aandacht
voor de ondergrond in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (waarvan het eerste deel
begin 2001 vescheen) en de Ruimtelijke Verkenningen 2000, alsook de 'Kansenkaart
Ondergronds Bouwen'.

INHOUD VAN DIT HOOFDSTUK
3.1

STRATEGISCHE STUDIE ONDERGRONDS

3.2

CONCLUSIES

3.3

KANSRIJKE

3.4
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3.5

VRAGEN
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GISCHE STUDIE ONDERGRONDS BOUWEN

3.1

3.1.1

TOEKOMSTBEELDEN
Om een antwoord
ruimtegebruik

te vinden op de vraag welke rol ondergronds

in de toekomst

kan spelen,

schetSen van die - mogelijke en voorsrelbare
studie die werd uitgevoerd
samenwerking
belangrijk

geformuleerd

op te merken

- toekomst.

door de TU Delft, Centrum

met de Rijksplanologishe

voor Nederland

is het allereerst

bouwen en ondergronds
van belang een beeld te

Als basis voor de strategische
Onderonds

waarbij het jaar 2030 als tijdshorizon

dat de toekomstbeelden

(scenario's)

vOOTspellingen, het gaat om het in kaart brengen van voorstelbare
ontwikkeling

van de verschillende

belangrijkste

onderscheidende

scenario's

daarbij een prominente

factor. Vervolgens

toekomstbeelden

kwaliteit.

zijn geformuleerd.
AFBEELDING
De onderlinge

1
afhankelijkheid

tussen economische groei en
kwaliteit; resulterend in
verschillende

scenario's.

mogelijkheden.

zijn !lIs
Bij de
groei als

verder ingevuld

dat ze van invloed zijn op de vraag naar

-

De factor 'kwaliteitSbesef'

bouwen

In onderstaand

vanuit de hoofdfactoren

is gekozen. Het is

niet bedoeld

is elk toekomstbeeld

ruimte in Nederland.

rol, omciat ondergronds

leveren aan de (ruimtelijke)

toekomstbeelden

is uitgegaan van de economische

met een aantal factoren waarvan wordt verwacht
het gebruik van ondergrondse

Bouwen en DHV in

Dienst, zijn vier mogelijke

een belangrijke

schema is weergegeven

'economische

ontwikkeling'

speelde

bijdrage kan
hoe de

en 'kwaliteit'

SCENARIO'S
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De voor de scenario's relevante factoren op een rij:

-

economische

ontwikkeling

(bepalend);

kwaliteitsbesef;

- mobiliteit;
- verdichting;
tempo en richting van technologische ontwikkeling;

-

sectorale arbeidsverdeling;

rol van de overheid;

-

internationale

ontwikkelingen.

De ontwikkeling van deze factoren varieert per toekomstbeeld dusdanig, dat ieder
scenario zich onderscheidt van het andere en daarnaast bovendien een interne
consistentie vertoont. Als 'verrassingsvrije variant' en referentiebeeld is het
toekomstbeeld 'Trend' gedefinieerd, waartegen de overige scenario's
'Groef,
'Kwaliteit' en 'Stagnatie' zijn afgezet.
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3.1.2

INTEGRAlE CRITERIA
De mogelijkheden

van en de voorkeur

relevante functietypen
voor ondergronds
externe

(zoals transport,

bouwen

veiligheid,

(waaronder

maatgevende

leefmilieu

belevingsaspecten

(integrale)

omwonenden,

afhangen,

voor ondergronds

zijn:

- grootstedelijk

centrumgebied;

- historisch

zijn voor

aan de hand van

bouwen

gebruiksaspecten
en invloed

geformuleerd,

bevolking,

op het

niet alleen van de functie

maar ook van de locatie waar die constructie

op het gebied van ondermeer

De locatietypen

veiligheid,

ruimtegebruik

gerealiseerd, is een aantal relevante locatietypen
eigenschappen

alternatieven

criteria. Deze criteria zijn: kosten,

interne

en functionaliteit),

milieu. Omdat de mogelijkheden
van de constructie

voor andergrondse

opslag en verblijf) beoordeeld

wordt

elk met karakteristieke

bebouwing

en verkeer.

stadscentrum;

- woongebieden

- bedrijfsterreinen

(gemengd en monofunctioneel);
(kantoren en lichte industrie);

grootindustrieel

complex;

- hoofdinfrastructuur en overslaglocaties;
- waardevolle landschappelijke gebieden;
- intensieve land- en tuinbouwgebieden.
Tenslotte is er nog een categorie 'bijzondere gebieden' gei:ntroduceerd:
- internationale vervoerscorridors;
- het Groene Hart;
- nieuwe landaanwinningen;
de mainports Rotterdam en Schiphol;

- gebieden met zoutlagen in de diepe ondergrond.
Aan de hand van bovengenoemde criteria en locatietypen is vervolgens geanalyseerd
hoe het gebruik van de ondergrondse ruimte zich in de toekomst kan ontwikkelen. De
analyse is voor aIle vier scenario's zo objectief en systematisch mogelijk uitgevoerd.
3.1.3

ONTWIKKELINGEN DIE DE VRAAG NAAR ONDERGRONDS
RUIMTEGEBRUIK BEVORDEREN
In de vier toekomstbeelden zijn zoals gezegd vaor een aantal relevant geachte factoren
verschillende ontwikkelingen verondersteld. Uit de strategische analyse blijkt dat daardoor ook deverwachte vraagnaar het gebruik van ondergrondse ruimte per toekomstbeeld
verschillend uitvalt, waarbij die vraag per locatietype en functietype varieert.
Ais algemene conclusie van deze analyse geldt dat de vraag naar het gebruik van de
ondergrond toeneemt wanneer de volgende ontwikkelingen zich voordoen:
EEN TOENEMEND
Het toenemen

I<WALITEITSBESEF

van het kwaliteitsbesef

eisen die (maatschappelijk)
milieu worden

hangt

voornamelijk

aan de externe veiligheid,

samen met de hogere

de fysieke leefomgeving

en het

gesteld.
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EEN STERKE
Economische
projecten.

ECONOMISCHE
groei resulteert

Daarnaast

GROEI

in een grotere

leidt economische

bei:nvloedt het het kwaliteitsbesef
STIJGENDE

financiEHe ruimte

voor ondergrondse

groei ook tot een grotere

in positieve

mobiliteit

en

zin.

MOBILITEIT

Stijgende mobiliteit
ruimtebeslag

leidt bovengronds

door infrastructuur.

door met name het wegverkeer
TECHNOLOGISCHE
Technologische

Ook een toenemende

en een toename
vervuiling

van het

van het milieu

is een van de gevolgen van de groei van de mobiliteit.

vergroot

waarbij

verlagend effect kunnen
TOENEMENDE

overlast

VOORUITGANG

vooruitgang

van de ondergrond,

tot grotere

de technische

zowel innovaties

mogelijkheden

als opgedane

voor het gebruik

ervaring

een kosten-

hebben.

RUIMTEDRUK

Een toenemende druk op de beschikbare ruimte vergroot het belang van efficient
ruimtegebruik en verdichting. Overigens zal ook bij de huidige toename van de
behoefte aan ruimte het gebruik van de ondergrond in stedelijke gebieden de komende
decennia steeds meer noodzakelijk zijn.

3.2

CONCLUSIES
Op basis van de karakteristieken
voor aIle scenario's
voertuigen

en chemisch)
Het functietype

voor ondergrondse
veiligheid
tegen

a-priori

realisatie.

ondergrondse

en ruimtegebruik.

afval, gevaarlijke
geschikt

transport
stoffen

lijken

Ook geldt voor aIle scenario's
de criteria
pleiten.

zijn: externe

Het criterium

Criteria

veiligheid,

'invloed

die juist

op het milieu'

- dat

interne

situatie

wel

te

te komen

dat kosten,

het lee&nilieu

op, maar pleit toch vaker voor ondergrondse

zonder

(industrieel,

om ondergronds

zijn die in de huidige

De komende decennia zuIlen de omstandigheden
zich naar verwachting zodanig ontwikkelen dat:

-

kon vervolgens

dat goederenvervoer,

het meest

uitvoering

uitvoering

functietypen

wonen bleek na analyse het minst in aanmerking

en gebruikersaspecten

ondergrondse
bevelingen

geconcludeerd

en opslag van olie, gas, water,

radioactief
brengen.

worden

van de afzonderlijke

meestal

pleiten

voor

van omwonenden

levert

gemengde

dan bovengrondse

aan-

aanleg.

-

geldt voor aIle scenario's

het ondergronds brengen van een substantieel deel van het goederenvervoer, het
transport zonder voertuigen en de opslag van goederen in drukke stedelijke gebieden
in toenemende mate de voorkeur zal hebben. Reden hiervoor is dat van deze vorm
van ondergronds ruimte gebruik veel positieve effecten zijn te verwachten ten
aanzien van de mobiliteitsproblematiek en de omgevingskwaliteit. Dit geldt ook voor
de aanleg van parkeerruimtes in stedelijke gebieden en kantoorparken.
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- ten aanzien van hoofdinfrastructuur en overslaglocaties krijgt ondergrondse aanleg
van nieuwe kruisende infrastructuur voor goederenvervoer in toenemende mate
de voorkeur.
- ondergrondse opslag (olie, gas, afval en gevaarlijke stoffen) krijgt vooral op grond
van veiligheidsoverwegingen en vanwege de aanzienlijke voordelen van dubbel
grondgebruik steeds meer de voorkeur. Industrieel en gevaarlijk afval moeten wel
terugwinbaar zijn.
AFBEELDING

2

Gesehiktheid of ongesehiktheid
van de ondergrond voor versehillende functietypen. Deze
figuur is indieatief en kan van
loeatie tot loeatie versehillen.
De volgorde waarin de funetietypen worden genoemd heeft
geen betekenis.
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'GROEI' EN 'KWALITEIT'
Voor de toekomstbeelden 'Groei' en 'KwaHteit' kunnen daarnaast nog de volgende
conclusies worden getrokken:

-

in grootstedeHjke centrumgebieden,
histoTische stadscentra en gemengde
woongebieden zal naast het goedeTenvervoer ook ondergrondse infrastructuur
voor personenvervoer belangrijke voordelen kunnen opleveren, inclusief de aanleg
van ondergrondse stations.

- in drukke stedelijke gebieden en woongebieden valt te verwachten dat het op grotere
schaal ondergronds realiseren van onderdelen van de functietypen 'industriiHe
productie en nutsbedrijven', 'detailhandel en kleinschalige productie', 'onderwijs en
onderzoek', 'sport en recreatie binnen', 'cultuur' en 'horeca' belangrijke voordelen
oplevert. Het gaat dan vooral om activiteiten die overlast en veiligheidsrisico's met
zich meebrengen en waarbij bovengrondse Hgging niet noodzakelijk is. Daardoor
ontstaan mogelijkheden voor efficient ruimtegebruik, elkaar versterkende functionele
combinaties en ruimtelijke kwaliteit. Hetzelfde geldt ook voor faciliteiten die gebaat
zijn bij een constante temperatuur en vochtigheid, als opslagruimtes en archieven.
- ten aanzien van hoofdinfrastructuur en overslaglocaties krijgt de ondergrondse
aanleg van nieuwe kruisende infrastructuur
voor zowel goederen- als
personenvervoer in veel gevallen eveneens de voorkeur.
- in landschappelijk waardevolle gebieden is het op (langere) termijn reeel te
verwachten dat aIle infrastructurele faciHteiten, gerelateerd aan goederentransport
(gedeelteHjk) ondergronds worden gerealiseerd. Ook het personenvervoer moet in
deze gebieden steeds vaker ondergronds.
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3.2.2

BIJZONDERE

GEBIEDEN

Met betrekking tot de 'bijzondere gebieden' kunnen de volgende conclusies worden
getrokken:
JNTE RNATIO NALE V E RVO E RS COR R100 RS
In internationale

vervoerscorridors

zijn in het algemeen

nodig voor het kruisen van de lokale en regionale
toenemende

mate uitgaan naar aanleg in tunnels

en ruimtebeslag

- met

worden

grootschalige
infrastructuur

- die

te beperken.

Op sommige plaatsen
de toekomstbeelden
zelf (gedeeltelijk)

voor de omgeving

worden

worden benut voor functies

infrastructuur.

of verdiepte

name binnen
infrastructuur

kan overlast

relatief veel constructies

zal bovendien
'Groei'

daar anders vanwege de overlast niet mogelijk

overwogen

kunnen
- om de

aan te leggen. Hiermee

en kunnen

wonen,

zal in

om overlast

en 'Kwaliteit'

ondergronds

voorkomen

- zoals

De voorkeur

constructies

de zones langs de

werken, vrijetijdsbesteding

zouden

zijn.

HART

GROENE

In het Groene Hart biedt ondergronds

bouwen

de mogelijkheid

om landschappelijke

aantasting zo gering mogelijk te houden en tot op zekere hoogte toch tegemoet te komen
aan claims op de ruimte. Daarbij valt te denken aan tunnels voor goederen - en personenvervoer, tunnelbuistransport,
AFBEElDING

ondergrondse

kabels en leidingen en goederenopslag.

3

Landaanwinningsplan
kustlocatie.

NIEUWE

LANDAANWINNINGEN

Bij nieuwe

landaanwinningen

ruimtelijke

planning

activiteiten

zijn er meer

en afstemming

en de daarvoor benodigde

van de kosten van ondergronds
benutten
MAIN

van de ondergrond

PORTS

Het efficient
Bovendien

ROTTERDAM
gebruik

mogelijkheden

voor

een optimale

tussen

ondergrondse

en bovengrondse

faciliteiten.

Dit resulteert

in een minimalisering

bouwen

en in aile toekomstbeelden

meer mogelijkheden

zullen voor het

bestaan.

EN SCHIPHOL
speelt

bij beide

mainports

is relatief veel geld beschikbaar

vanwege

de grote economische

van deze gebieden.
van aIle transport-

van ruimte

Daarom zal in aIle toekomstbeelden
en opslagfuncties
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potentie
realiseren
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genieten. Hetzelfde geldt vom de detailhandel en dienstverlening (denk bijvoorbeeld
aan Schiphol) op deze locaties.
DIEPE

ZOUTLAGEN

Gebieden

met zoutlagen

langdurige,

3.3

herwinbare

in de diepe

ondergrond

zijn eventueel

voor

opslag van gevaarlijke stoffen en afval.

KANSRIJKE TOEPASSINGEN
De mate waarin
strategisch

toepassingen

van ondergronds

op lange(re)

Het economisch
toepassing

termijn

rendement

'gebruikersaspecten',

in vergelijking

wordt

met name

'(economisch)

door de criteria 'externe
deze aspecten

en interne

positieve

effecten

per locatietype

rendement

kunnen

zwakkere

zwaarder

De ondergrondse

I ondergrondse

economisch

worden

maatschappelijk

'ruimte-

De uitkomsten

rendement

scenario's

('trend'

bouwen

toepassingen

tot

van de

zuBen varieren per

rendement

en 'stagna tie') weegt het
rendement.

zuBen prioriteiten

Vanwege

gesteld

die ook bij de afweging

de

moeten

op basis van

nog kansrijk zullen zijn, zijn:

en verkeersdrukte,

in stedelijke

gebieden

en gebieden

met

zoals rond Schiphol;

opslag;

3 ondergrondse
realisatie van een veelheid aan functies
ruimtelijke verdichting mogelijk te maken.
Ten opzichte

voor

wordt vooral bepaald
omwonenden',

bereikt.

dan het maatschappelijk

goederentransportsystemen

een grote bedrijvigheid
2 ondergrondse

'leefmilieu

en maatschappelijk

relatief hoge kosten van ondergronds
voornamelijk

'kosten',

en de mogelijkheden

en per toekomstbeeld.

Met name in de economisch
economisch

alternatief.

door de criteria

rendement

op
van

'invloed op milieu' en door de schaal waarop met betrekking

afweging op basis van economisch
functietype,

zijn, wordt
rendement

met een bovengronds

ruimtegebruik'
veiligheid',

kansrijk

en economisch

bepaald

op grotere schaal. Het maatschappelijk

gebruik (kwaliteit)',

worden.

bouwen

niveau bepaald door het maatschappelijk

de toepassing

AFBEELDING

geschikt

van de investeringen

leveren

op strategische

deze toepassingen

locaties om

een relatief

hoog

rendement:

4

Studie naar een ondergronds
vervoerssysteem met
onbemande vrachtwagens.
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Ad I) Bij ondergrondse

goederentransportsystemen

transport per pijpleiding),
Afval Transport),

en verzamelpunten

afhankelijk

economisch

van de locatie

concurrerende

alternatieven.

systemen met betrekking
bij het transport

vormen

tot kwaliteitsdoelstellingen

aanpak

kunnen aansluiten.
door flankerend

ten opzichte

reden hiervoor

noodzakelijk,

en standaardisatie

door een ondergronds

getransporteerd.

en omstandigheden,

van goederen en materialen.

is een structurele
nagestreefd

worden

alternatieven

Belangrijkste

Dergelijke

ontwikkeld
van bestaande

de positieve

Voor de ontwikkeling
waarbij

beleid, bijvoorbeeld

systeem
systemen

worden

tot

bovengrondse

effecten

van deze

en een grote mate van efficientie
grootschalige

essentieel is om op andere systemen

De ontwikkeling

aan UTP (unit

Logistiek Systeem) en PAT (Pneumatisch

waarbij goederen of afval onbemand

van buisleidingen
kunnen,

0 LS (Ondergronds

kan men denken

van deze systemen

van deze systemen
toepassing

wordt

en modaliteiten

te

kan verder worden bevorderd

in de vorm van een verbod op storend

vracht-

vervoer in bepaalde gebieden en door gunstige financieringsconstructies.

Ad 2) Ondergrondse opslag kan betrekking hebben op goederenopslag (in combinatie
met transport), opslag van afval, gevaarlijke stoffen, chemicalien, water, olie en gas.
Ook ondergrondse opslag kan op lange(re) termijn economisch concurrerend worden
ten opzichte van bovengrondse opslag, met name vanwege de ruimtelijke voordelen,
maar ook vanwege voordelen met betrekking tot kwaliteitsaspecten. Ook hier kan
flankerend beleid een rol spelen in het sturen van de ontwikkelingen. Een verbod op
bovengrondse opslag van gevaarlijke stoffen in bepaalde gebieden zou daar een
voorbeeld van kunnen zijn.
Ad3) Ruimtelijke verdichting op strategische locaties door middel van ondergronds
bouwen kan verschillende verschijningsvormen hebben.
- ondergrondse hoogwaardig openbaar vervoer-stations, in combinatie met winkels,
parkeergarages, opslag, en dergelijke;

- ondergrondse

winkelcentra, bijvoorbeeld in combinatie met parkeergarages, opslag,
distributiesystemen en dergelijke;

3.4

-

ondergrondse doorgaande hoofdinfrastructuur
en er doorheen;

-

ondergrondse realisatie van del en van functietypen
risico's metzich meebrengen voor de omgeving.

aan de rand van stedelijke gebieden
die overlast en veiligheids-

ANDERE IN\lALSHOEKE N
lnde strategische stUdie stond vooral de vraag centraal welke toekomstige mogelijkheden
ondergronds ruimtegebruik en ondergronds bouwen heeft in relatie tot de economische
ontwikkeling. Uitgaanclevande te onderscheidenfuncties werd de vraag gesteld: kunnen
die functies ondergronds gebracht en binnen welktoekomstbeeld - dat voornamelijk
bepaald werd door economische factoren -zullen hiervoor reele mogelijkheden zijn.
HoeweLdecondusies van de 5trategische smdie vandaagdedag nog steeds geldig zijn, is
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het mogelijk naast een functionele
kiezen: wat zijn de ruimtelijke

benadering

een meer gebiedsgerichte

ontwikkelingen

waar Nederland

invalshoek

te

mee geconfronteerd

wordt, welke trends liggen daaraan ten grondslag en welke opgave stelt dat op - met name
- het terrein van ruimtelijke ordening. Vervolgens kan de vraag gesteld worden in hoeverre
ondergronds bouwen een bijdrage kan leveren aan het omgaan met die opgaven.

3.4.1

VIJFDE
NOTA
VERKENNINGEN
Eind 2000

RUIMTELIJKE
2000

ORDENING

werd door het kabinet

het eerste deel van de Vijfde Nota Ruimtelijke

Ordening

vastgesteld.

antwoord

geven op vragen als: hoe kunnen

land verhogen?
netwerken

gebeurt.
gemeente

De nota, met de titel 'Ruimte

samenwerken?

meer de ruimte

geven?

Samenvattend
bouwt

is er sprake

er een stukje bij en het open landschap

De hoofdopgaven

tegen overstromingen
op ruimtelijk

verliest

en het vergroten

formuleert

opgaven kunnen

intensiveren
van ruimtegebruik
verdichten van steden;

terrein.

iedere
Daamaast

worden

in bebouwd

geformuleerd

de
zijn

van diversiteit.

een drietal

strategieen

op grond

benaderd:
gebied,

bijvoorbeeld

- combineren van verschillende ruimtelijke gebruiksfuncties
in landelijke
zoals het combineren van functies als recreatie en landbouw;

-

een

gebied

verstedelijking:

die binnen deel I van de nota worden

Ordening

in

steeds meer op elkaar lijken en verdwijnt

van de verstedelijking

De Vijfde Nota Ruimtelijke
waarvan de ruimtelijke

in stad en

steden en dorpen

Deel I van de nota bevat

van een verspreide

oogpunt

delen' wi! een

kwaliteit

wanneer

en brede analyse van datgene wat er in Nederland

dan ook: het bundelen

-

ruimte

Hoe kunnen we ons beter beschermen

het water

gaan milieus vanuit kwalitatief
diversiteit.

maken,

we de ruimtelijke

Kunnen we de ruimte beter gebruiken

en tegelijkertijd
diepgaande

EN RUIMTELIJKE

door

het

gebieden,

transformeren
van gebouwen en stedelijke structuren
die niet meer voldoen en
van ruimtegebruik
in landelijk gebied dat niet meer past bij hedendaagse inzichten.

De opgave om meer te doen met het bestaande
de ruimte door het zoeken van combinaties

(intensivering),

(combineren)

Nederland 'op de schop' moeten om transformatie
biedt perspectieven

voor ondergronds

ruimtegebruik

slimmer om te gaan met

en het gegeven dat delen van

mogelijk te maken (transformeren),
en ondergronds

bouwen.

De Ruimtelijke Verkenningen 2000 borduren voort op de Vijfde Nota Ruimtelijke
Ordening en stellen dat ondergronds ruimtegebruik binnen de strategieen zeker een rol
kan spelen. Dit beleidsdocument draagt ook praktische en toepasbare oplossingen aan
voor het stimuleren van ondergronds ruimtegebruik. Een daarvan is de ontwikkeling
van een zogenoemde 'ondergrondtoets' waarbij niet alleen wordt gekeken naar wat er
onder de grond vanuit technologisch perspectief mogelijk is, maar ook wordt stilgestaan bij de invloed die het gebruik van de ondergrond heeft op de omgeving. De
ondergrond is een samenhangend systeem van biotische, bodem- en watercomponenten. Het is vanuit het oogpunt van een duurzaam gebruik van belang dat de
ondergrond de potentie behoudt om meerdere functies gelijktijdig te vervullen.
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3.4.2

LAGENBENADERING
In zowel de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening als in de Ruimtelijke Verkenningen
wordt uitgegaan van een zogenoemde 'lagenbenadering'.
Vertrekpunt van die
benadering is dat binnen de ruimtelijke werkelijkheid drie denkbeeldige lagen kunnen
worden onderscheiden:
- ondergrond;

- netwerken;
- occupatie.
Elk van de lagen is aan verandering

onderhevig,

maar het veranderingstempo

per laag. De meest stabiele laag is die van de fysieke ondergrond
door bodemsysteem,

watersysteem

en het biotisch

systeem.

verschilt

die wordt gevormd
Een belangrijke

ver-

andering neemt hier al snel honderd

jaar of meer in beslag. De laag van de netwerken

heeft betrekking

en verbindingen.

verandert

op infrastructuur

Het tempo

ligt veel hoger dan het veranderingstempo

nodig is voor de vorming van een infrastructuree1
in beslag. Het occupatiepatroon,
daarmee samenhangt.

fysieke patroon

Binnen deze laag kunnen

deze laag
De tijd die

netwerk neemt veertig tot zestig jaar

de derde laag, omvat menselijke

werken en recreeren inclusiefhet

waarin

van de ondergrond.
activiteiten

(nieuwbouwijken
belangrijke

als wonen,

bijvoorbeeld)

wijzigingen

dat

zich redelijk

snel, in een periode van tien tot dertig jaar, voltrekken.
De lagen bei:nvloeden elkaar en vragen om zorgvuldige
daar in ons land niet altijd evenveel
gebieden

oog voor geweest:

tot in lengte van dagen blijven pompen,

omdat vroegere generaties
van het veenpakket
belangrijker,

onbekommerd

In het verleden is

nu nog moeten

we in veen-

willen we droge voeten

drooglegden

en bemaalden,

omdat ook het aantal claims op het gebruik van de ondergrond
in de ondergrond

de netwerken.

sturend

Tegelijkertijd

moeten

en 'occupatie',

zijn bij het ontwerpen

en alloceren van

gaat het erom de lagen op basis van een gebiedsgerichte
in andere gebieden,

minder vitale rol vervult, zal de verhouding

3.4.3

toeneemt.

zegt de Vijfde Nota dat de

afweging met elkaar in balans te brengen. In het ene gebied wint' ondergrond'
'netwerken'

houden,

wat inklinking

tot gevolg had. Oog voor de interactie tussen de lagen wordt steeds

Op de vraag hoe deze lagen zich tot elkaar verhouden,
processen

afstemming.

bijvoorbee1d

het van

waar de ondergrond

een

tussen de lagen anders liggen.

COB-PROJECT KANSENKAART ONDERGRONDS BOUWEN
Juist om bij een gebiedsgericht afwegingsproces ook de optie van ondergronds bouwen
te kunnen meenemen, is op initiatief van het Centrum Ondergrond Bouwen de
'Kansenkaart Ondergronds Bouwen' ontwikkeld, waarbij is uitgegaan van de lagenbenadering. De kansenkaart is bedoeld als een systematiek, een afwegingsinstrument
waarmee op regionaal niveau kan worden aangegeven hoe ondergronds ruimtegebruik
op een verantwoorde wijze kan bijdragen aan ruimtelijke beleidsdoelen.
Voor elk van de drie lagen kan op een (deel)kaart worden aangegeven wat de potentie is
van het gebruik van de ondergrond. Ten aanzien van de laag van de ondergrond, toont
de kaart bijvoorbeeld informatie over de archeologische, geologische en geohydrologische
kenmerken van de ondergrond. Op basis daarvan kan 'ingekleurd' worden waar onder-
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gronds bouwen en of ondergronds
het gaat om de laag 'netwerken'

ruimtegebruik

spelen andere criteria: wat zijn bijvoorbeeld

waar sprake is van intensief ruimtegebruik
op die locaties ondergrondse infrastructuur
verschillende

lagenkaarten

mogelijkheden
AFBEElDING

5

Een schematische

resulteert

voor ondergronds

STAPPEN

wel ofniet haalbaar ofkansrijk

is. Als

de locaties

en is er investeringspotentieel
aanwezig om
aan te leggen? Het over elkaar leggen van de

uiteindelijk

in een 'integrale'

bouwen en ondergronds

PRODU.cTEN

OITWERK1N:G

waardering

van de

ruimtegebruik.

THEMAKAARTEN

weergave

van de kansenkaart.
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3.5

VRAGEN
1

WAAROM

WORDT

ONTWIKKELEN

2

OP WELKE
VAN

MANIEREN

WELKE

4

5

WEG

KUNNEN

ZIJN?

WAT IS HET VERSCHIL

BEiNVLOEDEN

BIJ HET

DE KEUZE

VOOR EEN ONDERGRONDS

EN WAT ZOUDEN

DE BE LANGEN

VARIANT
VOOR DE

TOEPASSINGEN

ZULLEN

IN ECONOMISCH

ZWAKKERE

SCENARIO'S

EN WAAROM?

TUSSEN EEN GEBIEDSGERICHTE

MAAK AAN DE HAND VAN VOORBEELDEN
(VIJFDE

FACTOR GEZIEN

ZIJN?

ONDERGRONDSE

NOG KANSRIJK

GROEI ALS BELANGRIJKSTE

KAN DE OVERHEID

EEN GEPLANDE

OVERHEID

3

ECONOMISCHE

VAN DE 4 TOEKOMSTSCENARIO'S?

DUIDELIJK

EN EEN FUNCTIONELE

BENADERING?

WAT ER MET DE LAGENBENADERING

NOTA RO) WORDT BEDOELD.
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BOUWPROCES, AANDACHTSPUNTEN EN FACTOREN DIE
KEUZES BEPALEN

INLEIDING
Ondergronds bouwen beslaat een zeer breed gebied. Er bestaan tal van bouwmethoden
en uitvoeringstechnieken, die samenhangen met een veelheid van functionele eisen
die aan een ondergronds project kunnen worden gesteld: sommige bouwmethoden
zijn geschikt voor meerdere soorten projecten, andere zijn alleen bruikbaar voor
specifieke toepassingen. Voor aile methoden geldt echter dat omgevingsfactoren zeer
bepalend zijn bij het beantwoorden van de vraag of een methode technisch, economisch
of veilig inzetbaar is. Elke bouwmethode heeft zijn specifieke eigenschappen met aIle
daaraan verbonden voor- en nadelen. Het kan voorkomen dat tijdens het ontwerpproces beslissingen genomen worden die tot de keuze voor een bepaalde, op het oog
me est geschikte,bouwmethode
leMen, terwijl in de uitvoeringsfase problemen
ontstaan van technische, finandele aard, of op het gebied van veiligheid (zie ook II.2 Projectfasen). am tot de keuze voor de meest geschikte bouwmethode te komen is het
van groot belang de functionele en technische aspecten in relatie tot elkaar onder de
loep te nemen. AIle partijen die bij het ontwerp en de uitvoering van het ondergrondse project zijn betrokken, moeten in dit zogenoemde iteratieproces participeren.

INHOUD VAN DIT HOOFDSTUK
4.1 ACTOREN
4.2

ITERATIEPROCES

4.3

HET MAKEN VAN EEN AFWEGING

4.4

OMGEVING

4.5

BODE MOMS TAN DIG HE DEN

4.6

OVERIGE

4.7

VRAGEN

BOUWPROCES,

FACTOREN

AANDACHTSPUNTEN

EN

DIE DE KEUZE

FACTOP.EN

DIE

KEUZES

VOOR EEN BOUWMETHODE

BEPALEN

BEPALEN
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4.1

ACTOREN
Ondergrondse

projecten

komen tot stand via de normale processen

ook van toepassing zijn op bovengrondse
voor welke bouwmethode
oefenen aIle betrokken

projecten.

moet worden

en procedures

het aankomt

die

op de vraag

bij de realisatie

van een project,

partijen daarop invloed uit. De initiatiefnemer

of opdrachtgever

kan door het stellen van functionele
De partijen die bij het ontwerp
lenen of de voorschriften

gekozen

Wanneer

eisen al een beslissende

betrokken

uitvaardigen,

invloed hebben.

zijn en de instanties

beslissen via bestekken

die de vergunning

ver-

en andere documenten

in belangrijke mate op welke wijze een bouwbedrijf

een project kan of moet uitvoeren.

De uitvoerende

binnen

bouwbedrijven

de best mogelijke
betreffen

van een bepaalde

mogelijkheden

moeten vervolgens

uitvoeringstechnieken

inzetten.

bouwmethode,

moeten

de resterende

Bij overwegingen

speelruimte
die de keuze

niet alleen de directe technische

onder de loep genomen worden, maar ook de steeds grotere invloed van

aspecten als logistiek, milieu, omgevingshinder,

inrichtingseisen

en veiligheidsaspecten.

De volgende actoren hebben elk hun eigen specifieke invloed op de keuze voor een
bouwmethode:
- initiatiefnemer, eigenaar, opdrachtgever;
- architecten-, ontwerp-, adviesbureau;
- aannemer.

4.1.1

INITIATIEFNEMER, EIGENAAR, OPDRACHTGEVER
De initiatiefnemer, eigenaar en opdrachtgever zullen strategische, financiele en
functionele eisen aan het te realiseren project stellen. Hoewel de uiteindelijke
uitvoeringstechniek voor hen vaak geen punt van overweging is, zullen deze eisen de
uitvoeringstechniek al in belangrijke mate vastleggen. Wanneer bijvoorbeeld wordt
gekozen voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage met een aantal
parkeerlagen, zal bij overschrijding van een bepaalde diepte een aantal verticale
begrenzingstechnieken
onmogelijk worden. Ook zal de keuze voor een bepaalde
locatie en het stellen van bepaalde randvoorwaarden - bijvoorbeeld met be trekking
tot een minimale hinder voor de omgeving - sommige bouwmethoden
extra
aantrekkelijk maken, terwijl andere methoden uit het zicht verdwijnen.

4.1.2

ARCHITECTEN-,

ONTWERP. EN ADVIESBUREAU

Architecten-, ontwerp-, en adviesbureaus hebben niet alleen te maken met functionele
eisen die worden gesteld aan de uiteindelijke constructie, ook omgevingsfactoren,
technische voorschriften en bestemmingsplannen spelen voor hen een grote rol. De
ontwerpen hebben vervolgens onvermijdelijk verregaande gevolgen voor de mogelijke
uitvoeringstechnieken.
Een diepwand bijvoorbeeld, die als blijvend constructieonderdeel is voorzien, zal vanzelfsprekend ook de tijdelijke verticale bouwkuipbegrenzing vormen. AIle eventueel technische voor- en nadelen van deze uitvoeringstechniek
moeten door aIle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn, worden geaccepteerd.
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4.1.3

AANNEMER
Het is voor de aannemer

van groot belang dat het uiteindelijke

stand komt via een proces waarin zorgvuldig
factoren

die het succesvol

bepalen. Wanneer

toepassen

rekening

van de uiteindelijk

ditniet hetgeval is, bestaathet

heeft om de in zijn ogen beste uitvoeringstechniek
Het gaat hierbij overigens
van de bouwmethode
grondconditie,

komen

terugkoppeling(en)

4.2

bouwmethode

hij nauwelijks

speelruimte

te kiezen.
grenzen

trillingsgevoeligheden
Het zal duidelijk

via een gedegen

iteratieproces,

een succesvol bouwproces

tot

is met aIle kritische

en mogelijkheden

zelf, maar ook om de vraag of de omgevingsfactoren,

bodemvervuiling,

tot stand

besteksontwerp

gekozen

gevaardat

niet aIleen om de technische

wijze in het proces zijn meegenomen.
aIleen

gehouden

gewaarborgd

en dergelijke,

zoals

op de juiste

zijn dat goede ontwerpen
waarmee

door

tijdige

wordt.

ITERATIEPROCES
Het ontwerp- en bouwproces zal in aIle sectoren vanhet ondergronds bouwen (grote
infrastructuur, kleine infrastructuur, constructies voor wonen, werken en recreeren,
en opslag) doorgaans identiek verlopen. Het proces verloopt over het algemeen via de
volgende stappen:

- onderzoek
- voorontwerp
- definitief ontwerp
bestek

-

aanbesteding

- uitvoering
oplevering

AFBEElDING

exploitatie

en gunning
en directievoering
en onderhoud

1IIIIIfI!II8~
-

1

~UI-

Iteratieschema.
OMGEViNG

800.EM

UITVOERlNG

De genoemde fasen van een project en de factoren die van invloed zijn op het ontwerp
kunnen worden uitgezet in een zogenoemd iteratieschema. De eisen en wensen van
de opdrachtgever worden tijdig afgewogen tegen omgevings-, bodem- en uitvoeringsfactoren. Praktische uitvoeringsproblemen, risico's, hindervoor de omgeving
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en dergelijke moeten al in het ontwerpproces worden onderkend. Wanneer het
project in de besteks- of uitvoeringsfase komt, is zowel de uitvoerende partij als de
opdrachtgever er optimaal van verzekerd dat het bouwproces normaal zal verlopen.
Het iteratieproces voorziet er daarnaast ook in dat de aannemer in de aanbestedingsen uitvoeringsfase met dezelfde randvoorwaarden heeft te maken als de ontwerpers
in de eerdere fasen. Hierdoor kunnen behalve technische problemen ook contractuele
en administratieve problemen worden voorkomen. Uiteraard wordt de doelmatigheid van het proces vergroot wanneer de eisen, de wensen, de omgeving, de bodem,
de bouwmethode en de uitvoeringstechniek met grote zorgvuldigheid en inzicht in
het hele proces gedefinieerd of omschreven zijn.
COMPLEXE INTERACTIES
MET OM GEVING SF ACTOR EN
Op zich is het ontwerpproces van een ondergrondse ruimte niet anders dan dat van een
bovengronds

bouwwerk.

gecompliceerder.
factoren

De interacties

met omgevingsfactaren

Daarbij moet niet alleen gedacht

als de opbouw

van de ondergrond

worden

waarin

aan fysieke omgevingswordt,

ook de sodale

omgeving

waarbinnen

belangrijke

rol. Vooral met het oog op dit laatste gaat steeds vaker vanaf een zeer vroeg

stadium van projecten

een project wordt uitgevoerd

gebouwd

zijn echter talrijker en

een

expliciet aandacht uit naar omgevingsmanagement.

Naast de vaak grotere complexiteit
geval van ondergronds

speelt in die complexiteit

bouwen

ernstiger zijn; het verhelpen

van de interactie
ook de gevolgen

met de omgeving
van onvoorziene

ervan is soms erg kostbaar en bovendien

kunnen

in het

omstandigheden
tijdrovend.

EISEN EN WENS EN VAN DE OPDRACHTGEVER
Met betrekking tot de bestemming van een project kan globaal een indeling worden
gemaakt in 'kleine infrastructuur', 'grote infrastructuur', 'kelderconstructies voor
wonen, werken en recreeren' en 'ondergrondse opslag'. De opdrachtgever voor de
aanleg van kleine inuastructuur,
meestal een particuliere onderneming, wil
bijvoorbeeld een buis of lei ding laten leggen voor het transport - over langere of
kortere afstand - van al dan niet in bulk te transporteren goederen. Een dergelijke
verbinding kan zowel onder- als bovengronds worden aangelegd. Bij het maken van
die afweging zullen doorgaans particuliere belangen doorslaggevend zijn.
De overheid is meestal opdrachtgever voar de onder- ofbovengrondse aanleg van grote
infrastructuur zoals een (spoor- )weg. Ondergrondse aanleg zal gepaard gaan met de
bouw van een tunnel of een open bakconstructie. Net als bij de kleine inuastructuur kan
het gaan om een grote ofkleine te overbruggen afstand. Een wens van de opdrachtgever
kan ook betrekking hebben op het creeren van de mogelijkheid de grond dubbel te
gebruiken, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer ondergrondse infrastructuur
gecombineerd wordt met de realisatie van gebouwen erboven ten behoeve van wonen
en werken. In het geval van kelderconstructies zal er meestal sprake zijn van
ondergrondse ruimten met beperkte afmetingen ten behoeve van werken en -in mindere
mate - wonen. De opdrachtgever kan zowel de overheid als een particulier persoon of
bedrijf zijn. Bij ondergrondse opslag gaat het de opdrachtgever om het ondergronds
opslaan van goederen. De aard van deze goederen, die sterk uiteen kan lopen, is, zoals in
het geval van gevaarlijke stoffen, soms een reden om voor de ondergrond te kiezen.
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4.3

HET MAKEN VAN EEN AFWEGING
De constructies waarbinnen de verschil1ende 'functies' worden ondergebracht, kunnen
in principe zowel boven als onder de grand worden aangelegd. Er kan sprake zijn van
dringende redenen om ondergronds te bouwen, bijvoorbeeld op grand van veiligheidsoverwegingen. Hoe dringend de behoefte om voor ondergrondse aanleg te kiezen ook
is, eerst moet worden nagegaan of het wel mogelijk is om op de plaats waar de
uiteindelijke constructie is gedacht, onder de daar heersende omstandigheden
ondergronds te bouwen. Als er een dwingende eis is om ondergrands te gaan, zal er een
locatie gevonden moeten worden die binnen de randvoorwaarden past. Dit zal zich met
name voordoen bij de opslag van bepaalde goederen en bij kruisingen van transportaders. Als er geen dwingende noodzaak is, zal er soms toch om economische of andere
redenen voor een bovengrandse oplossing worden gekozen. Tot nu toe leert de praktijk
dat wanneer er geen dwingende redenen zijn, er nauwelijks gestructureerde afweegfactoren zijn op basis waarvan een principiele keuze gemaakt kan worden.
INTEGRALE
Hoewel
vertonen
immers

en financiele

deze factoren
niet

(afkomstig
waarden

AFWEGING

economische
alleen

overwegingen

vaak slechts een schijnhardheid.

be trekking

van techniek,

moeten

hoeveelheid

toekomstige

generaties

hebben

materiaal

als gevolg van milieuhinder,

Vooral de factoren

uiteindelijk

om wel of niet ondergronds

'bodem'

veiligheid,

te gaan een belangrijke

op ondergrondse

het verdere ontwerpproces,

4.4.1

zouden
gegevens

ook immateriele

overlast

en zorg voor

rol moeten

zullen bij de afweging
spelen. Niet alleen de

milieu, veiligheid

en toekomst-

in deze afweging worden meegenomen.

Is de keuze eenmaal

4.4

materiele

geven,

afweging te worden beschouwd.

en 'bouwmethoden'

directe kosten, maar ook andere aspecten, waaronder
visie, moeten

De berekeningen

op zuiver

en arbeidskosten),

risko's,

dienen in een integrale

'omgeving',

de doorslag

ofbovengrondse

dat uiteindelijk

aanleg gevallen,

in het definitieve

ontwerp

dan begint

uitrnondt.

OMGEVING
PlANOlOGISCHE OMSTANDIGHEDEN
De bestaande planologische situatie is uiteraard van grate betekenis voor het ontwerp
en de daarbij gekozen uitvoeringsmethode. Nog belangrijker - zeker als het gaat om
infrastructuur en diepe ondergrondse opslag - zijn de planologische ideeen voor de
toekomst. De veronderstelling dat er onder de grond zoveel ruimte is dat er alleen maar
afstemming met het bovengrondse hoeft plaats te vinden, berust op een misvatting; de
ondergrond ligt bezaaid met buizen, kabels en leidingen en het zal duidelijk zijn dat een
eenmaal aangelegd transportsysteem een grate barriere kan zijn voor verdere ondergrondse ontwikkelingen. Voorkomen moet worden dat de ondergrond dezelfde kenmerken van schaarste gaat vertonen als de bovengrond. Hoewel het niet gaat om een
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planologische

factor

in strikte

onduidelijkheid

overjuridischeaspecten

de ondergrond.

De planologische

rol spelen voor de opdrachtgever

4.4.2

tijdens

van een bouwproject

het ontwerp-

ook hoofdstuk
invloed

(zowel publiek-

voorwaarden

oak te vestigen

als privaatrechteJijk)

zullen in het bouwproces

en ontwerper

dan uiteindelijk

op de omgeving,
constructie

verontreinigingen
een blijvende
wanneer

op de

betreffende
een veel grotere

voar de aannemer.

ecologische

verstoring

als in negatieve

een gunstig

afschermend

ondergrondse

leidt tot geringe

blijvende

om ondergronds

en laag gelegen

te gaan, een beoordeling

lange-termijneffecten

zin: zo kan een

betekenen.

op
ook
Ook

aan de oppervlakte

maaiveld,
project

hebben

anderzijds

kunnen

Bij een goed doordacht

(zie

kan van blijvende
effect

zettingen

zal zich

manifesteren

bouwwerken

van de grondwaterhuishouding

met hoge grondwaterstanden

en negatieve

constructie

in positieve

terwijl

hebben.

en omgekeerd

en manieren

van een ondergrondse

enerzijds

bouwen

consequenties

de keuze is gemaakt
positieve

en het milieu

op vele plaatsen

zowel

in de bodem,

ondergronds

in een gebied

op de omgeving

en bouwproces

10). De realisatie

zijn

ondergrondse

Bouwkuip

de aandacht

MILIEU
De invloed

AFBEELDING

zin, is het zinvol

kan dit grote

heeft

en afweging

er, voordat
van deze

plaatsgevonden.

2

in de binnenstad

van

Den Haag ten behoeve van de
aanleg van de tramtunnel.

:~:
.
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Naast de lange-termijneffecten,
Tijdens het bouwen

constructie

van belang.

kan er sprake zijn van aan-

tasting van het leefmilieu.

Het gaat daarbij onder meer om zaken als geluidhinder,

horizonvervuiling,

lucht-

en grondwatervervuiling

Hoewel

vormen

dergelijke

van overlast

en hinder

tijdens

de aanleg

doorgaans

van tijdelijke aard zijn, kan er wel van langdurige

voorbeeld

is het langdurig

een metrolijn

wordt

'openliggen'

aangelegd.

hinder

van een stadscentrum

De hinder

voor het verkeer.

van een constructie
sprake zijn. Een

wanneervanaf

kan worden

gekozen voor realisatie

door middel

van boren.

de aanlegvan

diep(er) gelegen op- en afritten

nodigvoor

overlast, wanneer

veroorzaken.

Er is dan ook pas echt sprake

zeer veel overlast veroorzaken

geluidhinder.

Het verschil in geluidsniveau

damwanden

in vergelijking

Sommige

van het grondwater,

en stations, die

van reductie
kunnen

van

bepaalde

in de vorm van bijvoorbeeld

bij het heien van palen ofhet intrillen

met het aanbrengen

effecten van negatieve

als wordt

Maar ook in dat geval zijn er grote

de lengte van de tunnel relatief groot is. Daarnaast

uitvoeringstechnieken

maaiveld

teruggebracht

bouwkuipen

nog wel veel hinder

4.4.3

zijn ook effecten op de kortere termijn

van een ondergrondse

bernvloeding

van diepwanden

is enorm

van

groot.

van het milieu, zoals verontreiniging

zijn pas op langere termijn

merkbaar.

RISICO'S
In hoofdstuk

II wordt dieper ingegaan op de risico's waarmee

geconfronteerd.

Hier wordt

volstaan

blijvende risico's die verbonden

met het maken

zuBen blijvende
verbonden

van een onderscheid

zijn aan het gebruik van de gerealiseerde

en tijdelijke risico's die zich gedurende
Bij de afweging ondergronds

een project kan worden

de bouwfase

ofbovengronds

kunnen

voordoen.

en bij de daarop volgende

ontwerpfasen

risico's een grotere rol spelen dan tijdelijke. De blijvende

aan de activiteiten

die in het bouwwerk

tussen

constructie

plaatsvinden.

risico's zijn

Het risico van het

vervoer of opslag van gevaarlijke sroffen is daar een voorbeeld

van. Daarnaasr kunnen

ook gebeurtenissen

hebben.

bij het inschatten

buiten her bouwwerk

ernstige

gevolgen

Her probleem

van zulke risico's is vooral gelegen in de kwanritatieve

gaat daarbij om de vraag hoe groot dekans
en de omvang van de schadediedaar

is op een calamireit,

analyse. Her

gekoppeld

het gevolg vanis. Nog moeilijker

aan de aard

is het schatten

van risico' sop de langere termijn. Er kan als gevolg v;W de aanleg van een ondergrondse
constructie

bijvoorbeeld

sprake

zijn van een langdurig

effect op de grondwater-

strom en.

Tijdelijke risico's doen zich vooral tijdens de bouwfase voor. Het is noodzakelijk dat
ontwerpersop de hoogte zijn van de risico's die onvermijdelijk samengaan met
bepaalde uitvoeringsrechnieken. Een voorbeeld is de keuze tussen damwanden of
diepwanden voor een verticale begrenzing van een bouwkuip. Het gebruik van
damwanden is relatief goedkoop, maar door een aantal factoren, waaronder trillingen,
maximale lengte en vervormingen, zijn damwanden zeker niet altijd toepasbaar.
Ais gebouwd wordt op de 'grens' van de technische mogelijkheden en tevens
bijvoorbeeld ook bezuinigd wordt op het noodzakelijke grondonderzoek, is de kans
groot dat er rijdens de bouw iets misgaat. Het herstellen van schade is in het geval van
ondergrondse aanleg van constructies vaak ingrijpend en daardoor ook duur.
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4.4.4

VEILIGHEIDSASPECTEN
Veel risico's, zeker de blijvende,
grondse

parkeergarages

grondse

constructies

voorschriften
winkels

hangen samen met veiligheidsaspecten.

bestaan veiligheidsvoorschriften,
ontbreekt

het vaak aan eensluidende

voor ondergrondse

constructies.

en musea, wordt geadviseerd

instanties

veiligheidsvoorzieningen.

plaats tot plaats verschillen;
vormen de relatieflange

op het ontwerp

vluchtroutes

hangt voor een belangrijk

onvoldoende

zal het project

AFBEElDING

BODE

van

Vragen

van de noodzakelijke

ze emit zien?; hoe groot mag de
De veiligheid

deel af van daartoe
is. Wanneer

rekening

onvermijdelijk

wordt dieper ingegaan op veiligheidsrisico's

4.5

aangaande

situatie. Een nieuw 'gebied'

aangebrachte

in ondergrondse
installaties

Meestal kunnen deze alleen maar worden geplaatst wanneer

van de opdracht

voorzieningen,

te komen

zijn?; hoe zit het met de toegankelijkheid

voorzieningen?

zeer vroeg stadium al rekening mee gehouden
verlenen

als ondergrondse
met de plaatselijke

dat de voorzieningen

en inrichting

uit de diep gelegen tunnels: hoe moeten

en hoe staat het met de mechanische
voorzieningen.

tot overeenstemming
Dit kan betekenen

veiligheids-

geboorde tunnels ten behoeve van grote infrastructuur.

afstand tussen de verschillende
ruimten

Voor lokale ruimten

een niet altijd even wenselijke

die hier rijzen hebben betrekking
vluchtwegen

en algemene

of soms voorgeschreven

op het gebied van veiligheid

noodzakelijke

Voor onder-

maar voor overige onder-

bij de aanbesteding

is gehouden

vertraging

ofbij het

met de noodzakelijke

oplopen.

en hoe die benaderd

en

daar in een

In hoofdstuk

12

kunnen worden.

MOMS TAN DIG HE DEN

3

Het uitvoeren van controlesonderingen tijdens het boren
van de Tweede Heinenoordtunnel.

Een gedegen kennis vande ondergrond van de locatie waar ondergronds gebouwd gaat
worden, is noodzakelijk (zie ook hoofdstuk 6). Bodemomstandigheden zijn van grote
invloed op het ontwerp en de daarbij gekozen bouwmethode en uitVoeringstechniek.
Hoe meer gegevens er over de bodem beschikbaar zijn en hoe beter de kwaliteit ervan is,
hoe kleiner het gevaar dat er tijdens de uitvoering problemen ontstaan. De kennis moet
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voortvloeien uit een specifiek op het onderhavige project gericht bodemonderzoek. Het
onderzoek ter plaatse aan de hand van boringen en/of sonderingen vraagt om aanvullende informatie in de vorm van een geologische beschrijving en, in voorkomende
gevallen, een historisch overzicht.
Het komt nogal eens voor dat er sprake is van slecht of onvoldoende onderzoek. Een
van de redenen is dat er wordt bezuinigd omdat het onzeker is of een project wel of niet
doorgaat. Het al of niet doorgaan van een project hangt echter mede af van de resultaten
van het onderzoek. Daarnaast komt het regelmatig voor dat grondonderzoek wordt
verricht tegen de achtergrond van een al gekozen bouwmethode. Wordt er van
bouwmethode veranderd, ofkomt de constructie bijvoorbeeld dieper te liggen dan
aanvankelijk was gedacht, dan wordt er vaak nog steeds uitgegaan van de uitkomsten
van het in eerste instantie verrichte onderzoek. Ook wordt soms volstaan met gegevens
afkomstig van onderzoek dat is verricht voor een in de nabijheid gelegen project, zonder
dat is nagegaan of deze gegevens ook gelden voor het project in kwestie.
Vooral bij projecten die zich over enige afstand uitstrekken zoals tunnels en leidingen,
kan dit grote negatieve gevolgen hebben.

4.6

OVERIGE fACTOREN DIE DE KEUZE VOOR EEN
ONDERGRONDSE BOUWMETHODE BEPALEN
In het onderstaande wordt in vogelvlucht nog een aantal andere belangrijke criteria
besproken die van grote invloed zijn op de keuze voor de bouwmethode voor de
aanleg van ondergrondse constructies.

4.6.1

FUNCTIONELE

EISEN

Functionele eisen vormen de basis van een ontwerp. Wanneer die eisen vertaald kunnen
worden naar een exacte technis<:he geometrie, zoals het benodigde aantal vierkante
meters of vriJe hoogte in een kelderruimte, zal elke ontwerpvariant aan de gestelde
eisen moeten voldoen. Wanneer uitde functiondeeisenechter
geen harde te<:hnische
matenkunnen wordenafgeleid ligt het anders. Vanu.ithet oogpunt van sociale veiligheid zalbijvoorbeeld voor een ondergronds metrosta.tion,. waar gekozen is voor een
middenperron, de voorkenr uitgaan naar een middenperron zonder kolommen. Het is
e<:htermogelijk datwordt overwogen het station uit te bouwen vanuit reeds eerder
geboorde tunnelbuizen, om de bouwhinder op straatniveau ten opzichte van aanleg
vanafmaaiveld te beperken. Inhetgeval van ondergrondseuitbouw is het (technisch)
noodzakelijk kolo.mrnen op het middenperron aan te brengen, terwijl dit in het geval
van bouwen vanafmaaiveld- weliswaar tegen hogere kosten - kan worden vermeden.
De opdrachtgever en ontwerper zullen dus een keuze moeten maken op basis van de
mate waarin voldaan is aan de gestelde eisen, waar sociale veiligheid er in dit geval een
van is. Ondergrondse uitbouw levert minder overlast op, terwijl bouwen vanafhet
maaiveld beter tegemoet komt aan de eis van sociale veiligheid. Uiteraard zullen ook
andere factoren, waaronder kosten, de uiteindelijke keuze bepalen.
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4.6.2

VRIJHEID EN BEPERKINGEN IN HORIZONTALE EN VERTIC ALE ZIN
Wanneer

een metrotunnel

stratenpatroon
beperken.

moeten

vanaf straatniveau

worden

gebouwd

gevolgd om grootschalige

Bij het boren van een tunnel daarentegen

stratenpatroon

wordt,

zal als regel het

sloop te voorkomen

bestaat de mogelijkheid

af te wijken door de tunnel onder huizen en gebouwen

of te
van het

aan te leggen.

Boren biedt daarmee vaak een grotere (horizon tale ) vrijheid om een zo gunstig mogelijk
trace te realiseren dan aanleg vanaf maaiveld. Ten aanzien van de diepteligging
tunnel geldt juist het tegenovergestelde:
gebruiksvriendelijkheid,

vraagt het 'metrobedrijf

van de perrons. Wanneer

een tunnel vanafhet

maaiveld wordt aangelegd,

probleem.

een tunnel

wordt is er tijdens

Maar wanneer

minimale gronddekking
die in bouwkuipen

geboord

om een zo hoog mogelijke

nodig, ruim eenmaal de buisdiameter,

en perrons noodzakelijkerwijs

van een

met het oog op een kort verticaal transport

is dat geen

de uitvoering

waardoor

en

ligging
een

ook de stations

op een grote diepte liggen. Daarnaast kunnen met tunnels

zijn aangelegd, aile gewenste

boogstralen

worden

gemaakt, terwijl

in het geval van een geboorde tunnel de kleinste boogstraal die een tunnelboormachine
kan realiseren ongeveer 20 maal de tunneldiameter

4.6.3

bedraagt.

GRONDGESTELDHEID
De grondgesteldheid kan een grote rol spelen in het bepalen van de te kiezen
bouwmethode. Op een groot aantal plaatsen in Nederland bevinden zich van nature
aanwezige slecht waterdoorlatende lagen in de ondergrond. Wanneer ze zich op de
juiste diepte bevinden, kunnen ze worden gebruikt als gratis bodemafsluiting voor te
maken ondergrondse constructies. In een bouwkuip begrensd door wanden die tot in
een dergelijke laag zijn geheid, kan het werk dan in den droge plaatsvinden zonder
grondwaterbemaling.
Een ander voorbeeld vormt het feit dat een kunstmatige
bodemafsluiting door middel van injectie alleen kan worden toegepast wanneer de
grondgesteldheid dat toelaat. Ais het gaat om bouwen door middel van boren, is een
vloeistofschild het meest geeigend voor het boren van tunnels in zandgronden en een
gronddrukbalansschild voor het werken in samenhangende gronden, zoals klei.

AFBEELDING
Ruimtebeslag

4

van de bouw

van de Willemspoortunnel
in Rotterdam. In stedelijke
gebieden moet met veel
belangen rekening gehouden
worden.
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4.6.4

BESCHIKBARERUIMTE
De beschikbare ruimte is zeer bepalend voor de methoden die kunnen worden
toegepast. De uitvoering in een bouwput tUssen taluds vraagt zeer veel ruimte op
maaiveldniveau, wat vooral in stedelijk gebied op bezwaren stUit. In dat geval
verdienen andere methoden de voorkeur. Het zijn echter niet alleen het grondvlak
van de uiteindelijke constructie en de werkruimte er omheen die ruimte in be slag
nemen. Ook de aan- en afvoer en de opslag van materieel en materialen nemen ruimte
in, waarbij de ene bouwmethode meer ruimte vraagt dan de andere.
Prefabricage verlegt weliswaar een deel van het ruimtebeslag naar elders, maar de aanvoer en opslag van de werkvoorraad, moet mogelijk en tegelijkertijd niet hinderlijk zijn.

4.6.5

BOUWMETHODEN
Vanzelfsprekend
methoden

VOOR EVENTUELE
moet de bouwmethode

ANDERE
waarvoor

is gekozen,

zijn afgestemd

op de

die worden gebruikt voor eventUele andere delen van een project. Het gaat

daarbij onder meer om aspecten als technische

4.6.6

DELEN VAN HET PROJECT

aansluiting,

logistiek en planning.

BOUWTIJD
De noodzaak van een korte bouwtijd kan met het oog op rentabiliteit van een project,
en de dum van de overlast die met de bouw gepaard gaat een essentiele rol spelen in
de keuze voor een bepaalde bouwmethode.

4.6.7

GRONDWATERONTTREKKING;

WEL NIET

OF BEPERKT

TOEGESTAAN

Grondwateronttrekking, waarvoor een vergunning noodzakelijk is, kan een groot
aantal negatieve gevolgen hebben zoals aantasting van het drinkwaterpotentieel, het
omhoog 'trekken' van zout of brak water, verdroging van landbouwgronden en
natumgebieden, verplaatsing van giftige stoffen in de ondergrond, toenemende
paalbelastingen door negatieve kleef, aantasting van houten palen die boven het
grondwater komen te staan en (ongelijke) zettingen. Deze laatste kunnen schade
opleveren aan huizen, gebouwen, straten, leidingen, dijken en dergelijke.

4.6.8

G RON DVERVORMIN

G EN

Naast grondvervormingen door grondwateronttrekking
die zich ook in de wijde
omtrek van de bemaling kunnen voordoen, k1.lnnen de vervormingen ook ontstaan
in de onmiddellijke omgeving van het werk. Het gaat dan om grondvervormingen bij
kerende verticale wanden van bouwkuipen en grondvervormingen veroorzaakt door
het boren van tunnels. Bij kerende wanden worden de vervormingen veroorzaakt
door het doorbuigen van de wand. Wanneer de vervorming te groot is kan worden
overwogen gebruik te maken van een stijver type wand. Ook bij het boren van tunnels
treden grondvervonningen op, onder meer door te ruim ontgraven, het ontbreken
van voldoende steun aan het boorfront en het niet voI1edig vervangen van grond
door grout ter plaatse van de staartspleet. Dit kan leiden tot maaiveldzettingen en
verrnindering van de kwaliteit van funderingen.
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AFBEELDING
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4.6.9

VERVUILING DOOR VRIJKOMENDE
Wanneer

is vervuild,

moet de

grond worden afgevoerd naar speciale depots, waar het tegen betaling kan

worden gestort. Er moet daarom zeker in dat geval rekening
dat er bij de ene bouwmethode

4.6.10

slurry

GROND

de grond ter plaatse van de aan te leggen constructie

ontgraven

..".".".".".".

meer grond vrijkomt

mee worden

gehouden

dan bij een andere.

INGREEP IN DE BESTAANDE INFRASTRUCTUUR EN BOUWHINDER
Het bouwen
maaiveld

van ondergrondse

wordt

werken

- veelal

aangelegd

heeft

gevolgen

- zeker

wanneer

een constructie

voor de bestaande

vanaf

infrastructuur.

Het

gaat daarbij niet aIleen om de ingreep zelf, maar ook om de mate waarin de infrastructuur tijdens de bouw in stand kan worden gehouden door bijvoorbeeld
omleidingen, versmallingen en overkluizingen, eventueel in combinatie met fasering
van de bouw. Het spreekt voor zich dat de gevolgen voor de bestaande infrastructuur
per bouwmethode verschillen.
De mate van hinder - onder meer stof, trillingen, geluid, slechte bereikbaarheid van
winkels, woningen en bedrijven - is afhankelijk van de bouwlocatie en de bouwmethode. Zo zullen de negatieve effecten van het doorpersen van kabels en leidingen
beperkt blijven tot begin en eindpunt en in het niet vallen bij de overlast die wordt
veroorzaakt door aanleg in sleuven.
Ook binnen een bouwmethode kan de hinder worden beperkt, bijvoorbeeld door
damwanden de grond in te drukken in plaats van te heien.
Een andere belangrijke oorzaak van overlast is nauw gerelateerd aan het logistiek
proces: aan- en afvoer van materialen (ook bij het boren van tunnels) is vaak jarenlang
een bron van hinder. De keuze van de transportmiddelen speelt bij het reduceren van
deze hinder een belangrijke rol.

4.6.11

SCHADE

DOOR WERKZAAMHEDEN

Tot mogelijke vormen van schade kunnen naast de al eerder genoemde negatieve
gevolgen

van bemaling

wegverhardingen
ook eventueel
bedrijven

ook scheuren

en rioleringen
geleden

worden
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en de verminderde
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4.6.12

KOSTEN
Bij een vergelijking tussen mogelijke bouwmethoden

gaat het niet alleen om de

bouwkosten zelf, maar ook om eventuele schade en de kosten van grondverwerving,
het bouwrijp maken en het herstel van de oorspronkelijke of aangepaste terreinsituatie.
Tot het bouwrijp maken behoren ook zaken als het verleggen van kabels, leidingen,
wegen en tramrails, het slopen en eventueel herbouwen van huizen en gebouwen,
alsook het eventueel uitvoeren van mitigerende maatregelen zoals grondinjectie en
het versterken van funderingen.
De 'bijkomende' kosten zijn sterk afhankelijk van de omgeving waarin gebouwd
wordt en van de toegepaste bouwmethode. Zo horen bij het bouwen vanaf maaiveld
ook kosten die zijn gemoeid met eventueel noodzakelijke wegverleggingen.
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CONSTRUCTIES, BOUWWIJZEN EN UITVOERING
VAN BEGRENZINGEN

INLEIDIN G
De belangrijkste constructies die bij het bouwen in de ondergrond kunnen worden
onderscheiden zijn: kelderconstructies, tunnels en open bakconstructies ten behoeve
van 'grote infrastructuur', constructies ten behoeve van 'kleine infrastructuur' voor
transport via buizen, kabels en leidingen en constructies ten behoeve van opslag.
Constructies kunnen veelal met gebruikmaking van verschillende bouwmethoden
worden gerealiseerd, waarbij binnen de te onderscheiden bouwmethoden vervolgens
weer van verschillende uitvoeringstechnieken sprake kan zijn.
Dit hoofdstuk dient ter introductie van de begrippen constructies, bouwwijzen en de
uitvoering van bouwkuip- en bouwputbegrenzingen.

INHOUD VAN DIT HOOFDSTUK
5.1 CONSTRUCTIES
5.2

BOUWWIJZEN

5.3

UITVOERING VAN BOUWKUIP- EN BOUWPUTBEGRENZINGEN

5.4

VRAGEN
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5.1

CTIE S

5.1.1

KELDERCONSTRUCTIES
Kelderconstrucries

zijn ondergrondse

locarie. Ze vormen

onder- of bovengronds

fysieke reikwijdte.

waarbij gebruik kan worden
Binnen
bouwput-

horizon

gerealiseerd

door grondinjecrie

diepwanden
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van verticale

worden

bouwmethoden
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Bij het maken

vanafhet
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uitvoeringstechnieken
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construcrie
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bouwwerken

van een bovengrondse

infrastrucruursysteem.

verder door een beperkte
bouwput',

civiel-technische

al dan niet onderdeel

bijvoorbeeld

worden

van een vloer van onderwaterkunnen

bijvoorbeeld

14 wordt

die voor de aanleg van kelderconstrucries

dieper
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dam-

ingegaan
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worden toegepast.
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Een artist impression van het
gebruik van de ondergrond voor
wonen, werken, recreeren

en

vervoer.

5.1.2

TUNNELS

'GROTEINFRASTRUCTUUR'

Tunnels ten behoeve van grote infrastructuur
zijn ondergrondse

civiel-technische

Voor de aanleg van runnels staan bouwwijzen
kelderconstrucries
'caissonmethode'

(snelverkeer,

bouwwerken

beschikbaar

en de 'wanden-dak-methode').

In dit boek wordt in hoofdstuk
aanleg

van tunnels

hoofdsruk

en de 'boormethode'.

vanaf het maaiveld.

gebruik

gemaakt

de

die bij de aanleg

wordt

Hoofdstuk
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van de afzinkmethode.
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In

16 komt het boren van tunnels aan de orde, terwijl 'open bakconstrucries'
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5.1.3

TEN BEHOEVE VAN 'KLEINE

CONSTRUCTIES
Onder

kleine

infrastructuur

worden

kabels,

verstaan ten behoeve van het transport

INFRASTRUCTUUR'

leidingen,

van bijvoorbeeld

buizen

en mini-tunnels
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en informatie.
Traditioneel

wordt deze kJeine infrastructuur

vandaag de dag wordt in toenemende
zoaJs 'horizontaaJ

gestuurd

jacking'. In hoofdstuk

5.1.4

in een gegraven

sJeuf aangeJegd, maar

mate gebruik gemaakt van sJeufloze technieken

boren'

en 'micro-tunneling'

in combinatie

met 'pipe-

18 wordt dieper ingegaan op de aanJeg van kJeine infrastructuur.

TEN BEHOEVE VAN OPSLAG
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Afbeelding 2 toont een aantal methoden dat vaak wordt toegepast bij het bouwen in
de bovenste lagen van de Nederlandse bodem. In grote lijnen kunnen twee categorieen
worden onderscheiden: de categorie waarbij vanaf het maaiveld en in het geval van
zinktunnels vanaf de waterspiegel wordt gewerkt en de categorie waarbij de uitvoering grotendeels ondergronds plaatsvindt. Altijd zullen er ook in dat laatste geval
lokale toegangsvoorzieningen moeten zijn om de ondergrondse ruimte binnen te
kunnen komen, zowel tijdens de bouwfase als tijdens de gebruiksfase. De eerste categorie
zal de meeste hinder voor de omgeving veroorzaken, maar aan de andere kant -overigens
sterk ailiankelijk van locale omstandigheden en de diepteligging - vaak goedkoper zijn
dan de geboord aangelegde constructies. Ook bij de tweede categorie moet echter
worden gewaakt voor negatieve effecten, zoals ongewenste zettingen van het maaiveld
en de funderingen en verontreiniging van de ontgraven grond.

5.2.1

TIJDELIJKE

EN BUJVENDE

BOUWPUT EN -KUIP

De categorie 'vanafhet maaiveld' omvat ondermeer de groep 'open ontgravingen'.
Daarbij wordt een ingraving in het terrein gemaakt waarbinnen de constructie tot
stand komt. Door rond de constructie vervolgens grond terug te brengen (aanaarding)
wordt het maaiveld weer hersteld of wordt daarop bij een gebouw het bovengrondse
gedeelte opgetrokken. De ontgraving kent twee vormen:een bouwput tussen taluds
en een bouwkuip begrensd door wanden, bijvoorbeeld stalen damwanden. De eerste
vorm neemt meer ruimte in be slag, maar is, zonder de kosten voor de omgeving mee
te rekenen, meestal goedkoper.
Zowel bij bouwputten als bij bouwkuipen kan een onderscheid gemaakt worden
tussen een tijdelijke en een blijvende uitvoering. Tijdelijk wil zeggen dat de
voorziening alleen wordt gebruikt om er de definitieve constructie in te bouwen;
blijvend houdt in dat de put of kuip ook in de gebruiksfase blijft bestaan. Bij een
blijvende bouwput gaat het bijvoorbeeld om een verdiepte (spoor)weg. In het geval
van een blijvende bouwkuip worden de wand en en eventueel de bodemafsluiting
gei:ntegreerd in de definitieve constructie. Bij een tijdelijke bouwkuip worden de
wanden meestal getrokken na voltooiingvan het werk. De meest goedkope uitvoering
is vrijwel altijd die waarbij wordt gebouwd binnen een tijdelijke bouwput, waarbij de
grondwaterstand door bemaling tot beneden de putbodem wordt verlaagd. De
daardoor veroorzaakte verlaging van de grondwaterstand
in de omgeving is
tegenwoordig meestal niet meer toegestaan, tenzij het om beperkte verlagingen of
een voor schade weinig gevoelig gebied gaat. In een bebouwde omgeving kan
grondwaterstandsverlaging zettingen veroorzaken en in onbebouwde omgeving kan
het onder meer resulteren in schade voor de landbouw. Een mogelijke methode om
gevolgen van bemaling te beperken is retourbemaling. Daarbij wordt het opgepompte
water weer geheel of gedeeltelijk teruggebracht in de ondergrond.

5.2.2

POLDER PRINCIPE
Wanneer in de ondergrond een (horizontale) afsluitende bodemlaag aanwezig is,
wordt hier vaak dankbaar gebruik van gemaakt. Door rond de (te graven) bouwkuip
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een verticaal scherm te maken dat tot in die afsluitende laag reikt, kan de
grondwaterstand binnen dit scherm worden verlaagd tot onder de bouwkuipbodem.
Buiten het scherm en onder de afsluitende laag zal niet of nauwelijks verlaging van de
grondwaterstand optreden. Gebruikmaking van dit principe noemt men het 'polderprincipe'. Voorwaarde is wel dat de laag redelijk ondoorlatend is (absoluut waterdicht
bestaat niet) en zich op een dusdanige diepte bevindt dat de bodemlaag na ontgraving
van de kuip niet omhoog gedrukt wordt door het niet verlaagde grondwater eronder:
met het ontgraven van de grond wordt ook een gedeelte van het gewicht op de laag
weggenomen. Daarnaast is een al te diepe ligging van de afsluitende bodemlaag ook
niet aantrekkelijk omdat de verticale schermen dan te lang en te duur worden.
Bij verschillende open-ontgravingsmethoden

wordt gebruik gemaakt van de aan-

wezigheid van natUurlijke afsluitende lagen die nogal eens in de Nederlandse bodem
voorkomen. Vooral het kostenaspect speelt hier een rol; het gebruik van een natUurlijk
aanwezige afsluitende laag is veel goedkoper dan wanneer er kunstmatig een
bodemafsluiting moet worden aangebracht. Bij constructies die volgens het
polderprincipe zijn gebouwd, en waarbij de onderafdichting in zowel de bouw- als de
uiteindelijke gebruiksfase bestaat uit een van natUre aanwezige slecht doorlatende
laag, moet wel permanent kwelwater opgepompt worden. Vanwege het diepe contact
met het grondwater zal de luchtvochtigheid in de onderste laag van de constructie
groot zijn. Daarom wordt het polderprincipe vooral toegepast bij ondermeer
parkeergarages, omdat hierbij geen eisen worden gesteld aan de luchtvochtigheid. De
vloer van de onderste constructielaag kan dan bestaan uit een klinkerbestrating.

5.2.3

BOUWKUIP MET KUNSTMATIGE ONDERAFDICHTING
Wanneer een afsluitende bodemlaag ontbreekt, of op een te grote diepte aanwezig is, en
er tevens niet bemalen kan worden, kan de bouwkuip in den natte worden ontgraven.
De onderafdichting wordt dan verzorgd door een onderwaterbetonvloer. Nadat de
betonvloer voldoende sterkte heeft, kan de bouwput worden droog gepompt. De
betonvloer wordt tegen opdrukken beschermd door voldoende gewicht van de vloer
zelf (gewichtsvloer), of door middel van trekpalen of ankers.
In bijzondere gevallen wordt voor de onderafdichting een injectielaag toegepast op
een zodanige diepte onder de bouwputbodem dat het bovenliggende grondgewicht
in evenwicht is met de opwaartse waterdruk. De verticale wand van de bouwkuip kan
bestaan uit een stalen damwand. Wanneer bij (zeer) diepe bouwkuipen de te keren
hoogte voor damwanden te groot wordt, kan een stalen combiwand worden gebruikt.
Zodra beperkingen aan trillingshinder worden opgelegd, bijvoorbeeld vanwege omliggende bebouwing, gaat de voorkeur vaak uit naar een boor-palenwand of naar het
gebruik van diepwanden of damwanden die de grond in gedruktworden. De verankering
van een stalen of betonnen wand geschiedt bij voorkeur met ankers, waardoor
onbelemmerde ontgraving mogelijk is. Wanneer ankers niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld
vanwege bebouwing, wordt de benodigde stabiliteit verzorgd door een stempeling.
De uiteindelijke constructie wordt meestallos van de verticale wand gebouwd. In een
aantal gevallen, zoals bij ondergrondse parkeergarages, is de grondkering (zoals
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bijvoorbeeld

een stalen dam wand of een betonnen

constructie.

Een wandmassief

jet-grouten,
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5.2.4
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3

De innovatieve V- en U-polder
concepten.
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Een andere nieuwe methode - die ondermeer kan worden toegepast voor de verdiepte
aanleg van wegen en spoorwegen - is die van de V-polder. De waterdichting wordt
hierbij gevormd door een waterdicht folie dat als een V de dwarsdoorsnede van de
ontgraving afdekt. De aangebrachte wanden kunnen zowel tijdelijk als permanent zijn.

5.2.5

PNEUMATISCH

CAISSON

In het geval van de pneumatisch

caissonmethode

wordt de gehele constructie
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5.2.6
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Wanneer

de bovengronds

ondergrondse
structuur

aanwezige

constructie

wordt

zo snel mogelijk

constructie

worden

een betonnen

gehinderd

weer

uitgevoerd

bestaat uit het allereerst

moet

waarna

vervolgens

aangebracht

waardoor

is. Voor het beheersen
eerder genoemde
slecht

doorlatende

bodeminjectie,

hag;

in aanmerking:
door

plaats.

tijdens
bemaling;

onder verhoogde

diepte is bereikt, wordt de keldervloer

wordt
weer

In het dak zijn uiten materieel

de ontgraving

mogelijk
komen

de

met behulp van een van nature aanwezige

mid del van

of door het werken

(meestal

boven de constructie

aan- en afvoer van materiaal

van de grondwaterstand

methoden

Deze methode

het dak van de constructie

de ontgraving

het dak vindt

een

en deze infra-

van de constructie

worden

Onder

van

kan de ondergrondse

de wanden-dak-methode.

van de zijwanden
de infrastructuur

hersteld.

de aanleg

gemaakt

hersteld,

gemaakt. Indien gewenst kan vervolgens
sparingen

5.2.7
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van

Nadat de gewenste
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ZINKMETHODE
De zinkmethode is bij uitstek geschikt voor het ondertunnelen van rivieren en
kanalen. Zinktunnels bestaan uit tunnelelementen
die in een bouwdok worden
gebouwd en drijvend naar hun uiteindelijke be stemming worden getransporteerd.
Daar is inmiddels een sleuf in de bodem van de waterweg gebaggerd tussen de op
beide oevers gebouwde landgedeelten van de tunnel. Door het aanbrengen van ballast
worden de elementen in de sleuf afgezonken en onderling en met de landgedeelten
verbonden. Na het verwijderen van de tijdelijke kopschotten ontstaat een doorgaande
tunnel. De sleuf wordt vervolgens aangevuld met grond, totdat de oorspronkelijke
rivier- of kanaalbodem is hersteld. De methode hoeft echter niet beperkt te blijven
tot oeververbindingen. Zo is van de Rotterdamse metrotunnel (NZ-lijn) niet alleen
het gedeelte onder de rivier, maar ook het deel in het stadscentrum uitgevoerd als
gezonken tunnel. De elementen werden hierbij afgezonken in een tussen damwanden
gegraven kanaal, met een stempeling boven de waterlijn. Na het afzinken op palen
met verstelbare paalkoppen zijn de damwanden getrokken en is het kanaal weer
aangevuld met grond.

5.2.8

BOORMETHODEN;

GROTE

EN KLEINE INFRASTRUCTUUR

Bij methoden waarbij de uitvoeringswerkzaamheden zich gratendeels onder de grand
afSpelen kan een onderscheid gemaakt worden tussen technieken voor grote diameterafmetingen en technieken voor kleinere diameterafrnetingen. De indeling loopt parallel
met die van de grote infrastructuur (wegen en spoorwegen) en de kleine (leidingen,
buizen en kabels). Het is echter zeker denkbaar dat de methoden voor aanleg van de
kleine infrastructuur, meestal sleufloze technieken genoemd, ook zullen worden
gebruikt voor de aanleg van ondergrandse logistieke systemen (zie hoofdstuk 19).
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Voor het boren van tunnels ten behoeve van grote infrastructuur
kunnen
verschillende typen tunnelboormachines (TBM's) worden onderscheiden: machines
voor rotsbodem en machines voor zachte grond. Bij dit laatste type beweegt zich een
cirkelvormige stalen cilinder, het schild, door de ondergrond.
Het schild is een zich verplaatsende werkruimte, waarin aan de voorzijde de grond
wordt ontgraven

en achter een dicht schot

- de

drukwand

- onder

atmosferische

omstandigheden de buisvormige tunnelwand wordt aangebouwd tegen het al
gemaakte tunnelgedeelte. Ondertussen wordt de ontgraven grond via pijpleidingen
of transportbanden door de al gemaakte tunnel naar buiten afgevoerd. Binnen het
schild wordt de eigenlijke tunnelwand gebouwd - soms ook 'lining' genoemd - die
meestal be staat uit ringen die zijn opgebouwd uit geprefabriceerde betonnen
segmenten. Is het tunnelgedeelte binnen het schild voltooid, dan wordt het schild
met behulp van vijzels, die zich afzetten tegen de laatst geplaatste tunnelring, naar
voren gedrukt. Om aan het boorfront de druk van de omringende grond en het
grondwater te kunnen weerstaan (boorfrontstabilisatie) komen twee typen schilden
in aanmerking: het vloeistofschild en het gronddrukbalansschild.
AFBEELDING
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Langsdoorsnede van een vloeistofschild en de al aangebrachte
tunnelwand.
A Mengkamer
B Snijrad
C Afzetvijzels
D Toevoer- en transportleidingen

E Groutinjectie
F Data systeem

De succesvolle inzet van tunnelboormachines in 'slappe' grond, hangt af van een
groot aantal factoren. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat het boorproces zo
min mogelijk overlast voor de omgeving mag veroorzaken. Het beheersen van
zettingen en gronddeformaties is hierbij een aspect dat veel aandacht vraagt. Het
ontgraven veroorzaakt namelijk ontspanning van het boorfront. Verder is de diameter
van het schild groter dan die van de tunnelwand, die immers binnen het schild wordt
gevormd. Hoewel de staartspleet (het gevolg van dit verschil) wordt gevuld met
grout, zal de grond achter het schild kunnen nazakken.
Voor het boren is altijd een minimale gronddekking boven de te boren tunnel vereist.
Daarom moet het boorproces direct op diepte beginnen in een speciale startschacht
en eindigen in een speciale ontvangstschacht. Dit zijn ondergrondse constructies, die
met een van de eerder genoemde methoden gebebouwd kunnen worden.
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Onder methoden voor aanleg van kleine infrastructuur vallen doorpersingen,
microtunnelling en het trekken of slaan van leidingenbuizen. Men spreekt ook van
sleufloze technieken ('no dig'), om het onderscheid aan te geven met technieken
waarbij leidingen vanaf het maaiveld in sleuven worden aangelegd.
Anders dan bij het boren voor grote infrastructuur wordt bij het uitvoeren van sleufloze
technieken voor kleine infrastructuur de tunnel niet ter plaatse in de grond gebouwd
binnen de bescherming van het schild, maar worden buizen de grond in geperst of de
grond ingetrokken of geslagen. De tunnelwand (lining) kan worden opgebouwd uit
geprefabriceerde betonnen buisdelen, maar ook worden leidingen toegepast van staal,
of versterkte kunststoffen.
Bij een doorpersing wordt vanuit een perskuip met behulp van vijzels een buiselement
de grond ingedrukt. Wamieer dit element de grond is ingedrongen, worden de vijzels
teruggetrokken en wordt een nieuw buiselement aangekoppeld, waarna het proces
opnieuw begint, totdat in opeenvolgende persstappen de buis de ontvangstkuip heeft
bereikt. Daarbij kan worden gewerkt met een open of een gesloten front.
Het eerste systeem, waarbij sprake is van een open front, kan alleen worden toegepast
boven het grondwaterniveau. Bij de tweede methode wordt gewerkt met een gesloten
front (microtunneIing) en bevindt zich aan de voorzijde van het eerste buiselement een
schild met een boorkop die de grond wegfreest. Dit is een kort schild, dat alleen het
ontgravingsgedeelte bevat en niet de werkruimte voor de bouw van de tunnelwand,
zoals bij TBM's voor tunnels met grotere diameters. Ook hier wordt, afhankeIijk van de
grondsoort, een vloeistofschild of een gronddrukbalansschild toegepast.
In het geval van horizontaal gestuurd boren

- 'horizontal

directional drilling' (HDD)

- wordt over de totale lengte van het boor trace eerst een gebuisde gang geboord (de
pilot-buis), waarna door deze gang de uiteindelijke leiding wordt getrokken. Het
boren wordt uitgevoerd met een boorstelling die op het maaiveldniveau is opgesteld,
waardoor bij deze techniek in principe geen sprake is van bouwkuipen en grondwaterstandsverlaging.
Kleinere leidingbuizen kunnen ook pneumatisch door de grond geslagen worden
met een 'raket'o De raket beweegt zich door de grond doordat erbinnen een hamer
telkens pneuma tisch tegen een aambeeld gelagen wordt, net als bij het heien. De raket
kan duwen of trekken naargelang hij aan de voorkant of aan de achterkant is bevestigd.
Bij deze methode kan niet gestuurd worden.
5.2.9

BERGMANNISCHE

METHODEN

Andere methoden waarbij de uitvoering van het werk ondergronds plaatsvindt, zijn de
zogenoemde bergmannische methoden die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor
het uitbouwen van geboorde buizen tot stations. Met deze methoden kan hinder op
straatniveau worden beperkt en kunnen tevens constructies worden gebouwd op anders
niet of nauwelijks bereikbare locaties, zoals de dwarsverbindingen tussen de geboorde
verkeersbuizen van de Westerscheldetunnel. Bijdeze methoden wordtde grond rondom
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de te maken constructie versterkt en waterdicht gemaakt door bijvoorbeeld bevriezing
ofbodeminjectie. Daarna wordt binnen de kunstrnatige omhulling de grond verwijderd
en de definitieve constructie gemaakt.
Bij brede ruimten en grote grond- en waterdrukken heeft de ornhulling onvoldoende
sterkte om aan de binnenzijde in een keer voIledig te worden ontgraven. In die gevallen
wordt geleidelijk ontgraven en worden de vrijkomende vlakken van de omhulling
voorzien van een laag spuitbeton en eventueel van stempels of grondankers.

5.3

UITVOERING VAN BOUWKUIP- EN BOUWPUTBEGRENZINGEN
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5.3.1

VERTIC ALE COMPONENTEN
Wanneer bij de aanleg van een bouwput gebruik wordt gemaakt van een talud, is er
veelal bemaling noodzakelijk die kan resulteren in de verstoring van de bestaande
waterhuishouding. Bovendien nemen taluds als verticale begrenzing veel ruimte in
be slag, waardoor dit type begrenzing zeker bij grotere dieptes van de bouwput binnen een bebouwde omgeving meestal is uitgesloten.
Bouwkuipwanden moeten de grond en het grondwater keren en het horizontaal
evenwicht verzekeren. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen constructieve
wanden en waterremmende afsluitingen. Tot de constructieve wanden behoren
ondermeer damwanden, diepwanden, palenwanden en berlinerwanden die in de
gebruiksfase tevens onderdeel kunnen vormen van het gerealiseerde bouwwerk (zie
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hoofdstuk

7). Stalen damwanden
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Een diepwand bestaat uit aaneensluitende verticale en rechthoekige panelen en
wordt gemaakt door middel van een graaf-, grijp- of freestechniek, waarmee tot grote
diepte kan worden 'gegraven'. Het graafproces vindt plaats onder steundruk van een
spoeling, zoals een bentonietsuspensie, die voorkomt dat de wand en van de ontgraving afkalven en bovendien het verlies van spoeling moet voorkomen doordat de
suspensie een pleisterlaag op de wanden vormt. Wanneer de ontgraving op diepte is,
wordt een wapeningskorf geplaatst en mortel gestort die de in de ontgraving
aanwezige spoeling verdringt. Om de panelen op elkaar aan te sluiten moeten
voegmallen worden toegepast.
ANDERE VERTICALE

WATER REM MENDE AFSLUITINGEN

Voor het maken van tijdelijke bouwkuipwanden
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5.3.2
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BEGRENZINGEN

Wanneer er geen sprake is van een van nature aanwezige slecht doorlatende laag wordt
in veel gevallen een kunstrnatige bodemafsluiting van een bouwkuip gerealiseerd met
behulp van onderwaterbeton. Hierbij fungeert deze afsluiting tevens als een afstempeling
tUssen de wanden, die daardoor minder aan vervorming onderhevig zijn. Wanneer de
vloer aan trekpalen verankerd is, wordt een deel van de ondergrond gemobiliseerd bij
het opnemen van de opwaarts gerichte waterdruk tegen deze afsluiting.
De vloer van (ongewapend) onderwaterbeton dient als afsluiting van de bouwkuip
en vormt meestal geen onderdeel van het te maken bouwwerk. Daarvoor wordt in
den droge een gewapende vloer gestort.
AFBEELDING
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Trekpalen in een d;epe
bouwku;p.
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Kunstmatige bodemafsluitingen door middel van bodeminjectie dienen voor het
instandhouden van de bouwput ofbouwkuip gedurende de uitvoering van het bouwwerk. Zulke afsluitingen hebben het voordeel dat er geen trekelementen onder de
constructievloer nodig zijn voor het opnemen van de opwaartse waterdruk; het
bodemmateriaal tllssen de ontgraving en de kunstmatige afsluiting zorgt voor het
verticale evenwicht. Als nadelen staan daar tegenover dat er iangere wanden nodig
zijnen de aansluiting van de wand op de horizonra1e bag moeilijk te controleren is.
Bijjergrouten wordt grout met een hoge snelheid de grond ingespoten om deze te
snijden, te vervangen en te vermengen met een verhardend materiaal. Bij waterremmende bodeminjecties wordt meestal een gel ge'injecteerd die het water uit de
porien vervangt, waardoor een dicht watervast massief ontstaat. Ook kunnen folies
worden toegepast als vloeistofdichte bodemlaag. Voor het aanbrengen van deze folies
moet veel dieper ontgraven worden dan het niveau van de onderkant van het eigenlijke bouwwerk. In tegenste1ling tot de gelnjecteerde bodemlagen vormen folies
onderdeel van de permanente constructie.

5.4
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IN LEIDIN G
Bij het bouwen in Nederland heeft men vaak te maken met de typische aard van de
Nederlandse grondgesteldheid: meestal zeer slappe toplagen, een hoge grondwaterstand en een grote variatie in grondsoorten, zowel in horizontale als in verticale
richting. De omstandigheden kunnen daardoor ook bij dicht bij elkaar gelegen locaties
sterk verschillen. Kennis van de aard en het gedrag van de bodem is voor ondergronds
bouwen daarom essentieel. Dit hoofdstuk behandelt aspecten van geologie,
geotechniek en geohydrologie die bij ondergronds bouwen van belang zijn.
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6.1

GEOLOGISCHE BODEMOPBOUW VAN NEDERLAND
Gesteenten komen in Nederland vrijwel alleen op vrij grote diepte voor. De bovenkant
van de afzettingsgesteenten (zandsteen en kleischalie) ligt gemiddeld op 200 a 300 m
onder N.A.P. Deze vormt de onderzijde van het Nederlands bekken, dat vanuit het
noordwestenoploopt.
In Limburg wordt op geringe diepte onder het maaiveld de
oudste gesedimenteerde grond in ons land aangetroffen, de kalksteen.
Boven de gesteentenlagen liggen sedimenten uit het Pleistoceen en Holoceen.

AFBEELDING
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6.1.1

a

dekzandgebied

PLEISTOCEEN
De pleistocene afZettingen zijn gevormd door de aanvoer van bodemmateriaal door de
grote rivieren, de zee ofhet landijs. Vooral de klimatologische omstandigheden ten tijde
van de afzettingen - het klimaat in Nederland is op de geologische tijdschaal aan
wisselingen

onderhevig

geweest

- hebben

een grote invloed gehad. De grofste en dikste

afzettingen zijn gevormd in koude perioden voor en na ijstijden, waarin rivieren ook
het meest eroderend werkten op oudere afzettingen.
Kleilagen zijn ontstaan door bezinking van het fijnste sediment in zee of in de
komgronden van rivieren. Vanwege het steeds wisselende klimaat is de hoogte van de
zeespiegel niet constant geweest. Door het verschuiven van de kustlijn varieerde
daarmee ook de plaats van afzetting van fijn en grof sediment.
Omdat de sedimenten die tegen het einde van het Pleistoceen zijn afgezet voornamelijk
bestaan uit zand, vormen deze een afZetting waarop goed gefundeerd kan worden. Aan
de andere kant zijn de pleistocene zandlagen zeer goed doorlatend, waardoor het
invloedsgebied van spanningsbemaling ver kan reiken. In het westen van Nederland ligt
de bovenkant van de pleistocene laag op 10 tot 20 m onder het oppervlak. In het oosten
en noorden van het land kunnen pleistocene lagen als gevolg van het gewicht van het
landijs over-geconsolideerd zijn. Een gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat de (neutrale)
gronddruk sterk is toegenomen. Overgeconsolideerde kleilagen kunnen het graaftempo
bij het boren van tunnels ofhet maken van diepwanden sterk vertragen.
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6.1.2

HOLOCEEN
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6.2
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van belang

bodem. Tijdens het Holoceen

factoren

die ook in het geval
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naar de bodemstructuur

kan
bij de

zeer noodzakelijk.

GEOHYDROlOGIE
In de grond is porH~nruimte aanwezig waarin zich, afhankelijk van de diepte en het
vochtaanbod, grondwater kan bevinden. Waar de porien vrijwel volle dig met water
zijn gevuld, is de bodem verzadigd. Daarboven, in de onverzadigde bodem, blijft er
ten gevolge van capillaire werking water in de porien hangen. Boven de grondwaterspiegel komt er dus ook vocht voor in de bodem, wat van invloed kan zijn op
ondergrondse constructies. De grondwaterstroming vindt vooral plaats in de goed
doorlatende pleistocene en holocene zand- en grindafzettingen, die uitgestrekte
watervoerende lagen vormen. In het Nederlandse bekken vormen de slecht
doorlatende afzettingsgesteenten op 200 a 300 m diepte de vrijwel ondoorlatende
basis van het geohydrologische systeem. De watervoerende lagen worden van elkaar
gescheiden door waterremmende of slecht doorlatende lagen die bestaan uit klei en
leem, waarin slechts zeer beperkt verticaal transport van water plaatsvindt. In het
zuiden van het land wordt door de klei van de geologische forma ties van Kedichem
en van Tegelen op enige tientallen meters diepte een waterremmende laag gevormd.
In het noorden komen op enige diepte scheidende lagen voor die uit glaciale klei,
eemklei en potklei bestaan. In hetwesten van hetland zijn de watervoerende pakketten
afgedekt door slecht doorlatende holocene toplagen, bestaande uit klei en veen. De
oude strandzanden en zandige geulopvullingen die in kleilagen voorkomen, kunnen
als lokale watervoerende laag een rol spelen. Dergelijke plaatselijke verschillen
(heterogeniteit) met meer of minder doorlatende eigenschappen van de bodem
vragen bij ondergrondse bouwprojecten om extra aandacht. In het oosten van
Nederland komen de watervoerende pakketten al op geringe diepte voor. Ze worden
plaatselijk afgedekt met fijnzandige afzettingen, in Brabant door fijn zand en leem en
in het no orden door keileem. Voor de typisch Nederlandse omstandigheden zijn
twee hoofdtypen van grondwaterstroming
te onderscheiden: infiltratiegebieden
waar voeding van het grondwater plaatsvindt door neerslag en kwelgebieden met
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spanningswater onder~en waterremmende laag. In het laatste geval is aan de bovenzijde
van de laagbei'nvloeding mogelijk door de lage polderpeilen. De kwel is afhankelijk van
het stijghoogteverschil over en de hydraulische weerstand van de laag.
AFBEElDING
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GRONDWATERSTAND EN STIJGHOOGTEN
Er bestaat een uitdrukkelijk verschil rossen de grondwaterstand en de stijghoogte van
het grondwater in een bepaalde watervoerende laag. De grondwaterstand
is het
niveau waarop de waterspiegel zich bevindt bij een ontgraving. De stijghoogte is de
hoogte tot waar het waterniveau stijgt ten opzichte van een referentievlak. Om deze
hoogte te meten wordt gebruik gemaakt van een peilbuis die in een zandlaag wordt
geplaatst. In kleilagen wordt over het algemeen niet gesproken van stijghoogte, maar
van porienwaterdruk, die wordt gemeten met behulp van waterspanningsmeters.
Hier kan geen gebruik gemaakt worden van een peilbuis, omdat de hoeveelheid water
die hierin moet stromen vanwege de geringe doolatendheid van de kleilaag de
porienwaterdruk teveel zou bei'nvloeden. In zandlagen bevindt de grondwaterstand
zich bij de overgang van onverzadigde mar de verzadigde bodem. Onder afsluitende
lagen is de stijghoogte van het grondwater mede afhankelijk van de bron waaruit de
laag wordt gevoed. De grondwaterstand en de stijghoogte(s) flucroeren onder invloed
van hydrologische factoren, waaronder de dagelijkse neerslag, de seizoensafhankelijke
verdamping of de getijdebeweging nabij de kust en op de benedenrivieren. Voor
bouwprojecten is het van belang kennis te hebben van de hoogste stand van het
grondwater of spanningswater die tijdens de bouw verwacht kan worden. In een
watervoerende laag wordt met potentiaallijnen of isohypen aangegeven waar gelijke
grondwaterstanden of stijghoogten voorkomen. De richting van de stroming, die
wordt aangegeven met stroomlijnen, staat haaks op de isohypenDe grondwaterstroming wordt aangedreven door drukverschillen. In de polders in
het westen van Nederland treedt een opwaartse kwelstroming op door de toplagen
ten gevolge van het kunstmatig laag gehouden polderpeil. Bij de overgang van
infiltratiegebieden naar polders en in polders die een voor akkerbouw vereiste diepe
droogteligging hebben, is de kwel groot. De kwaliteit van het spanningswater speeIt
een rol bij kwel naar polders toe. Op enige diepte bevindt zich brak tot zout
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spanningswater dat van zee afkomstig is. Door infiltratie van neerslag heeft zich een
zoete grondwatervoorraad kunnen vormen. In het duingebied drijft deze op het
zoute grondwater. Meer naar het oosten en zuiden van het land wordt de afstroming
van kwelwater gecompenseerd door aanvulling vanuit de hoge zandgebieden en de
heuvelruggen waarin hoge waterpeilen voorkomen. Waterscheidingen (zoals open
water of heuvelruggen) en g£Ondwate£Onttrekking zijn voorwaarden voor de
stroming.
Voordat begonnen wordt met het maken van geohydrologische berekeningen of een
bemalingsontwerp inclusief de hiermee samenhangende verlagingen, is het belangrijk
dat een conceptueel model wordt opgesteld. Van belang hierbij zijn:

-

geohydrologische situatie, waarbij de relevante componenten in het hydrologisch
systeem worden gei:dentificeerd;

- de p£Obleemdefinitie, waarbij de relatie tussen de ingreep en de hyd£Ologische
omgeving wordt aangegeven.

6.2.2

METING VAN GRONDWATERSTANDEN
Voor ondergrondse

bouwprojecten

de grondwaterstand

en de stijghoogtes die verwacht kunnen worden. Veelal is deze kennis

is het van groot belang te weten wat de hoogte is van

gebaseerd op historische meetreeksen

van grondwaterstanden.

projecten, maar ook al eerder in de ontwerpfase,
of de werkelijke situatie overeenkomt
het grondwater

thema; grondwater

transportrnedium

is voor verontreinigingen

verontreinigingen

in de bodem. Dit aspect komt in hoofdstuk

spanningsmeters.

gemeten moeten worden

met het verwachte grondwaterpeil.

is overigens ook een belangrijk

Metingen van de g£Ondwaterstand

Tijdens de uitvoering van

zal voortdurend

kunnen

Kennis van de stijghoogtes

en daarmee bepalend voor de mobiliteit van
10 aan de orde.

worden verricht met peilbuizen
is om verschillende

- voor de bewaking van de grondwaterstanduitvoering van ondergrondse werkzaamheden;
voor de monitoring

van effecten in de omgeving

en water-

redenen noodzakelijk:

- voor de bepaling van de uitgangstoestand
van grondwaterstanden,
het ontwerpen en de bouw rekening moet worden gehouden;

-

De kwaliteit van

is het belangrijkste

waarmee tijdens

of stijghoogteverlaging

tijdens

de

tijdens de bouw.

Het tweede aspect - bewaking - speelt een belangrijke £01wanneer in het ontwerp van
een onderg£Ondse constructie rekening wordt gehouden met de waterdichtheid van
een bodemlaag. In dat geval moet door middel van peilbuizen onder die laagde stijghoogte
worden vastgesteld. Peilbuizen kunnen worden geplaatst in boorgaten of worden
weggedrukt met behulp van de sondeertechniek. Door het verzamelen van tijdreeksen
van waarnemingen kan voorafgaand aan het werk de mogelijke fluctuatie door neerslag
en verdamping worden bepaald. Peilbuizen zijn alleen goed te gebruiken in doorlatende
grond; in slecht doorlatende g£Ondworden waterspanningsmeters geplaatst.
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6.2.3

BEMALING
In grate del en van Nederland ligt de grondwaterspiegel op slechts I a 2 m onder het
maaiveld. Ten behoeve van (bijvoorbeeld) de bouw van een constructie die in den droge
binnen een bouwput met taluds moetworden aangelegd, zal daarom de grondwaterstand
moeten worden verlaagd. Afhankelijk van de noodzakelijke waterstandsverlaging, de
doorlatendheid van de grond en de grootte van de putbodem wordt een open bemaling,
een vacuiimbemaling of een bemaling met onderwaterpompen toegepast. Ook een
combinatie van deze bemalingstypen is mogelijk. Een open bemaling, waarbij de ingreep
beperkt wordt tot het afvoeren van vIij toestromend of opkwellend water, is slechts
mogelijk bij een geringe verlaging in slecht doorlatende gronden: hooguit 4 tot 5 m in
klei. Een meer actieve methode voor het realiseren van een grondwaterstandsverlaging
is vacuiimbemaling. Doordat de onderdruk nooit hoger kan zijn dan de atmosferische
druk (ro m waterkolom) is de verlaging zelden meer dan 5 a 6 m. Bij diepe bouwputten
moet een vacuiimbemaling dan ook in trappen worden uitgevoerd. Een andere methode van bemaling is die waarbij gebruik gemaakt wordt van onderwaterpompen. Dit zijn
perspompen waarmee grote verlagingen van de grondwaterstand in goed doorlatende
lagen kunnen worden bereikt. In de Nederlandse situatie is er zelden sprake van een
homogene grondopbouw met een vrije waterstand. Meestal bestaat de bodem uit meerdere grondsoorten. Wanneer zich boven een watervoerend pakket een afsluitende laag
bevindt en de stijghoogte in het pakket boven de bovenzijde daarvan ligt, spreekt men
van spanningswater. Wanneer zich onder de putbodem een afsluitende laag bevindt
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met daaronder zand, kan opbarsten van de bodem het gevolg zijn. De grondopbouw
kan er dan toe leiden dat de vrije waterstand boven een afsluitende laag verlaagd
moet worden om in den droge te kunnen werken, terwijl onder de afsluitende laag
onderwaterpompen moeten worden ingezet om het spanningswater te bemalen en
opbarsten te voorkomen.

6.3

GRONDONDERZOEK
Het is duidelijk dat een gedegen kennis van de ondergrond
gronds gebouwd

gaat worden,

noodzakelijk

van de locarie waar onder-

is. Hoe meer gegevens er over de bodem

beschikbaar zijn en hoe beter de kwaliteit ervan is, hoe kleiner het gevaar dat er rijdens
de uitvoering
het onderhavige

problemen

ontstaan.

in het laboratorium

Het onderzoek

kan worden verdiept door aanvullende

een geologische beschrijving
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BORING

EN

Voor het maken van een geotechnisch ontwerp is het noodzakelijk dat de diepte
ligging van de verschillende grondlagen wordt bepaald en dat de grondsoort per laag
wordt benoemd. Bij boringen worden de grondsoorten op directe wijze beschreven.
Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen een globale beschrijving in het
veld waarbij de boormeester de boorspoeling of de uitkomende grond beoordeelt en
een meer nauwkeurige boorbeschrijving op basis van laboratoriumonderzoek aan de
ongeroerde monsters.
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Bij grondonderzoek

door middel van boringen wordt de grond onderzocht aan de

hand van monsters die met boringen zijn verkregen. De grondmonsters afkomstig
van verschillende boormethoden
lopen sterk uiteen in kwaliteit. Om de
eigenschappen van grond te onderzoeken door middel van laboratoriumproeven zijn
grondmonsters van goede kwaliteit nodig. Het is bovendien belangrijk dat de
monsters zo min mogelijk worden bei:nvloed (geroerd) door de uitvoering van de
boring, iets wat bij monstername uit cohesieloze grondlagen vaak erg moeilijk blijkt.
Twee veel gebruikte systemen zijn enerzijds de Ackermannboring of pulsboring met
gestoken monsters en anderzijds de Begemannboring. Bij het uitvoeren van boringen
en sonderingen in kwelgebieden en in ontgraven bouwputten moet overigens gewaakt
worden voor welvorming door sondeer- en boorgaten.
;.
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Ook met de Begemannboring
systeem
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zoals kalksteen,

grind, zand,

moet onderscheid

worden

gemaakt tussen losse korrelige afzettingen zoals zand en leem, die uit zeer fijn sediment
bestaan, en klei, dat bestaat uit zeer kleine geladen minerale

plaatjes,

die een samen-

hangend geheel vormen. Daarnaast komt veen voor dat bestaat uit afgestorven
materiaal, samengeperst
vanwege

de geringe

Zandlagen

in horizon tale lagen. Veen en klei worden als slap gekenmerkt

sterkte
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onder de grondwaterspiegel

ofboren

organisch

is zand weinig samenhangend,

en een grote

zodat de stabiliteit

een belangrijk punt van aandacht is.

CLASSIFICATIE
Aan de hand van een classificatie kan een aanduiding van de grond gegeven worden,
bijvoorbeeld grof of fijn zand, plastische of vaste klei. De classificatie van de grondsoorten
vindt plaats op basis van de eigenschappen korrelverdeling, consistentie, humusgehalte,
kalkgehalte, watergehalte en volumieke gewicht. Bij de geologische classificatie van
sedimenten is veen een uitzondering omdat het niet van minerale herkomst is.
De bepaling van de consistentie is met name voor kleiige gronden van belang, omdat
deze onder andere een indruk geeft van de verwerkbaarheid. Dit is belangrijk voor
het maken van geboorde tunnels. Verder kunnen correlaties worden bepaald met
andere eigenschappen die de betreffende grond verondersteld wordt te hebben. De
consistentie van klei is tevens een maat voor het optreden van kleef. De consistentie
van grond verandert met het watergehalte. Kleigrond kan bij een laag watergehalte
ruw en korrelig zijn en bij toename van het watergehalte vloeibaarder worden. De
drie consistentiefasen (vloeibaar, plastisch en vast) gaan geleidelijk in elkaar over. De
consistentiegrenzen zijn de vloeigrens, en de uitrolgrens. Deze geven het gehalte aan
water aan waarbij de consistentie van de grond verandert. De plasticiteitsindex is
gedefinieerd als hetverschil tussen de vloeigrens en de uitrolgrens. Voor de correlatie
van het type grond met geotechnische en geohydrologische eigenschappen kan
behalve van de consistentie (los of vast) gebruik worden gemaakt van het volumieke
gewicht van de grondsoort en de diepteligging van het sediment. Het volumieke
gewicht van de grond kan door middel van weging en volumebepaling worden vastgesteld aan de hand van grond uit steekbussen (ongeroerde monstername). Na
verzadiging van de grond wordt het natte volumieke gewicht gevonden. Na droging
wordt het droge volumieke gewicht gevonden. Vit het natte en droge volumieke
gewicht kan vervolgens het watergehalte worden berekend.
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6.3.2

SONDERINGEN
Naast het verrichten
van sonderingen,

van boringen kan terreinonderzoek

kracht van de grond wordt gemeten.
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Bij het uitvoeren van sonderingen worden de conusweerstand en de plaatselijke
wrijvingsweerstand gemeten. Hieruit wordt het wrijvingsgetal berekend dat een
correlatie heeft met de grondsoort. De correIa ties tussen het wrijvingsgetal en de
grondsoort zijn van toepassing in het geval sprake is van natuurlijk afgezette en
homogene grondlagen beneden de grondwaterstand. Voor de herkenning van kleien veenlagen die boven de grondwaterstand liggen, moet men voorzichtig zijn met
het gebruik van het wrijvingsgetal. Door uitdroging of geochemische process en
verandert de structuur van de klei en daarmee ook het wrijvingsgetal. Ook is bij
grondverbetering door toevoeging van bindmiddelen het wrijvingsgetal afwijkend.
Soms verdient het aanbeveling
verrichten.
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GRONDVERVORMINGEN
Een belangrijke oorzaak van het ontstaan van zettingen is bemaling van het grondwater.
De (ongelijke) zettingen die hierdoor kunnen ontstaan, zijn het grootst in de directe
omgeving van het ondergrondse project, maar kunnen zich in mindere mate ook
voordoen op grote afstanden (honderden meters) van de grondwateronttrekking. Naast
grondvervormingen door grondwateronttrekking,
kunnen de vervormingen ook
ontstaan bij kerende wanden van bouwkuipen en tijdens het boren van tunnels. Bij
damwanden worden de vervormingen veroorzaakt door het doorbuigen van de wand.
Wanneer de buiging een te groot negatief effect heeft op de omringende bebouwing kan
worden overwogen (stijvere) diepwanden te gebruiken. In het geval van belendingen op
palen mogen diepwanden alleen worden aangebracht op afstanden uit de gevel die groter
zijn clande paneelbreedte van de diepwand. Dit kan zeker in het geval van een beperkte
ruimte - een reden zijn om kleine paneelbreedten toe te passen of wanden te maken met
behulp van boorpalen. Diepwanden met een kleine paneelbreedte zijn echter duurder
en zullen ook de bouwtijd en daarmee de hinder voor de omgeving verlengen.
Zoals gezegd treden ook bij het boren van tunnels grondvervormingen op. Een van de
oorzaken is het te ruim ontgraven: de buitendiameter van het boorschild is groter dan
de buitendiameter van de tunnelwand. Het teveel aan weggegraven grond ten opzichte
van de tunneldoorsnede wordt het volumeverlies genoemd. De oversnijding wordt ter
plaatse van de staartspleet van het schild opgevuld door compenserend grouten. Verder
is de vervorming in hoge mate gevoelig voor de steundruk aan het graaffront
(boorfrontstabiliteit), die het evenwicht met de omringende grond moet verzorgen.
De maaiveldzettingen die als gevolgvan het boren kunnen optreden, kunnen vervolgens

GEOLOGIE,

GEOTECHNIEK

EN

GEOHYDROLOGIE

90

leiden tot een vermindering van de draagkracht van paalfunderingen en funderingen op
staal. De mate waarin dit gebeurt, is ondermeer afhankelijk van de grondsoort, de
afstand tot het maaiveld, het soort schild en de bediening van het schild. In stedelijke
gebieden kan het noodzakelijk zijn het tunnelalignement zo te kiezen dat eventuele
nadelige gevolgen - ook voor kabels en leidingen - binnen aanvaardbare grenzen blijven.
Ook kan gekozen worden voor het nemen van aanvullende maatregelen, zoals het
vtJrsterken of verbeteren van de fundering onder bestaande bebouwing.
NEGATIEVE KLEEFBELASTING
De palen onder een constructie kunnen onder invloed van zettingen, die bijvoorbeeld
hetgevolg zijn van het boren van een tunnel, ofhet verlagen van de grondwaterstand,
worden blootgesteld aan een negatieve kleefbelasting wanneer de grond aan de
paalfundering gaat hangen. De op de palen werkende negatieve kleefkomt voort uit
wrijving tussen de paal en de grond boven en in sterk samengedrukte lagen. Het is
mogelijk dat palen aan de rand van een gebouw meer belast worden door negatieve
kleef dan palen midden onder het gebouw. Daardoor kunnen verschilzakkingen
ontstaan die kunnen leiden tot schade aan de constructie.

6.5

GRONDVERBETERING
Om bij ondergronds
even gunstige
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omgaan met de in Nederland

en geohydrologische

omstandigheden
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zoals:

- bodeminjectie;

- jetgrouting;

- grondstabilisatie;
- bevriezing.

Deze technieken (zie ook hoofdstuk 7) kunnen om verschillende redenen worden
toegepast:
- het verkleinen van de doorlatendheid van de grond;
- het verbeteren van de sterkte (schuifweerstand) van de grond;
- het reduceren van zettingen van grond.

6.5.1

KUNSTMATIG VERKLEINEN VAN DE DOORLATENDHEID VAN GROND
Het is mogelijk om binnen de bouwkuip op een bepaalde diepte een kunstmatige
horizontale waterkering aan te brengen. In zandig materiaal kan daartoe een injectielaag
worden aangebracht die wordt opgesloten tussen verticale wanden. Wanneer verwacht
wordt dat de grond heterogeen is, is aanleg van deze laag mogelijk door middel van jetgrouting. Voorzichtigheid met jetgrouting voor het creeren van waterdichte keringen is
echter geboden. Wanneer zich in de grond obstakels bevinden die niet door de jet-straal
worden weggeerodeerd, kan achter het obstakel onbehandelde grond achterblijven.
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AFBEELDJNG

B

Een op proef vervaardigde
jetgroutkolom wordt ontgraven
voor inspectie.

Bij plaatselijk te realiseren waterafdichtingen, bijvoorbeeld om calamiteiten bij
tunnelbouw te voorkomen, wordt wel gebruik gemaakt van bevriezing van de grond.
De kunstmatige, slecht doorlatende laag keert de opwaartse waterdruk. Er moet
daarom worden vastgesteld op welk niveau verticaal evenwicht aanwezig is tussen de
gronddruk en de waterspanning. Daar moet de onderkant van de kunstmatige laag
gelegd worden.

6.5.2
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M!P
MIP('mixed-in-place') is een verzamelnaam voor een groot aantal technieken waarmee
degrond gestabiliseerd kan worden. Ter plaatse wordt de grond gemengd met een
bindmiddel waardoor de eigenschappen van de grond verbeteren. Er wordt een
onderscheid gemaakt russen natte en droge methoden. Bij de droge methoden wordt
hetpindmiddeI (bijvoorbeeld cement of kalk) zonder toevoeging van water door de
grond gemengd. Het droge bindmiddel komt pas met grondwater in contact op de
plaats waar het wordt ingebracht. Bij natte methoden is het bindmiddel vooraf met
water gemengd. Bij bijna alle methoden wordt het bindmiddel met behulp van een
roterende mengkop in de grond gebracht.
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7.1

VERTICAlE CONSTRUCTIEVE BEGRENZINGEN
Bouwkuipwanden moeten de grond en het grondwater keren en het horizontaal
evenwicht verzekeren. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen
constructieve wanden en waterremmende afsluitingen. Tot de constructieve wanden
horen damwanden, diepwanden, palenwanden, berlinerwanden en 'mixed-in-place'wanden (MIP) die in de gebruiksfase tevens onderdeel kunnen vormen van de
gerealiseerde constructie. In het volgende worden een aantal van deze constructieve
verticale wanden (begrenzingen) beknopt toegelicht:
- berliner wand;
- stalen damwandscherm;
- combiwand;
- diepwand;
-

7.1.1

betonnen damwand;
combinatiescherm;
palenwand;
mixed-in-place-wanden

(MIP).

BERLINERWAND
Een berlinerwand is een grondkerende constructie, die uit staanders (stalen H-profielen)
bestaat. Dit type wand is alleen toepasbaar in droge bouwkuipen. De staanders worden
op een onderlinge afstand van ongeveer 1,5m door middel van heien of trillen vanafhet
maaiveld de grond ingebracht. Tussen de staanders worden tijdens het ontgraven en
tred houdend met de ontgraving grondkerende schermen aangebracht die bestaan uit
houten baddings of stalen schotten. Naast het heien of intrillen, kunnen de stalen
profielen ook in een voorgeboord gat, dat met grout ofbetonmortel is gevuld, worden
geplaatst. De wanden kunnen eventueel verankerd worden of gestempeld.

AFBEELDING
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Schematisch
weergave van
boven- en zijaanzicht van een
Berlinerwand.
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Berlinerwanden worden vooral in het buitenland toegepast voor soms zeer diepe
bouwputten. Ze worden in de regel gebruikt op plaatsen waar de ruimte voor een
talud ontbreekt, en waar geen grondwater gekeerd hoeft te worden. De kering reikt
nooit dieper dan de onderkant van de ontgraving. Bij slappe ofloskorrelige grond zou
bij aanwezigheid van grondwater direct ontgronding achter de wand ontstaan.
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7.1.2

STALEN

DAMWAND

Stalen damwanden zijn geschikt voor grond- en waterkerende constructies. Ze zijn
opgebouwd uit losse wandelementen, die door middel van verbindingen (sloten) een
dicht scherm vormen.
AFBEELDING

2

U-profiel, Z-profiel en vlak
profiel.

Damwanden zijn toepasbaar tot grotere grondkerende hoogten en naast belendingen.
Behalve bij kleine kerende hoogten tot circa 2 m zijn altijd verankeringen of stempelingen
nodig. Afhankelijk van de bodemgesteldheid en omgevingseisen - bijvoorbeeld met
betrekking tot geluidhinder - worden damwanden de grond ingebracht door middel
van heien ofintrillen, eventueel in combinatie met inspuiten of voorboren. Damwanden
kunnen worden uitgevoerd als onverankerde wand of als verankerde/gestempelde
wand. Een onverankerde damwand kan alleen worden toegepast bij geringe hoogteverschillen en wanneer de optredende uitbuigingen geen schade veroorzaken aan de
(bebouwde) omgeving. Bij verankerde grondkerende constructies is de verankering
essentieel voor de standzekerheid van de constructie als geheel.
De verankering of stempeling kan bestaan uit:

- groutankers; deze zijn vooral zeer geschikt wanneer grote stempelvrije bouwkuipen moeten worden gerealiseerd, zoals een bouwkuip voor een tunnel, waarbij
een volledige tunnelbekisting profielvrij moet kunnen passeren.

- ankerschotten; een verankering door middel van ankerschotten wordt in stedelijke
gebieden zelden toegepast in verband met ruimtegebrek rond de bouwkuip.

-

stempelramen; een stempelraam is een tijdelijke constructie van gordingen en
stempels van staal, soms van beton, die in de bouwkuip wordt geplaatst voor de
stabiliteit van de wanden en soms ook om vervormingen van de wanden te
beperken. Betonstempels worden in een later bouwstadium soms gelntegreerd in
de permanente constructie. Stempelramen moeten ontworpen en gedimensioneerd
worden op basis van de belasting (grond- en waterdruk) op de damwand, soms ook
op de benodigde stijfheid, de mate van opspannen met vijzels en wiggen en het
tijdstip waarop ze worden aangebracht en belast.
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In de praktijk treden ter plaatse van de sloten tUssen de damwandelementen nogal
eens lekkages op. Dit gebeurt vooral wanneer de sloten tijdens het heien van de
elementen iets vervormen. Door de speling die dan optreedt, kunnen de planken uit
het slot lop en. Om die reden wordt veel aandacht besteed aan de sterkte en stijfheid
van de sloten. Er kunnen in het geval van lekkages een aantal maatregelen genomen
worden, zoals het lokaal injecteren ofbevriezen van de grond, het dichtlassen van de
sloten en het dichtzetten van de sloten met houten wiggen.

7.1.3

COMBIWAND
Combiwanden
profielen

AFBEELDING
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7.1.4

BETONNEN DAMWAND
Betonnen damwanden zijn componenten die niet alleen als grondkerende constructie
fungeren, maar ook verticale krachten naar de ondergrond afdragen. Ze zijn leverbaar als
voorgespannen planken waarvan de stijfheid van de ongescheurde doorsnede overeenkomt met die van stalen damwanden. Daar staat tegenover dat - na het bereiken van
het scheurmoment - de stijfheid sterk terugloopt. De sterkte in de uiterste grenstoestand voor betonnen planken kan worden vergeleken met die van stalen damwanden
met vergelijkbare profielhoogte. De leverbare lengte van betonnen damwandplanken is
maximaal 24 m, maar voor praktische uitvoering is dat te lang. Ze zijn met succes
toegepast voor ondergrondse parkeergarages met 2 verdiepingen.
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De kosten van betonnen damwandplanken zijn vergelijkbaar met die van stalen
damwanden. Het inbrengen van betonnen damwanden is iets duurder dan van stalen
damwanden en bovendien vraagt de afdichting van de sloten extra aandacht. Hiervoor
is een speciaal gepatenteerd voegprofiel beschikbaar dat zeer nauwkeuring geplaatst
moet worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van goede geleidingen. Een voordeel van
de betonplank is dat deze door het relatief grote puntoppervlak ook als verticaal
funderingselement kan worden toegepast. Extra voorzieningen in de plank kunnen
worden opgenomen voor het maken van verbindingen met horizontale afsluitingen
van bouwkuipen. Eenvoudige integratie in een ondergrondse constructie, waarbij
waterdichte verbindingen ook door middel van na-injectie kunnen worden gerealiseerd,
is goed mogelijk. De duurzaamheid van de betonplank is een belangrijk voordeel.

7.1.5

DIEPWAND
Diepwanden kunnen als grondkering en als waterkering fungeren, en zijn ook geschikt
om verticale belastingen van funderingen naar draagkrachtige lagen over te brengen.
Daarom worden ze veel gei"ntegreerdin de permanente constructie. De bijdrage van het
puntdraagvermogen voor de fundering is echter beperkt, tenzij men grote zetringen zou
toelaten. Maar vaak zijn de resulterende funderingsdrukken
bij ondergrondse
construcries ook beperkt door de opwaartse waterdruk.
Diepwanden worden in de grond gevormd en bestaan uit betonnen panelen die geluidsarm en trillingsvrij worden ingebracht. Harde grondlagen kunnen zonder problemen
worden gepasseerd. Het is mogelijk dicht langs belendingen te werken en de wanden in
de definirieve constructie op te nemen. Diepwanden worden ondermeer toegepast als
kelderwanden in grote gebouwen en parkeergarages, wanden van spoor- en tramtunnels en omsluitingen van diepe bouwkuipen in een al of niet bebouwde omgeving.

AFBEElDING 5
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Bij het maken van diepwanden kunnen de voIgende fasen worden onderscheiden:

-

voordat wordt begonnen met het ontgraven van de ruimte (sleuf) waar de
diepwanden in worden gemaakt, worden ter weerszijden van het te graven traject,
geleidebalken aangebracht;
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- vervolgens start het ontgraven van de sleuf. Het daarvoor gebruikte materieel
varieert, afhankelijk van de omstandigheden en afmetingen van de diepwand, van
simpele draglines tot speciale diepwandgrijpers en kettingfreesmachines.
De
ontgraving wordt met behulp van een steunvloeistof (doorgaans een bentonietsuspensie) die een afpleisterende werking heeft, stabiel gehouden;
- wanneer de sleuf op diepte is gemaakt, wordt de in de sleuf aanwezige steunvloeistof vervangen door een gezuiverde spoeling en kan wanneer dit gebeurd is
een wapeningskorf in de sleuf worden aangebracht;

-

de sleuf wordt vervolgens van onderaf met beton gevuld, waarbij de steunvloeistof
wordt verdrongen en aan de bovenzijde van het pan eel wordt afgepompt.

- ter plaatse van de voegen van de panelen worden speciale voorzieningen
gebracht ten behoeve van de waterdichtheid.
AFBEELDING

aan-

6

Het plaatsen van een voegprollel, c.q. een ronde voegbuls.

VOEGEN
Omdat een diepwand bestaat uit tegen elkaar gestorte panel en, zijn er voorzieningen
nodig om goed sluitende voegen te realiseren. Hiertoe kunnen in de panelen (sleuven)
aan de zijden waar nog geen aansluiting met een reeds gestort paneel is gemaakt, stalen
voegprofielen geplaatst worden. De voegprofielen of -mallen hebben een breedte die
ongeveer gelijk is aan de sleufbreedte en worden verticaal geplaatst zodra er ontgraven
is. Op deze wijze ontstaat een strakke verticale voeg, nadat het profiel verwijderd is.
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BENTONIET
Bij het maken van diepwanden speelt de steunvloeistof een belangrijke ro!. Tijdens
het graven van de sleuf waar het betonnen paneel in wordt opgebouwd, wordt de
sleuf opengehouden met behulp van een steunvloeistof. Vaak wordt hiervoor een tot
colloi:dale suspensie gemengde bentonietspoeling gebruikt.
De stabiliserende functie van benronietspoeling komt op een aantal manieren tot stand:

-

door de iets hogere volumieke massa van de suspensie en door het hogere niveau
van de suspensie ten opzichte van de stijghoogte van het grondwater wordt in de
sleuf een grotere hydrostatische druk verkregen.

- de grotere hydrostatische druk heeft tot gevolg dat de suspensie enigzins uitfiltert.
Afgezien van grove (grofkorrelige) grondlagen wordt al bij een geringe mate van
uitfiltering een afdichtend laagje bentoniet(cake) gevormd. De cake (of filterkoek)
zorgt ervoor dat de hydrostatische druk effectief op het korrelskelet van de
sleufwand wordt overgebracht zonder dat noemenswaardige
verliezen van
benronietspoeling als gevolg van indringing in de bodem het gevolg zijn. In het
geval van grofkorrelige grond moeten stoffen, zoals bijvoorbeeld micas chubb en of
notenbast, worden toegevoegd om de opbouw van cake mogelijk te maken zonder
grote verliezen aan steunvloeistof.
- door de schuifspanning van het thixotrope mengsel wordt voorkomen dat
individuele gronddeeltjes in de sleufwand door de cake vallen (microstabiliteit).
()p als de suspensie tot rust komt.
- door de thixotropeeigenschap stijft het mengsel
In de colloi:dale oplossing bouwen de kleiplaatjes (waar bentoniet uit bestaat) een
structuur op die kan worden vergeleken met die van een kaartenhuis.

7.1.6

COMBINATIESCHERM
Combinatieschermen kunnen als grondkering en als waterkering fungeren, maar ook
als verticaal dragende elementen. Ze worden uitgevoerd als geprefabriceerde
diepwandelementen. De gegraven sleuf wordt niet met betonspecie gevuld, maar met
een complete geprefabriceerde wandsectie. De voordelen hiervan zijn een betere
kwaliteit, geringere toleranties in de afmeting en een veel regelmatiger uiterlijk. Een
nadeel vormende hoge kosten die gemoeid zijn met het waterdicht maken van de
voegen. Bovendien is de waterdichtheid moeilijk te garanderen.

7.1.7

PALEN WAND
Boorpalenwanden zijn geschikt als grond- en als waterkering, maar kunnen ook
fungeren als verticale dragende fundering. Dergelijke wanden zijn opgebouwd uit
een rij in de grond gevormde palen van beton, cementgrout, bentonietcement of
gei:njecteerde grond.
De palen zijn enigszins overlappend naast elkaar geplaatst. Wanneer de wand slechts
een grondkerende functie moet hebben, kan worden overwogen de palen met tussenruimten uit te voeren. Ombuigende momenten te kunnen opnemen, moeten de palen
gewapend zijn. Hiervoor kan een wapeningskorf, een stalen profiel of een centrale
voorspanstaaf worden gebruikt.
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Toepassing

7
palenwand bij zeer

kleine a/stand tot bestaande
panden.

Voor dit type wand worden

vooral avegaarpalen

gebruikelijke

diameters

verdringende

palen wordt de grond verwijderd

boorgatwordt

gevuld met betonmortel,

hebben

ten opzichte

van de palen varieren

en buisschroefpalen

De

van 300 tot 800 mm. Bij niet-gronddoor schroeven

cementgrout

van damwanden

toegepast.

of boren, waarna het

ofbentonietcement.

het voordeel,

Palenwanden

dat ze niet alleen een kerende

functie hebben, maar tevens een verticale belasting kunnen dragen. Overigens geldt hier
ook

- net

als bij diepwanden

fundering

beperkt

waarbij bouwkuipen
palenwand
verbuisde
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Schernatische

weergave van

het rnaken van een verbuisde
schroe/paal.
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worden

van het puntdraagvermogen
palenwanden

zich zeer dicht in de omgeving

kan trillingsschroefpalen

buigstijfheid

- dat de bijdrage

is. In het algemeen

worden

toegepast

van belendingen
aangebracht.

voor de

in situaties

bevinden.

Een

Bij toepassing

van

in hoge mate worden beperkt. Door de hoge

vervormingen

sterk gereduceerd.

7.1.8

MIXED-IN-PLACE (MIP)-WANDEN
Het maken van mixed-in-place-wanden is een Nederland weinig gebruikte techniek
waarbij door middel van een borende avegaar de grond wordt omgewoeld en
tege1ijkertijd cement wordt aangebracht (ingespoten). In de ontstane gemengde
plastische massa kunnen als wapening bijvoorbeeld H-binten worden aangebracht.

7.2

RREMMENDEBEGRENZINGEN
Naast constructieve
(begrenzingen)
watertoevoer

verticale wanden

worden

onderscheiden.

kunnen

bij het maken van funderingen

aantal waterremmende

afsluittechnieken

verticale waterremmende

Hierbij

afremmen.

beknopt

afsluitingen

gaat het om voorzieningen
In het volgende

die de
wordt een

besproken:

- jetgrouten;
-

chemische

bodeminjectie;

- cement-bentonietWanden;

- folieconstructies;
- kunstmatige bevriezing.

Bovenstaande technieken kunnen overigens - met uitzondering van de afdichting door
middel van cement-bentonietWanden - niet a11eenworden toegepast voor het maken
van verticale, maar ook voor het maken van horizontale waterremmende afsluitingen.

7.2.1

JETGROUTEN
Jetgrouten is toepasbaar als water- en grondkering en funderingsversterking
van
belendingen, voor zowel tijdelijke als definitieve toepassing. Bij toepassing van deze
techniek wordt de grond door midde1 van een zeer krachtige straal (vloeistof of
suspensie) losgesneden en vermengd met het materiaal van de snijstraal of met een
gelijktijdig gelnjecteerd materiaal. Het belangrijkste verschil met bodeminjectie is dat
jetgrouten veel minder afhankelijk is van de korrelverdeling en doorlatendheid van
de bodem. Daarom kan jetgrouten worden toegepast in een groot aantal grondsoorten, van grinderig zand, tot klei en veen.
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Het groutproces verloopt als voIgt: vanafhet maaiveld wordt een boorlans volgens een
ontworpen raster in de vereiste richting op diepte gebracht. Deze lans heeft gewoonlijk
een diameter van 80 tot 100 mm en is opgebouwd uit meerdere boorbuizen van I, 2, of
3 m lengte. Aan de onderzijde van de buis bevindt zich een boorkroon, waardoorheen
meestal water of cementgrout wordt gespoeld met enige Mpa overdruk. Door tijdens
het boren te spoden wordt het boorgat gestabiliseerd en de boorsnelheid verhoogd. De
boorkroon heeft meestal een diameter van 125 of 15° mm zodat het boorgat ruimer
wordt dan de diameter van de boorlans. De ruimte tussen de boorbuis en de grond dient
om afvoer van de los gespoten grond mogelijk te maken.
Wanneer er een spoelopening in de boorkroon zit, wordt deze afgedicht op het moment
dat de juiste diepte is bereikt. Het jetgrouten wordt vervolgens opgestart door het in
werking stellen van de jetgroutpomp op een voorafbepaalde pompdruk en het te
leveren debiet. Het verpompte materiaal stroomt door de boorbuis om via spuitopeningen (nozzles) onder in de buis radiaal in de grond te worden geYnjecteerd. De
snijstraal die via de nozzles vanuit de boorbuis naar buiten treedt, is zo krachtig dat de
gronddeeltjes uit hun structuur worden gespoten en de grout zeer intensief met de
grond wordt vermengd. Omdat er een volumebalans moet bestaan, stroomt een deel
van dit mengsellangs de boorbuis als retourspoeling naar het maaiveld omhoog.
Na het instellen van de jetgroutpomp wordt de draaisnelheid van de boorbuis afgesteld
op het gewenste toerental waarna de treksnelheid wordt opgevoerd naar de gewenste
waarde. Door het traag optrekken van de langzaam draaiende boorbuis wordt er in de
grond een kolom gevormd, die bestaat uit een mengsel van het oorspronkelijke
bodemmateriaal en de geYnjecteerdegrout. Voor toepassing van deze techniek is het van
groot belang dat er een uitgebreid grondonderzoek plaatsvindt, zodat een optimale
oplossing voor specifieke geotechnische omstandigheden kan worden gevonden.

7.2.2

CHEMISCHE

BODEMINJECTIE

Chemische bodeminjecties worden al sinds het begin van de vorige eeuw toegepast
voor het verbeteren van de eigenschappen van de bodem. De toepassingsmogelijkheden lopen uiteen. Bodeminjectiekan - naast andere toepassingsgebieden -gebruikt
worden voor de aanlegvan een waterremmende laag in een bouwput (waterremmende
bodeminjectie) en het maken van een vaste bodemstructuur, zodat zonder problemen
kan worden ontgraven naast een op staal gefundeerde belen ding (stabiliserende
bodeminjectie).
Bij chemische bodeminjectie vindt tijdens het injecteren geen vervanging of
mechanische menging plaats, zoals wel het geval is bij jetgrouten, maar alleen
opvulling. De injecties kenmerken zich over het algemeen door een relatief lage
injectiedruk. Chemische bodeminjecties worden uitgevoerd door met behulp van
injectielansen stoffen in de bodem te brengen die de porien tussen de grondkorrels
vullen, waardoor deze verkitten en sterkte aan de grond geven of de grond slecht
waterdoorlatend maken. Voor het injecteren in de bodem moetvoor iederinjectiepunt
een injectiebuis in de grond geboord worden. De injectievloeistof vloeit bolvormig
uit om het injectiepunt terwijl de gel-vorming reeds optreedt. De bollen van alle
injectiepunten moeten elkaar dus overlappen om een continue laag te vormen. Er mag
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nooit van uitgegaan worden dat op deze marner een waterdichte
maar wel een in de praktijk bruikbare
treedt verstopping
discontinui:teiten

waterremmende

laag. Bij te snelle gel-vorming

op en wanneer het proces te langzaam verloopt kunnen
ontstaan.

afgestemd op de structuur

bijvoorbeeld

Het gel-mid del en de wijze van werken moet dus goed zijn
van de bodem.

Het is niet mogelijk chemische

bodeminjecties

voeren. Ook het injectiemiddel
op. Of een bodeminjectie

in elke willekeurige

en plaatselijke

kan worden

omstandigheden

toegepast,

doel;

- de (chemische)

sam ens telling van grond en grondwater;

grondsoort

uit te

leggen beperkingen

hangt ondermeer

- het te bereiken

-

laag wordt gevormd,

af van:

de poriengrootte;

-

de stroomsnelheid
van het grondwater.
Hiernaar moet vooraf uitgebreid onderzoek
sonderingen

en boringen.

gelegenheid

injecteren

meer ter beschikking

gedaan, meestal

is bovendien

en daarom wordt er over het algemeen

geen andere mogelijkheden
WATER

Chemisch

worden

bestaande

een kostbare

uit
aan-

slechts voor gekozen wanneer

er

staan.

REM MENDE BODEMINJECTIE

In een bebouwde
bronbemaling

omgeving is het vaak niet toegestaan

toe te passen. De problemen

niet voor wanneer

een waterremmende

eerst een verticale grond- en waterkering
worden tot voldoende
is van de waterspanning

bodeminjectie
aangebracht,

diepte injectiepunten

kunnen

om te voorkomen

punten wordt injectievloeistof
de aanvankelijk doorlatende

ontstaan,

wordt toegepast.

Vervolgens

waarbij de diepte afhankelijk
laag. De druk van de

laag moet groter zijn dan de waterdruk

dat de bodem van de bouwput

tegen de

opbarst. Via de injectie-

in de porien tussen de grondkorrels
grond sterk waterremmende

een

doen zich

Hierbij wordt

zoals een damwand.

aangebracht,

onder de aan te brengen waterremmende

lagen boven deze waterremmende
onderzijde

om voor diepe bouwputten

die daardoor

gepompt, waarmee

eigenschappen

krijgt.

STABILIS ER ENDE 'BODEMINJ ECTIE
Het doel van een stabiliserende bodeminjectie is het onderling verkitten van de
grondkorrels waardoor een zandsteenachtig massief ontstaat, dat als grondkering kan
dienen en/of de funderingsbelasting van een bouwwerk op een dieper gelegen
grondlaag over kan brengen. Door injectie wordt de kwaliteit van de ondergrond
onder een bestaand gebouw verbeterd. Afhankelijk van het toegepaste middel kan
een druksterkte worden bereikt van 6 a 7 Mpa. Een voordeel van chemische bodeminjectie is dat trillingsarm kan worden gewerkt. Belendende percelen die in een slechte
staat verkeren ondervinden geen schade. De lansen worden meestal schuin onder de
bestaande fundering aangebracht, zodat een injectiemassief ontstaat dat de funderingsbelasting naar een dieper gelegen draagkrachtige laag overbrengt. Het massiefkan tevens
dienen als grondkering, zodat de ontgraving van een nieuw te bouwen pand geen
problemen oplevert. Het kan nodig zijn een injectiemassief te stempelen of te verankeren.
Omdat een bodeminjectie onder een bestaande constrUctie kan worden aangebracht,
gaat er voor het maken van een tijdelijke grondkering geen ruimte verloren. Dit is van
belang wanneer er weinig ruimte is om een grondkering aan te brengen.
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7.2.3

CEMEN~BENTONIETWANDEN
Cement-bentonietwanden

worden ook wel afdichtingswanden

genoemd

en zijn in de

grond gevormde verticale wanden met een zeer lage (water)doorlatendheid.
gebruikt om horizon tale grondwaterstromen
AFBEELDING
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te onderbreken

Ze worden

of af te schermen.

10

werkvolgorde

(eenfasesysteem)
bij het
aanleggen van cementbentonietwanden.
Dichting;:; wanden

vo!gens

het

EENFASESYSTEEM

A (1,2,4,6,...)
B (3,5,7,,,,)

Tijdens

het ontgraven

gehouden

meteen

wordt gebruikt.

van de dichtingswand

steunvloeistof,

Deze suspensie

treedt verharding
daardoor

op waardoor

sneden
sneden

de sleuf voortdurend

gevuld

een cement-bentonietsuspensie
van de sleuf. In een latere fase

een vaste substantie

wordt gevormd

massa en een geringe sterkte. De cement-bentonietwanden

geen momentcapaciteit;

niet als constructieve

wordt
meestal

zorgt voor stabilisatie

van de suspensie

met een lage volumieke
hebben

waarvoor

Zij" primaire
zijn secundaire

ze zijn alleen vloeisto£kerend

en kunnen

kering fungeren.

Cement-bentonietwanden worden ondermeer toegepast voor het isoleren van open
bouwputten, waardoor geen bronbemaling hoeft te worden toegepast en met een
open bemaling kan worden volstaan. De grondwaterstand in de nabije omgeving van
de bouwputwordt op die manier nauwelijks verlaagd en taluds kunnen steiler worden
aangelegd. De wanden worden daarnaast ook gebruikt voor het aanleggen van groene
taluds bij inritten van tunnels en verdiept aangelegde autowegen of voor het isoleren
van bestaande of nieuwe vuilstortplaatsen om verontreiniging van het grondwater te
voorkomen.
Wanneer de wanden toch momentcapaciteit moeten leveren, of wanneer er extra
eisen worden gesteld aan de doorlatendheid of de erosiebestendigheid, kunnen er
bijvoorbeeld stalen damplanken in de verse cement-bentoniet worden gedrukt.

7.2.4

fOLIECONSTRUCTIES
Een folie is een dun doek dat geen vloeistof
Onder

een folieconstructie

waterremmende
ontgraving

wordt

laag wordt

doorlaat

een constructie

gebruikt.

De folie bevindt

omdat ten behoeve van het verticale evenwicht

moet worden aangebracht.

De zijkanten
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grondafdekking moet dus onder een helling meelopen, die iets flauwer mag zijn dan die
van het folie. Deze folieconstructies kunnen bij bemaling in den droge worden aangebracht (Wijkertunnel) en zonder bemaling in den natte (Amelisweert). Voor dit type
folieconstructies is aanzienlijk veel grondverzet nodig. Folieconstructies vormen een
kwalitatief goed en goedkoop alternatief voor toepassingen als de verdiepte aanleg van
(spoor)wegen en kelderconstructies beneden de grondwaterspiegel. Om het grote
ruimtebeslag te beperken kan de folie tussen damwanden worden aangebracht, het
principe van de zogenoemde V-polder (zie hoofdstuk 17).Veenlagen onder het folie
kunnen een probleem vormen vanwege de ophoping van methaangas onder de
kunstrnatige niet-doorlatende laag.

7.2.5

KUNSTMATIGE BEVRIEZING
Ten aanzien van de techniek van kunstrnatige bevriezing wordt veelal gesproken over
het bevriezen van grond, terwijl in werkelijkheid sprake is van het bevriezen van het
grondwater. Er kunnen verschillende vriessystemen worden onderscheiden:

- open vriessysteem;
- gesloten vriessysteem;
- gecombineerd vriessysteem.
Bij het open vriessysteem

worden vriesbuizen

in de grond gebracht waardoor

bijvoorbeeld vloeibaar stikstof wordt rondgepompt. Door verdamping van de stikstof
in de buizen wordt warmte aan de grond onttrokken. Vanwege de lage temperatuur
van het vloeibarestikstof (het gaatde grond in bij een temperatuur van -19 6 0 C) kan
een grote vriessnelheid worden bereikt. Nadelen zijn de hoge kosten en de noodzaak
materieel te gebruiken dat langdurig tegen lage temperaturen bestand is.
AFBEELDING
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Gesloten vriessysteem
pekeloplossing.

met

Het gesloten systeem bestaat veelal uit twee circuits: een primair circuit waarin
vriesgassen als freon, ammonia ofkoolzuur in vloeibare fase worden gebracht om als
koudebron te kunnen dienen en een secundair circuit dat wordt gekoeld met behulp
van het primaire circuit. Binnen het secundaire circuit, waarvan ook de in de grond
gebrachte vriesbuizen onderdeel uitrnaken, wordt bijvoorbeeld een pekeloplossing
rondgepompt die wordt gekoeld met behulp van de koudebron (het primaire circuit).
Omdat met deze methode minder lage temperaturen (rond de 40°C) worden
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bereikt dan in het geval van vloeibare stikstof is er ook sprake van een lagere
vriessnelheid. Het voordeel is echter dat de kosten veellager zijn.
Het is ook mogelijk beide systemen te combineren. Het vriezen met behulp van de
pekeloplossing wordt dan doorgaans gebruikt voor de ontwikkeling en instandhouding van het vrieslichaam. De methode van bevriezing met behulp van vloeibare
stikstof wordt toegepast in het geval van calamiteiten en soms ook voor de
ontwikkeling van het vrieslichaam.
AFBEELDING
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Open vriessysteem;

vloeibarestikstof

koelen met

vloeibare stikstof.

tank

vrij!aten5tikstof
bij ~60 tot
-80" C
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Wandconstructies die worden gecreeerd door middel van bevriezing kunnen worden
toegepast als water- en grondkerende constructies. Een voorwaarde voor vriezen is dat
de grond water bevat, waarbij verschillende grondsoorten onderling anders reageren op
het vriesproces. Een typische toepassing is het bevriezen van grond voor de aanleg van
dwarsverbindingen tussen geboorde tunnelbuizen. Bijde Westerscheldetunnel is hierbij
gebruik gemaakt van het gesloten systeem. Verder wordt de methode in de tunnelbouw
ook wel toegepast om zeer los gepakte grindlagen te passeren.
,
Er moet bij het gebruik van deze milieuvriendelijke techniek rekening worden
gehouden met het feit dat als gevolg van het bevriezen en vervolgens weer ontdooien
van het water in de grond, deformaties kunnen optreden. Bevriezingtechniekim zijn
niet toepasbaar bij te grote grondwaterstroming.

7.3

HORIZONTALE

BEGRENZINGEN

Naast de eerder besproken methoden voor jetgrouten, chemische bodeminjectie en
bevriezing, die zowel voor horizontale als verticale begrenzingen kunnen worden
toegepast, komen hierna een aantal technieken aan de orde die uitsluitend dienen als
horizontale begrenzing.

7.3.1

OPEN

BOUWPUT MET BEMALING

Bemaling (zie ook hoofdstuk 6) kan worden toegepast bij de afwezigheid van een
bruikbare horizontale afsluitende laag. Om de bodem van de bouwput droog te
krijgen wordt gebruik gemaakt van vacuumbemaling voor bemalingsdieptes tot
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maximaal 6 m en bij diepere bemaling van bronbemaling, waarbij de pompen zich
onderin filterputten bevinden. Bemaling is - en dat is een belangrijk nadeel - van
grote invloed op de waterhuishouding in de omgeving, waardoor tevens aanzienlijke
zettingen kunnen ontstaan. Door toepassing van een retourbemaling kan deze
bei:nvloeding worden gereduceerd.
AFBEELDING

13

Bronbemaling
en retourbemaling
bij de afrit van de Botlektunnel.

7.3.2

NATUURLIJKE

WATERREMMENDE

Wanneer in de ondergrond

LAAG

een natuurlijke waterremmende

laag aanwezig is en deze op

de juiste diepte ligt, kan hiervan gebruik worden gemaakt door verticale wanden
deze laag door te laten lopeno Na de ontgraving

moet de nog aanwezige bovenbelasting

boven deze laag - met het oog op het verticale evenwicht
de waterdruk

tegen de onderzijde

een polderconstructie.
van permanente

van de natuurlijke

- minimaal

van kwelwater

noodzakelijk.

aard zijn, zoals wel bij parkeergarages

aanwezige

waterremmende

De polderconstructie

kan ook

wordt toegepast. In dat geval kan

voor de onderste vloer volstaan worden met een bestrating

7.3.3

even groot zijn als

laag. Op deze wijze creeert men

Bij het gebruik van een natuurlijke

laag blijft open bemaling

tot in

met een drainage laag.

ONDERWATERBETONVLOEREN
Onderwaterbetonvloeren worden na het gereedkomen van de verticale wanden en
ontgravingvan bouwkuipen onder water gestorten vormen daarmee een kunstrnatige
horizontale begrenzing. Na het verharden van het beton wordt de bouwkuip
vervolgens droog gepompt. OnderwaterbetonvIoeren kunnen worden toegepast als
gewichtsconstructie.
Bij daarvoor benodigde diktes van meer dan 2 m is het
economischer om de vloer dunner te maken en trekelementen toe te passen zoals
prefab betonpaIen, diepwanden, vibro-combinatiepalen of groutankers.
De uiteindelijke constructieve vloer van het bouwwerk wordt boven op de
onderwaterbetonvloer gestort. De constructieve vloer wordt op de volledige waterdruk
berekend alsof de onderwaterbetonvloer niet bestaat, omdat het water er op den duur
toch doorheen komt. Voor de permanente conditie wordt het onderwaterbeton alleen
voor het gewicht meegerekend indien dat gewenst is. Het onderwaterbeton wordt dan
via naderhand aangebrachte ankers aan de constructieve vloer opgehangen ofhet gewicht
wordt overgebracht via de doorstekende trekelementen. Onderwaterbetonvloeren
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worden zelden als permanente constructieve vloer toegepast. Er zijn wel voorbeelden
vangewapende onderwaterbeton vloeren, maar het is in principe niet economisch.
Behalve de moeilijkheid om de wapening met duikers aan te brengen is een nog zorgvuldiger uitvoering vereist van de onderwaterbetonvloer
zelf. Speciale aandacht
vraagt ook de aansluiting met goede afdichting op andere constructieonderdelen als
palen en wanden.
Het aanbrengen van onderwaterbeton als kunstrnatige bodemafsluiting is een
kwaliteitsgevoelige methode omdat het risico be staat van ontrnenging of van het
optreden van slib- of andere bodeminsluitingen die een negatieve invloed hebben op de
kwaliteitvan het onderwaterbeton. Daarnaastmoet er na hetontgraven van de bouwkuip
vedal een grondverbeteringslaag worden aangebracht, die goed uitvlakken mogelijk
maakt en die stabiel blijft tijdens het storten van het onderwaterbeton. In het geval van
veengrond bijvoorbeeld gaat de voorkeur uit naar grof zand boven grind, omdat grind
alleen het veen niet voldoende kan afdekken. Bovendien moet rekening worden
gehouden met zwel van grondlagen (zoals klei) onder de onderwaterbetonvloer die het
gevolg is van van de ontlasting van de ondergrond door de ontgraving.

7.4

VRAGEN
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-
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4
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal aspecten die van invloed zijn op de
levensduur van verschillende materialen (gewapend beton, staal en kunststoffen) die
veel gebruikt worden bij ondergronds bouwen.
Bentoniet, een materiaal dat ook vaak wordt toegepast, komt in dit hoofdstuk niet
aan de orde vanwege het feit dat het doorgaans geen blijvend onderdeel van de te
realiseren constructie vormt; het wordt gebruikt tijdens de bouwfase.
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8.1

ROSIE VAN GEWAPEND BETON
Constructies die zich onder het Nederlandse maaiveld bevinden, zijn doorgaans
voortdurend blootgesteld aan de inwerking van het grondwater. In dat grondwater
kunnen zich stoffen bevinden die het beton aantasten. Wanneer hiertoe aanleiding
is, zal de samenstelling van het beton hierop moeten worden aangepast. Maar ook de
aanwezigheid van 'schoon' grondwater kan leiden tot corrosie van het staal van de
wapening.

8.1.1

CORROSIEPROCES
Corrosie is een elektrochemisch proces waarbij - samenvattend - lokaal twee dubbel
positief geladen ijzerionen in oplossing gaan en tweemaal twee elektronen in het
staal achterblijven. De plaats waar het staal in oplossing gaat, wordt de anode genoemd.
Bij de kathode reageren de vier elektronen met I molecuul zuurstof en twee moleculen
water tot 4 hydroxylionen. IJzerhydroxide kan worden omgezet in water en ijzeroxide
(roest). De anode en kathode zijn elektrisch met elkaar verbonden door een deel van
een wapeningsstaaf en door hetvochtwaarin de uitwisselingvan de ionen plaatsvindt.
De anode en kathode vormen met dit deel van de wapeningsstaaf en het water met
daarin vrije ionen een elektrische stroomkring, een corrosiecel. De zuurstof in het
water rond de staaf wordt tijdens het corrosieproces verbruikt. Om de corrosiecel
actief te houden moet er daarom zuurstof uit de lucht worden wegevoerd. Water
heeft echter een hoge weerstand tegen diffusie van zuurstof. Enerzijds is water nodig
als medium voor de kathodische reactie, anderzijds belemmert het de toevoer van
zuurstof. Daarom wordt de corrosie van de wapening alleen in stand gehouden
wanneer het oppervlak afwisselend wordt bevochtigd en weer opdroogt. Om het
corrosieproces in stand te houden moet daarom aan twee voorwaarden zijn voldaan:

- voldoende aanbod van zuurstof;
- het oppervlak van het gewapend

beton moet afwisselend vochtig zijn en daarna

weer opdrogen.
AF6EELDING

1

links: corrosieproces
pH groter dan 8.
Rechts: corrosieproces

bij een
bij

een pH kleiner dan 8.
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8.1.2

ALKALISCH MILIEU PORIENWATER BETON EN CEMENTGROUT
Anders dan regen- of grondwater kenmerkt het water in de porien van cementsteen
van beton of in die van verharde cementgrout zich door een overmaat aan hydroxylionen (OW). In een dergelijk alkalisch milieu slaat het ijzerhydroxide neer op het
oppervlak van het staal en vormt een laag die de stroomkring onderbreekt en de
passiveringslaag wordt genoemd. Deze laag voorkomt dat het ijzer verder in oplossing
gaat. Staal dat is ingebed in cementsteen is daardoor afdoende tegen corrosie
beschermt. Onder invloed van kooldioxide (CO2) uit de lucht kunnen echter in de
porien verbindingen van kalk met koolzuur neerslaan (carbonaten), waardoor het
alkalisch milieu in de porien verloren gaat. Dit proces wordt carbonatatie genoemd.
In principe kunnen corrosieceUen in gecarbonateerd beton weer actief worden.
Voorwaarde daarvoor is wel dat er voldoende aanbod van zuurstof is en dat het
oppervlak van de wapening afwisselend vochtig en droog is.
ZEEWATER EN BRAK
Wanneer

in het

passiveringslaag
bijvoorbeeld

GRONDWATER

vocht

in de porien

op de wapening

verhardingsversnellers

dan kan het corrosieproces
constructies

worden

doorbroken.

Het proces

of wanneer

dooft

weer
zich bij

van het beton

van het verkeer. Bij voldoende

de wapening

aan het oppervlak

wapening

Ook

echter

Er kunnen

waarbij het oppervlak

de

Dit gebeurt

wordt benat door regen, of door spatwater
worden de vochtwisselingen

kan

zijn toegevoegd.

wordt aangevoerd.

voordoen

zijn,

en brak grondwater,

weer op gang komen.
situaties

aanwezig

aan de betonspecie

er geen of te weinig nieuwe zuurstof

ondergrondse

8.1.3

van het beton

als het beton nat wordt door zeewater

chloridehoudende
wanneer

chloride-ionen

dekking op

niet doorgegeven

aan de

in het beton.

VOCHTFRONT IN WATERKERENDE
Wanden van beton beneden
inwerking

van grondwater

de capillaire werking,

WANDEN

het grondwaterniveau

zijn permanent

met een zekere stijghoogte.

onderhevig

Door deze overdruk

dringt het water aan de buitenzijde

aan de
en door

van de wand in het beton.

Aan de binnenzijde

staat een wand vaak in contact met lucht. Hier kan water uit de

porien verdampen.

Uiteindelijk

uitdroging

en wateropname

vochtfront

bemvloedt

corrosie plaatsvinden.
voorwaarden

elkaar compenseren.

in belangrijke

Aan de andere zijde van het vochtfront,

daarvoor

waarin

De ligging van het zogenoemde

en koolzuur

mate: aan

zijn immers:

voldoende

dat het beton

zuurstoftoevoer

Door voldoende

rondom

de wapening

geen

in het door verdamping

beton doet zich door gebrek aan vocht evenmin

voorkomen

afwisselend

evenwichtstoestand

in het 'natte' beton, kan bij gebrek aan zuurstof

nat en droog worden van de wapening.
wordt

een stationaire

het aanbod van zuurstof

de ene zijde van het vochtfront,
uitdrogende

ontstaat

corrosie voor. De twee
en het afwisselend

dekking aan de binnenzijde
als gevolg van spatwater

wordt bevochtigd.
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AFBEELDING
Ugging

2

van het vochtfront.

indrlnglng

-1--- H2O

+

opZUiging

VERZADIGD BETON EN VORSTSCHADE
De aanwezigheid van water in het beton is niet alleen van belang met het oog op
mogelijke eorrosie van de wapening. Wanneer aan de binnenkant van een construetie
een waterkerende vloer wordt voorzien van een afwerklaag die de verdamping van
water uit het beton belemmert, valt het voehtfront samen met het binnen-oppervlak en
is het beton verzadigd tot aehter de afwerking. Ontwerpers dienen zich rekensehap te
geven van de gevolgen daarvan voor de afwerklaag. In bepaalde situaties en afhankelijk
van de functie van een ondergrondse construetie kunnen daardoor problemen ontstaan.
Wanneer de vloer van een vrieskelder wordt voorzien van een epoxy afwerklaag, zal het
beton van de vloer en de eementsteen van de dekvloer met water verzadigd raken.
Afwisselend vriezen en dooien in de ruimte erboven kan dan leiden tot vorstsehade in
de eementdekvloer en het beton. Daarom is het belangrijk dat ontwerpers altijd rekening
houden met de ligging van het voehtITont. Vorst kan ook een probleem vormen wanneer
door constant lage temperaturen uiteindelijk, en mede afhankelijk van de isolatie, ook
de omgeving van de eonstruetie bevriest. Dit zal druk uitoefenen op de eonstruetie
resulterend in bijvoorbeeld het opliehten van de eonstruetie. Vooraf moet er daarom
rekening mee worden gehouden dat toevoeging van warmte aan de omgeving
noodzakelijk kan zijn om dergelijke problemen te voorkomen.

8.2

8.2.1

DAMWANDEN, TREKANKERS EN ANDERE
COMPONENTEN VAN STAAL
CONSTRUCTIESTAAl PERMANENT

ONDER

GRONDWATER

Delen van een eonstruetie die zijn gemaakt van construetiestaal en die zich permanent
onder het grondwaterniveau bevinden, worden doorgaans niet tegen corrosie
besehermd. Reden daarvoor is dat het aanbod van zuurstof dat voor het aetief houden
van eorrosieeellen noodzakelijk is, te gering is. In de praktijk blijken bijvoorbeeld op
druk- en dwarskraehten belaste stalen buispalen, ondanks het ontbreken van
beseherming een nagenoeg onbeperkte teehnisehe levensduur te hebben van meer dan
So jaar. Construetiedelen als damwandprofielen en eombiwanden bevinden zich vaak
niet geheel onder het grondwaterniveau. Juist op de grens tussen water en het gebied
waar zuurstof toe kan stromen vindt eorrosie plaats. In overheidsbestekken wordt vaak
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aangegeven dat gerekend moet worden met een verlies van 0,04 mm per jaar (2 mm in
50 jaar). Onder agressieve omstandigheden

wordt soms zelfs rekening

een verlies van 0,1 mm per jaar. Doorgaans

is de roestvorming

matig: op sommige
Omdat meerdere

plaatsen bedraagt het meer dan het richtgetal,

damwandplanken

het buigend

echter worden gerekend met een gemiddeld

8.2.2

moment

gehouden

niet uniform

met

en gelijk-

op andere minder.

gezamenlijk

verlies van de doorsnede

opnemen,

mag

van de planken.

TREKANKERS
Trekankers worden wel beschermd tegen corrosie. Bij trekankers waarbij bepaalde
typen voorspanstaven of voorspanstrengen worden toegepast, wordt - als het gaat om
permanente ankers - vaak een dubbele bescherming tegen corrosie voorgeschreven. In
de praktijk bestaat deze bescherming uit een flexibele geribde mantelbuis van PE of een
mantelbuis van hard Pve. De ruimte tussen het trekelement en de mantelbuis wordt
gevuld met cementgrout. Door inbedding in het alkalisch milieu van de cementgrout is
de staaf of streng tegen corrosie beschermd. De gevulde kunststof mantelbuis fungeert
als tweede bescherming tegen corrosie. Bij tijdelijke toepassingen waar de gewenste
levensduur korter is dan twee jaar, wordt het voorspanstaal voorzien van een
enkelvoudige bescherming met een mantelbuis van kunststof die niet wordt gevuld met
cementgrout.

AFBEElDING

3

Corrosiebescherming

trekankers.

~t&
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dQorwede8-B

doorsnedi.1A-A

De ruiI):lte tussen het trekelement
grondwater.
uitdoven.

Het corrosieproces
Het spanningsniveau

~emel1tgrmtt

en de mantelbuis

vult zich na verloop van tijd met

zal na korte tijd - vanwege
in de trekelementen

het gevaar voor spanningscorrosie

een gebrek aan zuurstof

is daarom voor permanente

door het alkalisch milieu van het cementgrout

-

is echter hoog. In verband met
ankers bescherming

noodzakelijk.

Wanneer uitzonderlijke eisen worden gesteld aan de levensduur, kan gekozen worden
voor de toepassing van strengen met een vooraf aangebrachte epoxybekleding, die ook
bezand kan worden door tijdens de fabricage in de nog warme en vloeibare epoxy
zandkorrels in te bedden. Bij verwerking van gecoat materiaal in oeververdedigingsconstructies als damwanden moet men erop bedacht zijn dat de lineaire uitzettingscoefficient van de coating ongeveer zes tot zevenmaal hoger ligt dan die van staal en
beton. Bij verhoging van de temperatuur (door de zon bijvoorbeeld), kan dit leiden tot
scheurvorming. Bij toe passing onder het maaiveld, waar van veel minder grote
temperatuurwisselingen sprake is, is dit verschijnsel doorgaans minder relevant.
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8.3

ANDERE MATERIALEN
In bouwwerken
toegepast:

wordt naast staal en beton ook een heel scala aan andere materialen

folies, rubber ten behoeve van afdichtingen

Ook kunnen bijzondere
van de geleidestrippen
In het algemeen

metalen in constructies
van de stormvloedkering

kan worden

gevoelig zijn voor UV-straling.
vanzelfsprekend

8.3.1

EN LEVENSDUUR

gesteld

dat rubber

Bij bouwwerken

en kunststoffen

worden

verwerkt,

voor leidingen.
zoals ten behoeve

in de Oosterschelde.
en kunststoffen

in de atmosfeer

onder maaiveld

speelt UV-straling

geen rol.

PVC EN PE
Folies die gebruikt worden binnen civiel-technische constructies worden hoofdzakelijk gemaakt van polyvinylchloride (PVe) en polyetheen (PE). pve heeft een
grater soortelijk gewicht dan water en is daardoor bij uitstek geschikt voor verwerking
in den natte. Om de gewenste eigenschappen te verkrijgen zijn ook combinaties van
kunststoffolies en combinaties met synthetische rubbers en geotextielen mogelijk.
Synthetische rubbers zijn gevoelig voor beschadiging.
Polyethenen, er zijn verschillende typen te onderscheiden, worden verkregen door
polymerisatie van etheen. Om de dUUTzaamheidvan polyethenen te verbeteren, worden
er stoffen aan toegevoegd. De belangrijkste daarvan is raet om de weerstand tegen UVstraling te vergraten. Ook worden anti-oxidanten tegen verwering toegevoegd.
De (harde) kunststof pve wordt verkregen door polymerisatie van vinylchloride.
Voor folies zijn weekmakers de belangrijkste toevoegingen. Ten gevolge van het
uitlogen van de weekmakers in water wordt pve op de lange termijn brasser. Bij
ondergrondse toepassing met relatief weinig straming hoeft dit geen beperking te
betekenen. Ook aan pve wordt roet toegevoegd om de weerstand tegen UV-straling
te vergraten. Daarnaast wordt met de toevoeging van metalen als lood, barium,
cadmium, zink en tin een verhoogde weerstand tegen licht en warmte bereikt.

8.3.2

ONDERZOEK

NAAR

LEVENSDUUR

Voor het bean two orden van de vraag hoe lang bepaalde materialen die in een
construe tie worden toegepast, aan de gestelde eisen vol do en, is onderzoek naar de
eigenschappen van die materialen noodzakelijk. Belangrijke stappen daarin zijn:

-

selecteer in overleg met materiaalkundigen de aantastingsmechanismen
gegeven milieu een rol spelen;

die in het

- stel rekenmodellen op waarmee het verloop (in de tijd) van deze mechanism en
beschreven kan worden;

- bepaal aan de hand van literatuur-

enjoflaboratoriumonderzoek
eigenschappen zijn die in de rekenmodellen een rol spelen;

wat de materiaal-

- bereken

met behulp van het rekenmodel en de gevonden materiaaleigenschappen
de technische levensduur.
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8.4

INVLOED VAN ONGELlJKMATIGE UITZETTING
Beton en staal vormen

een goede combinatie

lineaire uitzettingscoefficienten
temperatuur
uitzetting

nagenoeg

niet lei den tot inwendige

of inkrimping.

(alkalisch

milieu)

scheurvorming
constructies
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tegen
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van de waterspiegel

wand van een ondergronds

de constructie

zoals keramische
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hoger dan die van
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worden

opgevangen.

bij een toegang of inrit van een

kunnen onder invloed van de zon ook problemen
Wanneer

dergelijke

afwerklagen

van vocht uit het beton tegengaan, kunnen ook bij vorst problemen
Beton zwelt in een vochtige omgeving en krimpt bij uitdroging.
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is de temperatuur

dit het geval is, moet een verbindingsconstructie
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in het vochtgehalte

zijn.
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door de zon is de temperatuur

worden gekozen waarin de verschillen
Afwerklagen
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Dit

maar ook voor

sluitende

van het folie lager en bij bestraling

geven in
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en krimp van het beton ten opzichte van materialen

8.5

dan beton en

Daarbij kan het bijvoorbeeld
waterkerende

leiden.

in uitzettingscoefficienten.

op beton- en staalconstructies

laag die ter hoogte

tot

in incidentele
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die in beton

geven

Hoewel dit bij
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voor materialen

als gevolg van ongelijkmatige

wapening

moet zich daarom bij toepassing
zijn van de gevolgen

zijn de

in omgevings-

in de omgevingstemperatuur.

onder het maaiveld nauwelijks
van temperatuur

Enerzijds

variaties

de hoge pH waarde van het porienvocht

Gecoate

als gevolg van wisselingen

gevallen wisselingen

in bouwconstructies.
gelijk waardoor

wisselingen
met zwelling

die minder vochtgevoelig

zijn.
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INLEIDING
De vorm van het omhulsel
functionele
bouwen

eisen en de technologische

stelt. Daarbinnen

bestemmingsfuncties
calamiteiten
ligging

en sociale veiligheid.
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ondergrondse

ruimte
kunnen
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worden
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9.1

KLEINEINFRASTRUCTUUR
Tot de categorie
tunnels

kleine infrastructuur

voor het transport

Ook het ondergronds

buistransport

kan tot de kleine infrastructuur
In feite is ook een riolering
getroffen.

Een riolering

sleuf worden
In de categorie

tunnels

voor kabels

afvalwater

van goederen,
die onder

en later weer toegedekt.

kleine infrastructuur

vrijwel

elke straat

Ze zijn bestemd

De buizen

van inrichting

of ongewenst

Schematische

aan-

voor de afvoer van

waarvan

interessanter.

onder wegen,

- gebruik

watergangen

de diameter
Steeds vaker
gemaakt van
en dergelijke

omdat het graven van een sleuf ofhet leggen van een zinker niet mogelijk
is. Binnen

brengen, te inspecteren
AFBEELDING

worden

wordt

aangetast.

wordt bij de aanleg - zeker in het geval van grotere diameters
doorgeperst

of containers,

die in een tijdelijk gegraven

zijn de leidingbuizen,

vanuit het oogpunt

sleuf10ze technieken.

en

vloeistoffen.

worden gerekend.
een tunnel

en mogen daardoor niet worden

enorm kan varieren,

en leidingen

en andere

verpakt in capsules

bestaat meestal uit betonbuizen

aangelegd

afval- en hemelwater

horen

van gas, afvalstoffen,

deze buizen

zijn leidingen

en kabels

gemakkelijk

in te

en te vervangen.

1
weergave van

een leidingtunnel waarin
verschillende kabels en
leidingen zijn ondergebracht.

Hoe kleiner de diameter hoe minder het inrichtingsvraagstuk
er voorzieningen

zijn ten behoeve

leidingbuizen

met diameters tot zo'n 5 m - vertonen

tunnels voor grote infrastructuur,
die in rivieren
toekomst

van het onderhoud

ondergronds

steeds vaker worden

naast de Botlektunnel

bestaan ondergrondse

waarmee de straten in de binnenstad
aan het 'gebundeld'

zoals die onder het Hollands

waarschijnlijk

geval is geweest met de leidingtunnel
enkele wereldsteden

In het laatste
nieuwe

voor inspectie,

distributienetwerken

brengen van aIle nutsvoorzieningen

INRICHTINGSASPECTEN
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geval moet het bestaande

systeem

gereed is. Veel aandacht

EN INSTALLATJES

Diep. In de

geboord, zoals het

onder de oude Maas. In
voor bulkgoederen

en de vervanging
systeem

in leidingrunnels,

vacuiimleidingbuizen.

van al deze tunnels wordt voor een zeer belangrijk

mogelijkheden

met

aanzienlijk worden ontlast. Ook kan gedacht worden

of de afvoer van huisvuil (Almere) via ondergrondse
De inrichting

Grotere

vaak sterke overeenkomsten

een gelijkenis die zeker opgaat voor de leidingrunnels

en kanalen zijn afgezonken

zullen leidingtunnels

van belang is. Wel moeten
en veilige inspectie.

blijven

deel bepaald door de

van kabels en leidingen.
functioneren

totdat

het

moet verder uitgaan naar de veiligheid

van
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het onderhoudspersoneel.

Steeds vaker beschikken

detectiesystemen,

inclusief sprinklers,

van bijvoorbeeld

gas. Bij de aanleg van dergelijke

waarbij het aandeel van installaties
het gebruik
aandachtspunt

etc. Vanuit

de consequenties

tunnels

(computer)

het oogpunt

verder de vraag welke leidingen

elkaar in een ondergrondse

leidingbuis kunnen

over complete

met het oog op brand of de lekkage

in de totale bouwkosten

van meer en meer geavanceerde

monitoringapparatuur,

9.2

aangebracht

leidingtunnels

is sprake van een trend,
steeds verder stijgt door
apparatuur,

van veiligheid

meetkasten,

is een belangrijk

wel en welke niet gezamenlijk

of mogen worden ondergebracht

hiervan zijn voor het ontwerp

en het aanbrengen

met
en wat

van voorzieningen.

GROTEINFRASTRUCTUUR
Met de inrichting

van tunnels

voor grote infrastructuur

wordt

een drietal

doelen

nagestreefd:
- een veilige en comfortabele

-

reis door de tunnel van voertuig

het creeren van de mogelijkheden
een veilige beheersing

De inrichting
verlichting

en ventilatie

metro tunnels

van ongewone

van tunnels

situaties,

voor rail transport

in het algemeen

waaronder

van het vervoer.

geleid door signalen en heeft geen goede verlichting
behoefte

aan goede verlichting,

enspeeIt

ook de afvoer van uitlaatgassen

heden. Bij de tunnelingang
overgang van daglichtnaar
AFBEELDING

2

Voorbeeld van een slechte
tunnelinrit; hier ontbreekt
een geleidelijke overgang
van daglicht naar kunstlicht.
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calamiteiten.

is op het gebied

vaak betrekkelijk

ligt het accent op de snelheid

gelden als de belangrijkste

en passagiers;

voor een efficient onderhoud;

van aankleding,

eenvoudig.

nodig. In autotunnels

is een ruim uitzicht voor de bestuurder

systemen

eenbelangrijke

rol. Verlichting

bij een auto tunnel

onder normale

moet bovendien

In trein-

De bestuurder

gezorgd worden

of

wordt
is er wel

noodzakelijk
en ventilatie
oms tan dig-

voor een geleidelijke

Daarnaast vormt het omgaan met luchtvervuiling bij tunnelmonden - mede onder
druk van Europese wet- en regelgeving - een punt van aandacht waar bij het ontwerp
van tunnels rekening mee moet worden gehouden. Zeker wanneer deze tunnelmonden zich in een stedelijk gebied bevinden. Naast verlichting en ventilatie
beschikken tunnels vanzelfsprekend
over nog veel meer installaties zoals
brandblusinstallaties, hulpposten en communicatie- en detectiesystemen (zie ook
'basismaatregelen tunnelveiligheid', hoofdstuk II). Ook mag bij de inrichting de
afvoer van water dat met behulp van pomp- en drainagesystemen geschiedt, niet
worden vergeten. Dit water komt de tunnel ondermeer binnen als aanhangend
regenwater en kan verder bestaan uit lek-, schoonmaak- en bluswater.
STILSTAAND

VERI<EER

Bij de inrichting
tot stilstand

mee worden gehouden

kan komen. In het geval van spoortunnels

dat in mindere
Rotterdam

van tunnels moet er rekening

mate. Wel doet zich bijvoorbeeld

de situatie voor dat een stilstaande

dat het verkeer

voor goederenvervoer

geldt

bij de Willemsspoortunnel

in

goederentrein

op het diepste punt niet

meer op eigen kracht uit de tunnel kan komen.
Tunnels

waarin

rail transport

moeten zijn voorzien

verlaten. De noodzakelijke

is bij ronde tunnelbuizen
daarmee

niet alleen bepaald

door de noodzakelijke
AFBEELDING

ten behoeve

van personenvervoer

van ontsnappingsroutes
doorsnede

waarlangs

van de tunnel

verschillend

personen

de tunnel kunnen

- het proHel van de vrije ruimte

van rechthoekige

door de snelheid

is ondergebracht,

tunnelbuizen

van de trein (drukgolven),

- wordt
maar ook

aanleg van deze vluchtroutes.

3

Ventilatie in de autotunnel
onder het stationsplein
leiden.

in

ten gevolgevan filevorming of een ongeluk,
is, en zo nodig gei'nformeerd kunnen worden
via luidsprekers of radiokanalen. Belangrijk is ook de aandacht die in het ontwerp moet
uitgaan naar het creeren van hulpposten waar gestrande automobilisten zelf kunnen
beschikken overblusrniddelen en via bijvoorbeeld een intercominstallatie in contact
kunnentredenmeteencentrale
post. Bovendien rnoet.de tunnelbuis in bepaalde
omstandigheden te voet verlaten kunnen worden. Om de beheersing van het verkeer
niet uitslnitend. tebaseren. op mondelinge informatie worden detectiesystemen
aangebracht. Meestalbestaandeze uit detectielussen in het wegdek en camera's die op
regelmatige arstandzijnaangebracht. Hoewel met de inric::htingvan tunnels voor het
wegverkeer gepoogdwordtc::alarniteiten te voorkomen, leidt de kans op calamiteiten tot
een van debelangrijksteontwerpc::riteria. De branden in de Velsertunnel Garenzeventig),
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de Kanaaltunnel
hebben

(1996) en de meer recente branden

dat belang dik onderstreept.

heroverweging
ontworpen

Deze ongelukken

van ontwerpcriteria

voor tunnels

op basis van de verkeersintensiteituit

van twee tegengestelde
toegenomen

in verschillende

verkeersstromen

hebben

Alpentunnels

ook geleid tot een

als geheel. De Alpentunnels,

waren

196 0, wat leidde tot het onderbrengen

in een buis. Vandaag de dag, met het enorm

verkeer, is zoiets volstrekt achterhaald

en gevaarlijk.

BRAND
Bij brand heerst het vuur meestal op een enkele plaats, maar de (giftige) rook verspreidt
zich. Daarom moeten mensen in de tunnel vooral tegen deze rook worden beschermd.
Dat stelt hoge eisen aan de (wijze van) ventilatie,
uitlaatgassen.

Het bestrijden

van brand vormt

meestal twee buizen. De Nederlandse
vluchtkoker.

Geboorde

tunnels

hoger

afzinktunnels

hebben

dan voor de afvoer van

een ander probleem.

meestal

beschikken

geen aparte vluchtkoker,

aanleg ervan zeer kostbaar is. En ook wanneer er wel een vluchtkoker
deze doorgaans vanwege de vaak kleine diameters
te benaderen.

Vrijwel altijd zal dit moeten

dwarsverbindingen
verbindingen

Een tunnel bevat

bovendien

niet kunnen

gebeuren

omdat de

is, zal de brandweer

gebruiken

om de brand

via de andere verkeersbuis

tussen de beide buizen. De onderlinge

vormen mede daarom bij het ontwerp

over een

afstanden

en de

van deze dwars-

van een tunnel een belangrijk punt

van aandacht waarbij zeker ook de hulpverlenende

diensten

als de brandweer

moeten

worden betrokken.
AFBEELDING

tunneJmante!

4

Voorbeeld van dwarsverbinding
tussen geboorde tunnelbuizen
(Westerscheldetunnel).

12,Om
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B EWAKING
In het geval van spoorwegmnnels
spoorbediening.
op plotseling

Bij autotunnels
ontstane

verkeerssignalering
wegennet

vormt de bewaking vaak een onderdeel van de totale
is meer bewaking

gevaarlijke

situaties

van vaak meerdere

tunnels

in de regio en vanuit verkeerscentrales

en bediening

te kunnen

wordt gei"ntegreerd

verblijfsruimten.

om snel

De bewaking

en

met die van het

beheerst.

Tunnels voar fietsers en voetgangers vormen wat inrichting
Hoewel het wel om tunnels

noodzakelijk

inspelen.

betreft een aparte categorie.

gaat, komen ze wat inrichting

betreft sterk overeen met

Vooral de sodale veiligheid speelt een grote rol. Fiets- en voetgangers-

tunnels zijn doorgaans betrekkelijk kort en zijn veelal bedoeld om op een veilige manier
een drukke verkeers-,

of spoorweg

te kruisen. Tegenwoordig

krijgt de inrichting

deze tunnels meer aandacht dan vroeger en wordt een grotere openheid
door het creeren van langere zichtlijnen
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9.3

INRICHTING VAN ONDERGRONDSE

OPSLAGRUIMTEN

Bij de opslag van goederen speelt allereerst de vraag (dat geldt vooral voor brandbare,
explosieve, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen) in wat voor soort omgeving de
opslag is gesitueerd. Daarbij gaat het met name om de vraag wat de afstand is tot
woningen, bedrijven, kantoren, of andere locaties waar veel mensen aanwezig zijn.
Vervolgens kan onder scheid worden gemaakt tussen enerzijds de opslag van bulk en
anderzijds de opslag van stukgoederen op pallets, in kisten of gewoon in magazijnen.
Qua inrichting vereist de opslag in bulk, waarbij gedacht kan worden aan olie, gas,
graan, en dergelijke weinig voorzieningen. Van belang zijn vooral de stabiliteit in
volle en lege toestand of juist tijdens het vullen en legen van de opslagruimte met de
daarbij benodigde installaties, de beveiliging tegen explosies en de mogelijkheid van
veilige inspectie, onderhoud en reparatie. Het zijn doorgaans geen ruimten waarin
person en langdurig hoeven te verblijven. Opslag van stukgoederen stelt daarentegen
meer eisen aan de inrichting. In deze opslagplaatsen verblijven vrijwel permanent
personen en de ruimtelijke indeling is vaak van essentieel belang. Daarnaast vormen
ook de klimaatbeheersing en de beveiliging belangrijke aandachtspunten. Veel van de
eisen die aan ondergrondse opslag worden gesteld, wijken nauwelijks af van die voor
bovengrondse opslag, zoals vloerbelasting, verdiepinghoogte en aanvoerroutes. Wel
is er verschil in eisen aangaande het transport en de k1imaatbeheersing. In vergelijking
met opslag op maaiveldniveau heeft ondergrondse opsiag het nadeel dat de goederen
naar de ondergrondse ruimte moeten worden getransporteerd.

9.4 ONDERGRONDSE VERBLIJFSRUIMTEN
Het ontwerpproces

voor een ondergrondse

(verb1ijfs)ruimte

positie in tussen dat voor een bovengronds
personen
een tunnel

onder normale omstandigheden
de centrale ontwerper

bepalend

zijn. Een architect

maar zijn invloed is niet dominant.

Bij een (bovengronds)

inrichting

vormgeving

leidende
functionele

en de architectonische
rol vervult.

Bij een ondergrondse

eisen gelijkwaardig.

daarom een goede samenwerking

TECHNISCHE

neemt

Bij

en zal de

voegt hier accenten aan toe,
gebouw zijn de functionele

maatgevend,

tussen architect

waarin

tijd verblijven.

voor het ontwerp

verblijfsruimte

Om een geslaagd

een midden-

en dat voor een tunnel,

slechts een relatiefkorte

is in de eerste plaats de techniek

civiel-technicus

9.4.1

gebouw

ontwerp

zodat de architect

een

zijn de technische

en

tot stand te brengen

is

en de civiel-technicus

essentieel.

INSTAllATlES

Technische installaties kunnen worden onderscheiden in installaties voor het normaal
functioneren en installaties ten behoeve van bijzondere situaties. Het normaal
functioneren omvat de beheersing van licht, lucht, geluid, temperatuur, watervoorziening, communicatie en transport. Hoewel doorgaans zowel overdag als
's nachts kunsclicht de enige vorm van verlichting is, wijkt het verlichtingsplan niet
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principieel

af van dat voor bovengrondse

elektriciteit

verschilt niet wezenlijk.

grote omvang niet altijd eenvoudig
de bereikbaarheid

AFBEELDING

Ook de aanvoer

Wel blijkt het bij ondergrondse
een eigen transformatorruimte

voldoet aan de eisen van energiebedrijven.

plaats van een noodstroomaggregaat,
gehouden

verblijfsruimten.

ruimten

van

met een

te vinden, waarvan
Hetzelfde

vooral omdat daarbij ook rekening

geldt voor de
moet worden

met de afvoer van verbrandingsgassen.

5

Kantoorvilla
van Mecanoo
Architecten; winnaar
Schreudersprijs
2001.

Ondergrond.se ruimten moeten kunstmatig verlicht, verwarmd en geventileerd worden.
Wanneerdit niet optimaal gebeurt, zal nogeerder dan ingebouwen met air-conditioning
sprakezijn van zogenoemde 'sick-building' verschijnselen, hoofdpijn en droge mond
en keeL Ventilatie in ondergrondse gebouwen, zowel de aanvoer van verse lucht als de
afvoer van gebruikte lucht,geschiedt altijd op mechanische wijze. Bij aanwezigheid van'
verbrandingsmotoren, zoals in parkeergarages, moet de ventilatiegraad hoog zijn. In
ruimten die uitsluitend bestemd zijn voor personen en niet giftige goederen, kan op
bescheidener wijze worden geventileerd. De hoeveelheid warmte die wordt
geproduceerd door mensen, verlichting en apparatuur mag niet onderschat worden. De
aanwezigheid van veel mensen veroorzaakt veel vocht dat ook moet worden afgevoerd.
Een complicatie kan ontstaan bij de afvoer van lucht op maaiveldhoogte. Enerzijds is
met de afvoeropeningen ruimte gemoeid, anderzijds kan het vanwege de (slechte)
kwaliteit van de uitgeblazen lucht noodzakelijk zijn om die op grotere hoogte in de .
atmosfeer te spuien. Lozing van vervuilde lucht via gecontroleerde afvoeropeningen
biedt overigens wel de mogelijkheid van geconcentreerde zuivering.
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ANDERE

ONTWERPASPECTEN

Een ondergronds

bouwwerk

is samengesteld

beheersing van het inwendige geluidsniveau
voldoende

'vriendelijke'

materialen

worden beperkt door machinegeluid
gecombineerd
debuitenlucht

kan verder

en ander geruis af te dempen.

zal - vaker dan bij bovengrondse
In normale

dan van warmteafvoer,

zoals bij parkeergarages.

tenzijer

gebouwen

omstandigheden

- veelal worden
is eerder sprake

een directe verbinding

bestaat met

In de winter is de afdracht van warmte

via de toegevoerde

toch al moet worden voorverwarmd.

Toevoer van water is relatief eenvoudig.

grondse locatie maakt een drukverhogingsinstallatie
schoonmaak

en eventueel

lucht, omdat verse buitenlucht
overbodig.

en lekwater vergt extra kelderruitnte

van de ondergrondse

met hoogbouw,

Hoewel

speelt alleen een rol bij open

in ondergrondse

met een publieke functie zoals stations

plaats aan roltrappen

is voor de benodigde

er geen principiiHe verschillen

vragen de interne transportwegen

Met de

en eventueel

die onder de diepst gelegen vloer

of -kuip. De afvoer van regenwater

van de constructie.

dacht. Bij ruimten

van afvalwater,

ruimte moet komen en daarmee bepalend

diepte van de bouwput
toe- en uitgangen

De onder-

Water is nodig voor

voor een sprinklerinstallatie.

afvoer van water is het iets anders gesteld. Het verzamelen
brandbluswater

aan de

Het meest voor de

hand ligt een temperatuurbeheersing

sanitaire doeleinden,

de

en onderhoudsvriendelijk
Het geluidsniveau

omgeving gering en blijft beperkt tot de omgeving van de toegangen.

AFBEELDING

waardoor

de nodige aandacht vraagt. Toevoeging van

voor het ontwerp.

met het ventilatiesysteem.

van warmtetoevoer

materialen,

die tevens brandveilig

zijn, vormt een belangrijk uitgangspunt
De temperatuurbeheersing

uit 'harde'

ruimten

en winkels,

bestaan
veel aan-

zal in de eerste

worden gedacht.

6

Roltrappen verzorgen

vaak he,

transport

vanuit

de onderg.ro

se ruimte

naar het maaiveld.

9.4.2

VEILIGHEIDSMAATREG ELEN
Veiligheid heeft zeker niet alleen betrekking
op het moment

op het (kunnen)

dat er een onveilige situatie is ontstaan;

van het project moet aandacht uitgaan naar het voorkomen
integrale

benadering

van veiligheid

dieper ingegaan. In onderstaande

en veiligheidsrisico's

nemen van maatregelen

al in een zeer vroeg stadium
van onveiligheid.
wordt

Op een

in hoofdstuk

komen slechts een aantal veiligheidsmaatregelen

12
in

kort bestek aan de orde.
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Veiligheidsmaatregelen
als op gevoelens

zijn zowel gericht op hetvoorkomen

van onveiligheid.

Het onderscheid

tussen beide is niet altijd goed

aante geven; waar ligt de grens tussen werkelijkheid

en beleving?

kan sterk uiteenlopen.

explosie

personen

Bij brand

en/of

Ook de ernst van
verkeren

aile in de

in gevaar, terwijl ook materii:!Ie schade het gevolg zal

het geval van een overval bijvoorbeeld
De te nemen maatregelen
AFBEElDING

van fysieke bedreigingen

is slechtseen

of een beperkt

aantal

lopen daarom ook sterk uiteen.

7

Brandblusmiddelen.

BRAND
Bij brand gelden twee prioriteiten:

de evacuatie

bestrijding

brandblusmiddelen

van de brand waarvoor

van de aanwezige

redden van aanwezige goederen is meestal onmogelijk
Tijdens de evacuatie

moeten

personen

beschermd

aanwezig

wordt

vluchtwegen.

vaak onder

Tegelijkertijd

overdruk

De voornaamste
gebracht,

zodat

moet daarbij in het oog gehouden

extra zuurstofwordtvoorzien.

tegen hitte en rook. Dat
scheidingswanden

-meesta1

vluchtweg

de rook hier niet zal toestromen.
worden

Afvoer en verdunningvan

dat de brandhaard

niet van

rook door middel van ventilatie
voorkomen

van extra zuurstof wordt voorzien en dat de rook snel daalt, waardoor

mens en zich niet meer kunnen
ondergronds

via

het trappenhuis

kan een goede, maar niet altijd haalbare oplossing zijn. Daarbij moetworden
dat de brandhaard

en de

zijn. Het

en heeft een lagere prioriteit.
worden

gebeurt door hen in veiligheid te brengen achter brandwerende
duidelijkherkenbare

personen
moeten

orienteren.

gebouw is dat de vluchtweg,

Een complicatie

bij het vluchten

anders dan in een bovengronds

boven loopt, waardoor het vluchten veel meer inspanning
Een brand wordt ondergronds

niet zo snel aangewakkerd.

is immers beperkt, omdatdeze

alleen via openingen

uit een

gebouw, naar

vergt.
De aanvoer van verse zuurstof

-

in het dak meestal ook de vluchtweg

- kan toestromen.'Daar staat tegenover dat ook de brandweer alleen door dezelfde
schaars aanwezige openingen naar binnen kan komen. Orientatie is bij brand een
sleutelwoord, zowel voor de vluchters als voor de brandweer. Noodverlichting en
effectieve pictogrammen blijken in precaire situaties van levensbelang. Bijhet ontwerpen
van ondergrondse ruimten en het bedenken van maatregelen ter vermindering van
slachtoffers bij rampen is een goed begrip van de psychologie van vluchtgedrag van
wezenlijk belang. Hoewel mensen zich in noodsituaties vaak veel minder rationeel
gedragen, blijkt er wel degelijk sprake van bepaalde gedragspatronen in rampsituaties.
Een ontwerper dient hier rekening mee te houden: meer dan techniek is gedrag van
mensen bepalend voor de uiteindelijke omvang van het aantal slachtoffers.
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AFBEELDING
Een goed

8
en een slecht

van het creeren

voorbeeld

van overzicht

en

een veilig gevoel.

SOCIALE

VEILIGHEID

Criminaliteit

hoeft Op zich geen groter gevaar te vormen

dan in bovengrondse.
rekening is gehouden
te kunnen,

Van belang is daarbij wel dat in het ontwerp
met de preventie

is in een ondergrondse

gevaar niet grater

ruimte

dat door te zorgen voor een open structuur
heid van bewakers

in combinatie

een goede orientatie
vergemakkelijkt

hoewel het reele

moeten

in dit verband

In de eerste plaats kan

met lange zichtlijnen

dragen goede verlichting

en het vermijden

en de fysieke aanwezig-

met camera's bij aan het gevoel van veiligheid.

is hier van belang. Behalve door bewegwijzering

worden door variatie in stijl, architectuur

van belang te zorgen voor duidelijk herkenbare

9.5

van de ruimte

echter sterker aanwezig,
tegen criminaliteit

van een reeel veiligheidsgevoel.

hoeken. Aanvullend

gebouwen

ervan. Het gevoel bij een overval geen kant op

zal zijn. Maatregelen

gericht zijn op het verschaffen
van verborgen

in ondergrondse

Ook

kan orientatie

en kleur. In elk geval is het

elementen.
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INVLOED

OP DE OMGEVING

INLEIDIN G
Willen we rechtdoen aan de complexiteit van de ondergrond en streven naar een
duurzaam gebruik, waarbij de ondergrond de potentie behoudt om meerdere functies
gelijktijdig te vervullen, dan betekent dat allereerst dat we inzicht moeten hebben in
de effecten van het gebruik van de ondergrond op het systeem als geheel.
Dit hoofdstuk besteedt allereerst aandacht aan de ondergrond als complex systeem
dat meerdere functies kan dienen, waarvan ondergronds ruimtegebruik er een is.
Vervolgens wordt ingezoomd op omgevingsbelnvloeding die gerelateerd is aan het
ondergronds bouwen zelf. Hierbij ligt het zwaartepunt op civiel-technische aspecten.
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10.1

ONDERGROND ALS SAMENHANGEND
MEERDERE FUNCTIES
De ondergrond

vormt een samenhangend

kunnen worden

systeem waarin zeer verschillende

functies

onderscheiden:

DRAAGFUNCTIE

EN GEBRUIK

TEN BEHOEVE

De ondergrond

wordt gebruikt

ten behoeve

civiel-technische

constructies

(draagfunctie),

gebouwen

SYSTEEM

VAN CONSTRUCTIES

van de fundering

op en leggen wegen en spoorwegen

op en onder maaiveld:
aan. Daarnaast

we zetten

gebruiken

grond ook voor de aanleg van grote en kleine infrastructuur
PRODU CTIEFU

van alleriei mogelijke
er

we de onder-

en kelderconstructies.

NCTIE

De ondergrond

kent een productiefunctie

ook wordt de ondergrond

en vormt nietalleen

gebruikt voor de winning

de basis voor landbouw,

van delfstoffen.

REGULATIEFUNCTIE
De ondergrond

speelt een belangrijke

De combinatie van waterbergend
verschillende

(voedings)stoffen

biodiversiteit

van ecosystemen.

het waterbergend

vermogen

rol in de regulatie van het ecologisch

vermogen,
belnvloedt

de aantallen

Omgekeerd

belnvloeden

en de samenstelling

bodem over een min of meer zelfreinigend
door processen van 'natural attenuation'
concentratie

bodemsamenstelling

en sootten
organismen

van de ondergrond.

vermogen:

chemische

organismen

van
en de

en ecosystemen
Ook beschikt de

'tijdbommen'

gewoon tot klei verworden

aan giftige stoffen zeer sterk (onder de detectiegrens)

spelen de omstandigheden

evenwicht.

en aanwezigheid

blijken

te zijn, waarbij de

is teruggelopen.

Wel

waaronder afval is gestort een bepalende roi. Hoe gevarieerder

het afval, hoe beter de natuurlijke

afbraak door bodem-micro-

organismen

verloopt.

ARCHIEFFUNCTIE
Processen in de ondergrond verlopen in vergelijking met process en bovengronds veel
Trager. Daardoor speelt de ondergrond ook een belangrijke rol als natuur- en
cultuurhistorisch bodemarchief. Voor geologen, archeologen en biologen vormt de
ondergrond een waardevolle bron van kennis van ontwikkelingen die zich in een ver
verleden hebben voorgedaan.
RAAKVLAKKEN

GEBRUIKSFUNCTIES

Door de steeds groeiende
de ondergrond

ruimtevraag

in toenemende

komen de verschillende

mate met elkaar in aanraking

met elkaar in conflict. Bepaalde functies gaan eenvoudigweg
het cultuurhistorisch

erfgoed op een bepaalde

dezelfde plaats een metro station moet worden

gebruiksfuncties

van

en op een aantal plaatsen
niet samen: behoud van

locatie is niet mogelijk

wanneer

op

aangelegd.

Mogelijke spanningen tussen uiteenlopende functies zijn:
- ondergronds ruimtegebruik belnvloedt het bodem-, water- en ecosysteem, met
soms grote gevolgen. Daarnaast beperkt ondergronds ruimtegebruik de verdere
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ruimtelijke inrichting zowel ondergronds, alsook bovengronds: boven een
ondergrondse parkeergarage kan niet alles gebouwd of verbouwd worden;

- het

specifieke bodem-, water- en ecosysteem van een gebied beperkt de wijze
waarop de ondergrond gebruikt kan worden. Niet overal kan bijvoorbeeld afval
worden opgeslagen, of is het toelaatbaar ondergrondse constructies aan te leggen
die een blijvende verstoring van grondwaterstromen met zich meebrengen;

- de ondergrond biedt mogelijkheden, maar stelt ook randvoorwaarden aan het
onderbrengen van ruimtelijke functies zoals ondergronds transport. De inrichting
van de ondergrond kan bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de natuur- en
cultuurhistorische waarde van de ondergrond of de bodemgesteldheid.

10.2

ONDERGRONDS

BOUWEN

Tijdens het bouwen van een ondergrondse constructie kan er sprake zijn van aantasting
van het leefmilieu. Geluidhinder, horizonvervuiling, bemodderde straten en trotroirs,
hinder voor het verkeer en slechte bereikbaarheid van woningen, winkels ofbedrijven
worden door mensen doorgaans als zeer vervelend ervaren. Steeds vaker gaat er daarom
bijbouwprojecten expliciet aandacht uit naar omgevingsmanagement.
AFBEELDING

1

Bouwactiviteiten in stedelijke
gebieden brengen onvermijdelijk
overlast met zich mee.
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Naastdeze leefbaarheidsproblematiek
op ofboven

het maaiveld manifesteert

in de grond zelf, die verstrekkende

-dievaakvan tijdelijke
- vormt ondergronds

aard is en zich bovendien

bouwen ook een ingreep

gevolgen kan hebben.

Bij de aanleg van ondergrondse constructies moet niet aHeen grond, maar zonder
voorzorgsmaatregelen
ook grondwater worden verwijderd. Hierdoor treden
vervormingen op in de grond. De aard van de problem en die gerelateerd zijn aan het
ondergronds bouwen en zich voor kunnen doen in de omgeving, zijn afhankelijk van
het soort en de geometrie van het werk, het bodemtype en de grondwaterproblematiek. Wanneer zich in de omgeving van de bouwwerkzaamheden bestaande
constructies bevinden, kunnen deze bei:nvloed worden door spanningsveranderingen
in de ondergrond. Hierdoor kan de draagkracht van de omliggende grond veranderen
en bovendien kunnen ook de infrastructuur en funderingen die zich in die omliggende
grond bevinden vervormingen ondergaan. Tijdens de voorbereiding van ondergrondse
projecten moeten mogelijke probleemgebieden
in kaart worden gebracht en
geanalyseerd. Daarbij spelen naast voornoemde factoren ook het type fundering van
eventueel omliggende bebouwing en de staat en ouderdom van de pan den een
belangrijke roi.
Naast funderingen kunnen ook kabels en leidingen beschadigd raken ofkan de ligging
ervan door het ontstaan van zakkingen bei:nvloed worden. Bouwactiviteiten hebben
ook invloed op het bodem- en watersysteem, bijvoorbeeld doordat waterstromen
door damwanden worden onderbroken of worden verstoord door bemaling.
In landelijke gebieden kunnen bovendien landschap en natum door bouwwerkzaamheden worden verstoord.

10.3
10.3.1

OORZAKEN VAN VERVORMINGEN
BOREN

VAN TUNNELS

De vervormingen die bij het boren van tunnels kunnen ontstaan, zijn onder meer het
gevolg van het oversnijden door het boors child dat een iets grotere diameter heeft
dan de tunnel die binnen dit schild wordt geconstrueerd. Het teveel aan weggegraven
grond ten opzichte van de tunneldoorsnede wordt het volumeverlies genoemd. De
oversnijding wordt opgevuld door compenserend grouten.
Verder is de vervorming in hoge mate gevoelig voor de steundruk aan het graaffront,
die het evenwicht met de omringende grond moet verzorgen. Achter de boorkop is
deflectie of ovalisatie van de tunnel mogelijk ten gevolge van de heersende gronddruk
en de opwaartse waterdruk. Op maaiveldniveau is de vervorming waarneembaar in
de vorm van een zettingstrog.
Bijcalamiteiten kunnen zich inddenteel bijzondere problemen voordoen. Een instorting
door instabiliteit van het boorfront zou zeer ernstig zijn. Op basis van het grondonderzoek moet vooraf de minimaal benodigde steundruk voor de boorfrontstabiliteit
worden vastgeste1d.

INVLOED

OP DE OMGEVING

130

AFBEELDING

2

Zakkingstrog

aan het

maaiveld boven een
boortunnel in aanbouw.

12
10

."-
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Omdat het gewicht van de aangebrachte tunnelconstructie in het algemeen kleiner is
dan dat van de ontgraven grond, drijft de tunnel in principe op. De diepteligging van de
tunnel moet daarom zodanig zijn dat dit wordt voorkomen. Geringe vervormingen zijn
echter niet te vermijden. Daarnaast is ten gevolge van het afnemende gewicht een zwelreactie van de ondergrond mogelijk. De reactie treedt langzamer op dan de zetting ten
gevolge van het volumeverlies.
Met betrekking tot ondergrondse boorprojecten zijn op empirische basis verschillende
rekenmodellen ontwikkeld voor maaivelddeformaties.
Vanaf het boorniveau
verspreiden deformaties zich naar het maaiveld, zodat het bei:nvloede gebied op
maaiveldniveau groter kan is dan de tunnelbreedte. De grootte van de dekking op de
tunnel speelt daarmee een belangrijke rol.

10.3.2

BOUWEN

VANAF

De vervormingen
hankelijk van de
diepe startkuipen
gen leidt tot een

MAAIVELD

in de omgeving van een bouwput ofbouwkuip zijn onder meerafafmetingen van de put of kuip. Voor boorprojecten zijn vaak zeer
nodig. Het ontgraven en het daarmee veroorzaken van vervorminafname van grondspanningen en daardoor tot zakkingen of juist

zwel van de bodem van de put ofkuip van soms vele centimeters.
Verder kan de vervorming voortkomen uit het maken van de wandconstructie. Bij het
maken van een diepwand, speelt de stabiliteit van de sleuf tijdens de bouwfase een
belangrijke rol. De paneelbreedte moet beperkt blijven om de boogwerking van de
gronddruk rond de panel en zoveel mogelijk te benutten. Tijdens het ontgraven van de
bouwkuip vervormen de wanden met het gevolg dat vervormingen optreden van de
achter de wand gekeerde grond. De zettingen rond een bouwkuip kunnen zich in de tijd
ontwikkelen, zowel ten gevolge van wandvervormingen als ten gevolge van verlaging
van hetgrondwaterpeil. Doorgaans zalbij een goed verankerde of gestempelde bouwputof bouwkuipbegrenzing geen horizontale of verticale grondverplaatsing ontstaan op
een afstand groter dan 2,5 maal de diepte van de put ofkuip.
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10.4

VERVORMINGSGEVOELIGHEID VAN OBJECTEN
Vervormingen worden vooral beoordeeld op het effect datze hebben op ondergrondse
ofbovengrondse objecten. De toelaatbare vervorming van gebouwen of constructies
in de nabijheid van het ondergrondse project wordt bepaald op basis van de vervormingscapaciteit. De grootste belastingen treden op door verschilvervormingen en
hoekverdraaiingen. De relatieve rotatie ten opzichte van de uitgangspositie is goed te
meten. De stijfheid van de constructie bepaalt echter het vervormingsgedrag; een
stijve constructie zal kunnen kantelen, terwijl een slappe constructie kan doorzakken.
In de literatuurworden relatieve rotaties van 1:500 tot 1:2000 nog toelaatbaar geacht.
Voor gebouwen van metselwerk, of samengesteld uit een combinatie van gemetselde
gevels en gietbouw, is de snelheid van vervorming bepalend. De genoemde toleranties
gelden hier dan ook niet. Een langzame zettingsontwikkeling is gunstiger dan een
snelle, zoals die bijvoorbeeld in de nabijheid van boortrajecten kan optreden tijdens
de passage van het boorschild.

AFBEELDING

3

Mogelijk vervormingsbeeld

zoals

dit zich in de tijd kan ontwikkelen
door de passage van een tunnelboormachine langs een bouwblok
op paalfundering.

y)

,)

y)

y)

De mate waarin vervormingen kritisch zijn, hangt ook samen met de stijfheid van de
funderingen van de belendingen. Staalconstructies en prefab betonconstructies
hebben in het algemeen een grotere vervormingscapaciteit dan monoliete betonconstructies. Naar de vervorming van funderingen is nog veel onderzoek gaande.
HORIZONTALE BELASTING VAN PAALFUNDERINGEN
Ais gevolg van de vervorming van damwanden na het ontgraven van een bouwkuip,
of vervormingen die optreden bij het boren van tunnels, kunnen horizon tale
belastingen optreden op paalfunderingen- Dergelijke belastingen leiden tot buigende
momenten in de palen en verplaatsingen van de palen. Vooral de randpalen onder
constructies worden belnvloed. Een paalfundering zal de vrije vervorming van de
ernaast liggende grond beperken, maar wel vervormen door de belasting die hierdoor
op de palen wordt uitgeoefend. De interactie tussen het elastisch gedrag van de paal
en de grond is ondermeer afhankelijk van de gelaagdheid van de grond, de buigstijfheid van de paal, de afstand tussen de palen en de diameter van de palen.
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LEIDING EN, WEGEN

EN SPOORWEGEN

Wanneer

in een gebied gebouwen

bestrating

met de zich daaronder

vertonen

dan de gebouwen

zijn gefundeerd
bevindende

op palen, zullen maaiveld

leidingen

zelf. Dit kan gevolgen

hebben

en de

een ander zettingsgedrag
voor de aansluitingen

van

hangt samen met de maaiveldzakking.

Als

de leidingen.
De vervorming

van wegen en spoorwegen

een slechte pakking van zand in het wegcunet
optreden. Voor hoofdwegen

en spoorwegen

is scheefzakken

kunnen hoge eisen stellen aan de beperking
'blowout'.

zoals een

worden bereikt over de monitoring

tijdens de uitvoering

van ondergrondse

en

projecten.

INVLOED VAN TRILLINGEN
Bij het realiseren van een ondergronds
intrillen
Wanneer

van een damwand

behalve

project kan het heien van palen en het heien of
geluidsoverlast

zich op korte afstand bebouwing

zettingen

leidt. De mate waarin trillingen

stand van het materieel

ook trillingshinder

bevindt,

trillingen. Trilling van de bodem kan bijvoorbeeld

leiden tot verdichting,

ontstaan,

damwandplanken

is afhankelijk

kunnen

de hinder beperken.

Ook door tunnelboormachines
worden

door heidie weer tot

van de grondweer-

dat wordt ingezet om de palen of damwandplanken

zijn over het

van de grond.

of door verkeer in de ondergrondse

constructie

kunnen

De voortplanting

van deze trillingen

in de grond

hangt sarnen met het type bodem,

de homogeniteit

en de gelaagdheid.

De trillings-

gevoeligheid

is afhankelijk

van de afmetingen

van een belending

constructiestijfheid.
niet-gerenoveerde
ontstaat

voortgebracht.

op diepte

van de grond bij het plaatsen van

'Wegdrukmethoden'

algemeen dum, maar geven minder ontspanning
trillingen

opleveren.

kan schade ontstaan

te heien of te trillen. Maatregelen zoals het voorboren

Stijver gemaakte oude gebouwen
constructies.

wanneer

heien ontstaan

palen vanuit een ontgraven

bouwput

in het pakket

Bovendien wordt de grondmassa

de neiging heeft in de richting van de bouwput
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kunnen

DOOR TREKKEN

en van de

zelfs gevoeliger zijn dan

Een andere vorm van belnvloeding

wateroverspanningen

stabiliteit ontlenen.

10.6

zetting

niet toelaatbaar. Beheerders

van het risico van calamiteiten,

Met hen moet ook overeenstemming

het eventuele extra onderhoud

10.5

een rol speelt, kan additionele

worden
waaraan

dynamisch

van de omgeving
geheid. Tijdens

het

de damwanden

hun

belast, waardoor

deze

te deformeren.

VAN DAMWANDEN

Door het trekken van de damwanden na de bouw kan op een aantal manieren schade
aan de omgeving ontstaan. Het trekken van damwanden leidt tot een horizontale
ontspanning van de grond; de ruimte die eerst werd ingenomen door de damwand
(of door meekomende grond), wordt gevuld door de naastgelegen grond. De grond
zal 'toestromen'
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plaatsen waar hij door hetheien van een paalfunderingin eersteinstantie opgespannen
was, neemt de sterkte van de grond af. In gebieden met afdekkende klei- en veenlagen
kan het trekken van damwanden het optreden van wellen tot gevolg hebben.
Gestaffeld trekken met een kleine werksnelheid of een kleine bovenbelasting kan
hiervoor een oplossing zijn. Reparatie van wel1en is al1een uitvoerbaar door een extra
spanningsbemaling toe te passen of door de wellen te injecteren of te grouten.

10.7

6EOHYDROLOGISCHE INVLOEDEN TIJDENS ONDERGRONDSBOUWEN
Door bemaling ten behoeve van de aanleg van een ondergrondse constructie, ontstaat
in de omgeving van het project een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand. De
effecten moeten voorafgaand aan de bemaling worden geschat, om ontoelaatbare risico's
te vermijden. Ook wanneer er lekken in de waterafsluitende begrenzingen optreden,
kan het grondwater in de omgeving dalen. Lekken ontstaan door aansluitfouten tussen
wandconstructies en onderliggende lagen, door van nature aanwezige zandige geulen in
kleilagen of door fouten in injectielagen.
Tijdens boorprojecten kan aan het boorfront een verhoging van de druk optreden, die
tot enigszins verhoogde stijghoogten in de omgeving leidt. Daarnaast is ook een
verlaging van de stijghoogte mogelijk wanneer zich tijdens het boren lekkagecalamiteiten voordoen.
Door de verlaging van de grondwaterstand kan uitdroging van de grond optreden,
waardoor de vegetatie in landbouw- en ecologisch waardevolle gebieden kan verdrogen.
Door deze verlaging kunnen ook andere onttrekkers van het grondwater worden
benadeeld. In een bebouwde omgeving kan verlaging van het grondwaterpeil zetting
van de ondergrond veroorzaken en daarmee tot constructieve schade leiden.
Ten gevolge van maaiveldzakking is wateroverlast op het maaiveld mogelijk door een
verandering van de afstroming van neerslag naar de riolering. Hierdoor treedt ook
een verslechtering van de drooglegging op, met eventueel permanente schade aan
verhardingen, vegetatie en kabels en leidingen.
In poldergebieden kan de kwelstroming worden bei:nvloed, hetgeen kan leiden tot
verzilting door het aantrekken van zout of brak grondwater. Ook wordt de
waterkwaliteit van het ontvangend stelsel bei:nvloed als gevolg van lozing van
dergelijk bemalingswater. Een ander probleem vormen eventueel in de grond
aanwezige verontreinigingen. Wanneer (mobiele) verontreinigingen in de grond
voorkomen (olie of opgeloste stoffen), kunnen deze zich door de grondwaterstroming
ten gevolge van bemaling verder verspreiden.
VERSTORING VAN GRONDWATERSTROMING
Omvangrijke ondergrondse constructies kunnen blijvend van invloed zijn op de
grondwaterstroming
in de omgeving. Dit geldt vooral voor tunnelprojecten uitgevoerd met boortunnels of binnen diepwanden en afdichtingswanden.
In
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geohydrologisch opzicht kan de ondergrondse constructie een waterremmende
werking hebben in de regionale stroming. Dit is aan de orde wanneer de grondwaterstroming wordt geblokkeerd door een gedeeltelijk of gehele afsluiting van een
watervoerend pakket loodrecht op de stromingsrichting.
Stroomopwaarts
zal
opstUwing plaatsvinden, stroomafwaarts resulteert dit juist in een verlaging van de
stijghoogten van het grondwater. Voordat het definitieve ontwerp gemaakt wordt,
moet daarom het regionale stromingsbeeld in kaart worden gebracht.
AFBEELDING

4

V(}(}rbeeld van m(}gelijke
diepteliggingen

bij verschillende

tunnelb(}uwmeth(}den ten
(}pzichte van een waterv(}erende
laag.
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Een ander aspect betreft de mogelijke verstoring van afsluitende lagen die door de
aanleg van bouwputten, -kuipen of tunnels kan ontstaan. Er kan een kortsluitstroming optreden, wanneer over de afsluitende laag een stijghoogteverschil aanwezig
is.Plaatselijkkan dit leiden tot een geringeverandering van stijghoogten, of -wanneer
het grondwater op verschillende diepten een andere samenstelling heeft - tot
verandering van de kwaliteit van het grondwater. Het herstel van de waterremmende
werking van doorboorde lagen is dan een belangrijk aandachtspunt.

10.8

BODEMVERONTREINIGING
Vanwege het intensieve gebruik van de bodem in Nederland moet bij de uitvoering
van ondergrondse projecten rekening worden gehouden met bodemverontreiniging.
Bij de verwerving van grond voor bouwprojecten is een verklaring nodig dat de
grond schoon is. Daarvoor zal door middel van milieukundig bodemonderzoek de
staat van het terrein moeten zijn vastgesteld. Inventarisatie van het gebruik in het
verleden is nodig omdat het vaak belangrijke indicaties geeft voor de kans op
bodemverontreiniging.
Wanneer de kans groot wordt ingeschat op basis van
historisch bodemgebruik is een nader onderzoek vereist, dat eventUeel uitrnondt in
een saneringsonderzoek als er sprake is van ernstige bodemverontreiniging.
Wanneer de bodem verontreinigd is, maar nog geen sanering is uitgevoerd, moeten
passende maatregelen worden genomen om de ontgraven grond te verwerken. Ook de
ondiepe bovengrond die in Nederland vaak reeds in lichte mate is verontreinigd (een
deel van het Rotterdamse havengebied is bijvoorbeeld opgehoogd met verontreinigd
havenslib), kan in dat opzicht een milieubelasting betekenen. Daarom zal ook de
kwa1iteit van de af te voeren grond onderzocht moeten worden. De afvoer en het vinden
van een geschikte bestemming voor verontreinigde grond is vaak een moeilijke zaak. In
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het

Bouwstoffenbesluit is vastgelegd hoe hiermee moet worden omgegaan.

Zoals in het voorgaande al ter sprake kwam, kunnen mobiele verontreinigingen

die

in de grond aanwezig zijn zich verspreiden als gevolg van verandering van stijghoogte
van het grondwater in de omgeving van een bouwproject.

Het is daarom belangrijk

het geohydrologische invloedsgebied van het project op dergelijke verontreinigingen
te onderzoeken.

Bovendien

zal moeten

verandering van grondwaterstanden

worden

nagegaan wat de invloed

en stromingen

van

is op het ecologisch systeem.

Een ander aspect van belnvloeding van het milieu door ondergrondse bouwprojecten
is het gebruik van milieuvreemde

stoffen tijdens de bouwfase. Zo wordt bij het boren

van tunnels met een grondrukbalanschild
schuim. Onderzocht
milieuvreemde

veel gebruik gemaakt van bepaalde soorten

moet worden wat de invloed

is van de toevoeging

van deze

stof aan de grond. Ook het injecteren van de grond met chemische

middelen is een voorbeeld van het toevoegen van vreemde stoffen aan het milieu.
Het Bouwstoffenbesluit

10.9

steIt eisen aan de toe te passen bouwmaterialen.

COMPENSERENDE
Om

de nadelige

verschillende
onttrekking

effecten

MAATREGELEN
op de omgeving

maatregelen
kan bijvoorbeeld

weer in de ondergrond
bouwputjkuip

retourbemaling

wordt

te vermijden

Bij het ontgraven

worden

teruggebracht.

aan te brengen.

Hiermee

onderverdeeld

in de omgeving.

Afscherming

kan bijvoorbeeld

van vervormingen

plaats vinden

toepassen van een stijve wand. Er moet echter voor worden
erger is dan de kwaal. Een diepwand
van de grond,

terwijl

wand die vervaardigd
omgeving
grouten.

AFBEELDING

kunnen

de

het ondergrondse

door middel

gewaakt

van een combiwand

van grondinjectie,

dan realisatie van de wand door middel
Bij de keuze tussen de versthillende

ook de effecten van de technieken

begrenzing

van het

dat het middel

niet

zorgt op zich weer voor een zekere ontspanning

bij het aanbrengen
is door middel

van een

blijven.

van tunnels

naar de mate van afschermingvan

werk en funderingsverbeteringen

het grondwater

de ontgraving

achterwege

het boren

kunnen

grondwater-

een waterafsluitende

kan bemaling
ofbij

van

toegepast, waarbij

Ook is het mogelijk

van bouwputten/kuipen

worden

of op te heffen

genom en. Ter compensatie

in den natte uit te voeren en vervolgens

van onderwaterbeton

maatregelen

worden

worden

trillingen

is minder

van het moeilijker

uitvoeringstechnieken

optreden.

verstorend

te controleren
moeten

Een

voor de
jet-

daarom

afgewogen.

5

Een voorbeeld van grondstabillsatie door mlddel van
'jetgrouting', toegepast voor
grondkering In combinatie
met funderin9.
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De versterkingvan funderingen doormiddel van injectie rond palen kan een beperking
van de zetting opleveren. Aanpassing van de bestaande fundering zal met zorg moeten
gebeuren om zettingsverschillen met de niet aangepaste oude fundering of in de
ondergrond gelegen kabels en leidingen te voorkomen.
Daarnaast kunnen vervormingen bij bouwputten/kuipen
worden beperkt door
maatregelen als het aanbrengen van een extra stempeling of verankering of het
aanbrengen van een groutlaag als ondergrondse stempeling russen de wanden voordat
met ontgraven begonnen wordt.
Voorafgaand aan het definitief on twerp zal de positie of het alignement van het
ondergrondse werk altijd zodanig moeten worden geoptimaliseerd dat zo min mogelijk
schade aan derden wordt berokkend. In sommige gevallen lijkt het uit praktische of
financiele overwegingen echter gerechtvaardigd om een geringe schade te accepteren eTl
deze later te herstellen. Wanneer zich tijdens de bouw calamiteiten voordoen, moeten
soms acute noodmaatregelen worden getroffen om ernstige schade te voorkomen. In
risicovolle siruaties waarbij het bezwijken van wanden of stabiliteitsverlies aan het
boorfront tot grote schade zou kunnen leiden, zal voorafgaand aan het ondergrondse
werk een veiligheidsplan moeten worden opgesteld. Hierin moeten noodmaatregelen,
zoals het stilleggen van het bouwwerk, het opwerpen van een gronddam, of het onder
water zetten van het werk, alsook herstelmaatregelen zijn uitgewerkt.

10.10

VRAGEN
1

WAT IS EEN MOGELIJKE

OORZAAK

2

HOE VER REIKT DE 'INVLOEDSZONE'

3

WAAROM

HOEFT VERVORMING

VAN VERVORMING

BIJ HET BOREN VAN TUNNELS?

VAN EEN AAN TE LEGGEN

OP ZICH GEEN PROBLEEM

BOUWPUT

TE ZIJN?

OF BOUWKUIP?

WAT IS DAN WEL HET

PROBLEEM?

4

WELKE

EXTRA BELASTINGEN

VAN VERVORMINGEN

5

HOE KUNNEN
(NADELIGE)

6

OPTREDEN

TEN GEVOLGE

IN DE ONDERGROND?

LEKKAGECALAMITEITEN

MOETEN

WORDEN

GEBRACHT

OP DE

KUNNEN

ONTSTAAN

EN WAT ZIJN

DAARVAN

MOGELIJKE

GEVOLGEN?

WAAROM

INVLOED

OP FUNDERINGSPALEN

OMGEVING

STROMINGSBEELDEN
INDIEN

ZELFS

MEN EEN OMVANGRIJK

OP REGIONALE
ONDERGRONDS

SCHAAL
ONTWERP

IN KAART
MAAKT?
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INLEIDING
Projecten kunnen gedurende hun 'looptijd' worden geconfronteerd met risico's van
zeer uiteenlopende aard. Een beperkt aantal voorbeelden: op politiek niveau kunnen
besluiten genomen worden of uitblijven die al dan niet van negatieve invloed zijn op
de voortgang; er kan sprake zijn van budgetoverschrijding door het achteraf moeten
'inbouwen' van noodzakelijke voorzieningen waarmee in een eerder projectstadium
geen rekening was gehouden; er kan om uiteenlopende
redenen - bijvoorbeeld door
ontstaan; problemen
acties van omwonenden - vertraging van een bouwproject
kunnen

ook het gevolg zijn van ontwerpwijzigingen

doordat de aannemer

de complexiteit

behandelt

waarop

kunnen

de manier
voordoen,

in dit hoofdstuk
aantal belangrijke

benaderd
opgenomen

tijdens

de uitvoeringsfase

van het werk heeft onderschat.

risico's,

die zich bij (ondergrondse)

en zo optimaal
schema's

mogelijk

beheerst

geeft een overzicht

of

Dit hoofdstuk
bouwprojecten

kunnen

worden.

(niet uitputtend)

Het

van een

risicocategorieen.

INHOUD VAN DIT HOOFDSTUK
11.1

BElANG

11.2

PROJECTFASEN

11.3

CYCLISCH

11.4

VOORBEElDEN

11.5

VRAGEN

RI$ICO'S

EN RISICOBENADERING

VAN RISICOBENADERING

PROCES
VAN RISICO'S

TIJDENS

DE BOUWFASE
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11.1

BELANG

VAN RISICOBENADERING

Ais het gaat om de wijze van benadering van risico's bestaat er geen wezenlijk verschil
mssen ondergrondse en bovengrondse bouwprojecten. Wel maakt de complexiteit van
ondergrondse projecten en de interactie van een veelheid van aspecten het doorgaans
noodzakelijk de risico's in een zeer vroeg stadium van het project op de agenda te
zetten: het over het hoofd zien van een risico heeft vaak ingrijpender consequenties dan
in het geval van bovengrondse projecten.
Ook zal de aard van de technische risico's waarvan aan het eind van dit hoofdsmk een
aantal voorbeelden wordt gegeven vaak anders zijn dan die bij bovengrondse projecten.
Ditzelfde geldt voor risico's op het gebied van veiligheid van ondergrondse ruimten;
veiligheid stelt ondergronds andere eisen dan bovengronds. Op de manier waarop
veiligheid als risico benaderd kan worden, wordt in hoofdsmk 12dieper ingegaan.
Wanneer een project eenmaal van start gaat, is het de bedoeling dat het binnen de
beschikbare tijd en het beschikbare budget gerealiseerd wordt en bovendien voldoet
aan de gestelde kwaliteitseisen. Een goede beheersing van het project is daarbij van
wezenlijk belang. Wanneer vooraf de belangrijkste risico's waarmee het project
geconfronteerd kan worden in kaart zijn gebracht, kunnen daartegen ook al maatregelen worden getroffen; de projectorganisatie kan zich bijvoorbeeld verzekeren
tegen schade die tijdens de bouw in de omgeving kan ontstaan.
RISMAN-METHODE
Een van de methoden die is ontwikkeld ten behoeve van risico-analyse enmanagement en al in veel infrastructuurprojecten
is toegepast, is de RISMANmethode. Op basis van de analyse ontstaat inzicht in de belangrijkste risico' s waarmee
een project kan worden geconfronteerd. Hoewel met het in kaart brengen van de
risico's deze nog niet van de baan zijn, biedt het wel een goed handvat voor het
treffen van adequate beheersmaatregelen: risicomanagement.

11.2

PROJECTFASEN
Elk risico kan, in welke fase van een project
vormen

voor het eindresultaat.

het zich ook voordoet,

Aan het begin van elke nieuwe

duidelijk zijn welke risico's het eindresultaat
van de beschikbare

informatie

beeld van de risico's in de eerstvolgende

geeft de risico-analyse

is belangrijk.

EN RISICOBENADERING

een gedetailleerd

Maar het eindresultaat

Elk risico telt, ook als dat

in een latere fase pas een rol speelt. De verschillende

elk hun eigen risico's die in het onderstaande

RISICO'S

en

mijlpaal, het einde van een fase, binnen

middelen,

van het project mag hierbij niet uit het zicht verdwijnen.
misschien

bei:nvloeden

voordoen.

fase en een globaal beeld van de risico's in de

latere fasen. Het bereiken van een mssentijdse
de geplande tijd en met de beschikbare

fase moet daarom

van het project kunnen

welke daarvan zich in die nieuwe fase kunnen
Afhankelijk

een bedreiging

kort besproken

projectfasen

kennen

worden.
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11.2.1

INITIATIEfASE
In de initiatiefase is het eindresultaat van het project nog niet exact bepaald. Ook een
planning of raming ontbreekt in deze fase nog. Hierdoor is het uitvoeren van een
risico-analyse in dit stadium van een project afwijkend van dat in de andere fasen. De
beslissingen die in deze fase worden genomen zijn in hoge mate bepalend voor aIle
evenruele risico's die zich later in het project kunnen voordoen. Risicomanagement
in de initiatiefase bevordert het maken van de juiste afwegingen bij de inrichting van
het project.

11.2.2

VOORSTUDIEfASE
Risico's kunnen er in de voorsrudiefase toe leiden dat het resultaat, meestal de startnotitie ofhetprojectplan, niet binnen de gestelde tijd gereed komt. Wanneer ditresultaat
kwalitatief onvoldoende is, kan het ook tot vertraging of extra kosten in een latere fase
leiden. Risicomanagement in de voorsrudiefase rieht zich op het beheersen van onder
meer:

- politieke

aspecten, zoals besluitvorming, kabinetswijzigingen;
aspeeten, zoals de invloed van belangengroeperingen, de media;
- projectorganisatorisehe aspeeten, zoals eapaciteitsgebrek in het projectteam.
Ook kan risico-analyse in deze fase worden gebruikt ter ondersteuning van het
maken van een keuze russen meerdere alternatieven.

- maatsehappelijke

11.2.3

TRAJECTSTUDIEfASE
In de trajectsrudiefase (met name bij lijnvormige infrastrueruur) kunnen maatregelen
worden genomen om relevante partijen bij het overleg en het onderhandelen over
wensen en eisen te betrekken. Voorafkan worden ingeschat wat de mogelijke invloed
van deze partijen is en wat de eisen zijn die zij kunnen steIlen, zodat daarop kan
worden geanticipeerd. De volgende partijen spelen onder meer een rol:

- kabinet
-

en Tweede Kamer;
provincies en gemeenten;
burgers en bedrijven;

- milieu- en belangengroeperingen.
Risicomanagement in de trajeetstudiefase moet het besluitvormingsproces
aIle betrokken partijen zo soepel mogelijk laten verlopen.

11.2.4

russen

PLANUITWERKINGSfASE
Het programma van eisen en de nota van randvoorwaarden komen tot stand
gedurende de planuitwerkingsfase. De kwaliteit van deze produeten is in zeer
belangrijke mate bepalend voor de risico's in een latere fase.
Risico's kunnen zijn:
- projeetorganisatorisehe aspecten, zoals capaciteitstekort binnen het projectteam;
aanvullende eisen van de opdraehtgever, waardoor nieuwe ontwerpen moeten
worden gemaakt;
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-

vertragingen in de grondverwerving;

problemen bij het aanpassen van bestemmingsplannen;
- vergunningen die op zich laten wachten.
In de planuitwerkingsfase komt het contract tussen de projectorganisatie en de
opdrachtgever tot stand.. De risico-analyse kan de betrouwbaarheid van de raming of
de planning aan de opdrachtgever aantonen. Op basis hiervan wordt vervolgens een
planning afgesproken en een budget afgegeven, de zogenoemde beschikking.
Ook kan op basis van de risico-analyse een keuze worden gemaakt van de meest
geschikte contractvorm (bijvoorbeeld Design en Construct).

11.2.5

BESTEKSFASE
Tijdens de besteksfase bepaalt de projectorganisatie welke risico's zij de opdrachtnemende partijen voor rekening willaten nemen. Risicomanagement in deze fase is
voornamelijk gericht op de risico's die zich in de uitvoeringsfase kunnen voordoen
en draagt bij aan het vaststellen van de meest geschikte contractbepalingen.

11.2.6

AANBESTEDINGSFASE
De maatregelen die in deze fase genomen worden om de risico's te beheersen hebben
invloed op de beheersing van tijd en geld van de gehele aanbesteding. Bij het afwegen
van aanbiedingen van de verschillende partijen is het belangrijk de risico's in deze
fase goed te kunnen inschatten. Om deze risico's te beheersen kunnen nadere
afspraken met de aannemer worden gemaakt.
Het risicomanagement in de aanbestedingsfase heeft vooral betrekking op:

-

het goed inschatten van de uitvoeringsrisico's die de verschillende aanbiedingen
met zich meebrengen met het doel hieruit een goede keuze te kunnen maken;

- het zorgvuldig doorlopen van de aanbestedingsprocedure
aanbiedende partijen te voorkomen;

om claims van

- het voorkomen van vertragingen tijdens de aanbestedingsprocedure zelf;
- het totstandkomen van een heldere verde ling van de risico's tussen opdrachtnemer(s) en opdrachtgever bij het opstellen van de aanbiedingsovereenkomst.

11.2.7

UITVOERINGSFASE
In de uitvoeringsfase ligt het accent van risicomanagement vooral op de risico's die
kunnen optreden bij de technische uitvoering van het project en op de beheersing
van het contract.
De risico's in deze fase hebben onder andere betrekking op:

- samenwerking
-

-

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
kwaliteit en capaciteit van de opdrachtgever of opdrachtnemer;
onverwachte kabels en leidingen of andere obstakels;
calamiteiten zoals het vollopen van een bouwput of het omvallen van een kraan;
complexe logistiek van het bouwproces.

RIS!CO'S

EN RISICOBENADERING

141

R!SlCQ'S

EN RISICQBENADERING

142

11.2.8

BE.HEERFASE
Aan het begin van de beheerfase verschuift de verantwoordelijkheid voor het projectresultaat en dus het risicomanagement van het projectteam naar de beheerder. Deze
wordt geconfronteerd met risico's die het gevolg kunnen zijn van keuzes die in de
voorgaande fasen gemaakt zijn.
Mogelijke risico's in deze fase zijn:

-

tegenvallende exploitatie-opbrengsten;
- kortere levensduur van het bouwwerk dan gepland;
- hogere onderhoudskosten dan gepland;
- noodzaak van functionele aanpassingen.

11.3

CYCLISCH PROCES
Elke projectfase

start met een risico-analyse.

welke risico's in het project kunnen
verstoren.

De risico's worden

kaart gebracht
met

name

optreden,

systematisch

gei:nventariseerd.

politi eke,
Er wordt

juridische

die het goede verloop van het project

en

organisatorische

een lijst opgesteld

van de kwalitatief

risico's,

risico's

in
maar

worden

of kwantitatief

risico's.
worden getroffen.

deze risico's beheerst

worden

waarvan

invalshoeken

Niet alleen technische

Tegen deze risico' s kunnen maatregelen
inschatting

maakt duidelijk

en vanuit verschillende

voor het gehele projectproces.
ook

belangrijkste

Deze risico-analyse

kunnen

worden,

gemaakt van het verwachte
een keuze uit de mogelijke

beheersmaatregelen

wordt regelmatig

Aile maatregelen

gei:nventariseerd.

effect van de beheersmaatregelen,

maatregelen
beoordeeld

wordt

gemaakt.

en de risico's

waarmee

Tevens wordt een
op basis

Het effect van de
worden

opnieuw

van beheersmaatregelen

worden

gei:nventariseerd.
De activiteiten
uitgevoerd,

die met be trekking tot het evalueren

zijn:

- monitoren

van beheersmaatregelen;

- vaststellen

effect beheersmaatregelen.

ACTUALISEREN RISICO-ANALYSE
Na evaluatie van de beheersmaatregelen is de RISMAN-cydus in feite weer rond en
wordt de risico-analyse geactualiseerd. Daarbij dient opnieuw geanalyseerd te worden
wat mogelijke nieuwe risico's zijn. Vervolgens zuBen om deze nieuwe risico's te
kunnen beheersen ook weer mogelijke beheersmaatregelen in kaart moeten worden
gebracht; het doorlopen van het proces start opnieuw. Vooral bij de overgang naar
een nieuwe projectfase is het belangrijk een goed beeld te hebben van de risico's in de
nieuwe projectfase.
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11.4

VOORBEELDEN VAN RISICO'S TIJDENS DE BOUWFASE
Het is noodzakelijk dat ontwerpers zich bewust zijn van de risico's die onvermijdelijk
samengaan met bepaalde bouwmethoden. Er is in Nederland een behoorlijk aantal
tunnels en andere ondergrondse voorzieningen gebouwd. Hoewel ze allemaal naar
tevredenheid zijn voltooid hebben zich tijdens de bouw zo nu en dan problem en
voorgedaan.
Ter illustratie in het onderstaande een aantal aandachtspunten
en ervaringen.
Sommige ervan zijn gedeeltelijk achterhaald doordat bepaalde bouwmethoden, zoals
de bouwput begrensd door taluds, minder worden toegepast in verband met sttengere
omgevingseisen.

11.4.1

GRONDVERKENNINGEN
Ten behoeve van de aanleg van de Drechttunnel zijn tal van sonderingen en boringen
uitgevoerd op zowel het land als in de rivier. De oever kwam daarbij echter niet aan
bod vanwege de problematische bereikbaarheid voor meetwagens en -schepen. Er
werd aangenomen dat de grondgesteldheid op die locatie overeenkwam met die
welke uit de land- en riviersonderingen
naar voren kwam. Een onjuiste
veronderstelling, want er bleek zich een plaatselijk versteende laag te bevinden,
ontstaan door het uitdruipen van guano (zeevogelmest) uit silo's die er hadden
gestaan. Het gevolg was dat er damwanden kapot werden geheid en de bouwkuip
onder water liep. Voordat met het heien van een vervangend damwandscherm kon
worden begonnen, moest eerst de zeer sterke versteende laag worden verwijderd.
Een ander voorbeeld dat het belang van grondverkenningen onderstteept is de aanleg
van een geboorde zoetwaterleiding onder het Hartelkanaal waar de boor zich
onverwachts een moeizame weg moest banen door het goed geconserveerde wrak
van een Oost-IndH!vaarder.

11.4.2

GRONDWATERSPANNINGEN

EN STIJGHOOGTEN

Niet altijd zijn grondwaterspanningen en stijghoogten tijdens de uitvoering van een
project gelijk aan de aanname van de ontwerper tijdens het maken van de evenwichtsen sterkte berekeningen. Dit geldt vooral voor waterspanningen in slecht doorlatende
pakketten, die zich zeer langzaam aanpassen aan gewijzigde situaties zoals
ontgravingen. Wanneer de werkelijke spanningen hoger zijn dan die op basis waarvan
de berekeningen zijn uitgevoerd, kunnen taludafschuivingen
het gevolg zijn
(Beneluxtunnel en Coentunnel). Uiteraard dienen de spanningen door metingen te
worden gevolgd, maar in grillige bodems is het denkbaar dat bepaalde pakketten niet
van meetapparatuur zijn voorzien.
Bij het baggeren van de zinksleuf van de Beneluxtunnelliep de stijghoogte plotseling
op. De baggermolens verwijderden ook de sliblaag op de bodem en de oever, die er
normaliter voor zorgt dat de stijghoogten van het grondwater lager zijn dan de
rivierwaterstand. Het gevolg was dat er sttomen water en zand door opengesprongen
sloten van de damwandkuip op de oever belandden.
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11.4.3

DEUGDELIJKHEID VAN PAAlFUNDERINGEN
Voor het wandendakgedeelte van de Drechttunnel zijn heipalen met een verzwaarde
voet toegepast. Bij het ontgraven van de bovenste gedeelten van de palen, werd
geconstateerd dat een groot aantal palen dusdanig was gescheurd dat zij hun dragende
functie niet meer zouden kunnen vervullen. De oorzaak van het scheuren en
afschuiven was dat de paalpunten tijdens het heien vanuit een harde zandlaag in een
zachte laag doordrongen. De terugvallende puntweerstand en de nog niet aangepaste
heislagen veroorzaakten de schade. am de beschadigingen heen is een betonnen
manchet aangebracht.

11.4.4

UIT

HET SLOT lOPENDE

DAM WAND EN

Het uit het slot lopen van damwanden heeft zeker in het verleden nogal eens
problemen opgeleverd bij het maken van waterdichte schermen rond tunnela&itten
en rond damwandkuipen. Wanneer er als gevolg van het uit het slot lopen lekkage
optreedt, dan is het vaak moeilijk vast te stellen welke sloten lekken. Zolang de plaats
van het lek niet exact bekend is, is reparatie nagenoeg onmogelijk. Hoewel de techniek
inmiddels verbeterd is, zowel op het gebied van het voorkomen van het uit het slot
lopen, als op het gebied van methoden voor lekdetectie, blijft het een punt van
voortdurende aandacht.

11.4.5

KWAlITEIT

VAN ONDERWATERBETONVlOEREN

Het toepassen van onderwaterbetonvloeren als horizontale afsluitende begrenzing
blijkt niet vrij van risico's. Slib en grondinsluitingen (voorallichtere componenten
als veen leveren problemen op), ontmenging en slechte aansluitingen op damwanden
en palen zijn enkele problemen. Ondanks schoonmaakactiviteiten
kan grond
achterblijven in de damwandkassen, of slib op de palen. Het voornaamste probleem
bij het schoonmaken is het slechte zicht van duikers en onderwatercamera's in het
door slib en cement verontreinigde water.

11.4.6

VOEGEN EN AANSlUITINGEN
Plaatsen waar na voltooiing nogal eens onvolkomenheden worden geconstateerd zijn
de overgangen tussen de verschillende constructieonderdelen. In veel mindere mate
zal dit, afgezien van de voegen, het geval zijn binnen monoliete gewapend-betonconstructies. Zichtbaar zijn voorallekkages: het is vaak eenvoudig te zien waar water
uit de constructie lekt. Waar het water vanuit de grond de constructie binnentreedt is
echter doorgaans veel moeilijker te bepalen.
De plaatsen waaraan bij het ontwerp en uitvoering bijzondere aandacht moet worden
besteed zijn de dilatatievoegen in de betonconstructies (ook tussen prefab segmenten
waaruit de lining van boortunnels wordt opgebouwd), de zink- en sluitvoegen van
afgezonken tunnels (vomal bij de overgangvan het afgezonken deel op star gefundeerde
landgedeelten)

en verder aan al die plaatsen

waar het ene constructiemateriaal

gedeelte overgaat in het andere. Voorbeelden

RIS!CO'S

EN RISICOBENADERING

daarvan zijn de aansluitingen

of

-

van
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waterdichte folies op betonconstructies, van dam- of diepwanden op betonconstructies
en van geboorde tunnels op de start- en ontvangstschachten. Bij de laatste is niet alleen
de eindfase van belang, maar ook de wanddoorvoering tijdens de bouw.
Bijzondere aandacht verdienen die punten waar voegdichtingsprofielen
en
-materialen van richting veranderen en zeker ook die plaatsen waar voegdichtingsprofielen uit drie onderling loodrecht op elkaar staande richtingen bij elkaar komen.

11.4.7

EEN WERKFRONT
Bij de meeste bouwmethoden

wordt op meerdere plaatsen tegelijk gewerkt. Als op

een ervan vertraging optreedt en daardoor een achterstand op het tijdschema ontstaat,
kan geprobeerd worden het tijdverlies in te lopen door extra inspanning, bijvoorbeeld
door het inzetten van meerdere ploegen. Wanneer dit lukt, komt daardoor de
oplevering van dit onderdeel en daarmee van het gehele werk niet in gevaar. In het
geval van het boren van tunnels ligt dit gecompliceerder. Er is maar een werkfront,
waara an meestal in ploegen wordt gewerkt. De resterende tijd - wanneer er niet
wordt geboord - is vaak gereserveerd voor onderhoud aan de tunnelboormachine.
Ernstige vertragingen of tegenslagen kunnen daardoor moeilijk ongedaan worden
gemaakt, ook al omdat de machine van buitenaf moeilijk te bereiken is. Uiteraard is
het mogelijk tijd terug te winnen door extra inspanning te investeren in de altijd
omvangrijke afbouwwerkzaamheden, die volgen op het boorproces.

11.5

VRAGEN
1

WAT WORDT VERSTAAN

2

WELKE

SOORTEN

ONDER RISICO?

RISICO'S

KUNNEN

ER WORDEN

ONDERSCHEIDEN

BIJ ONDERGRONDS

BOUWEN?

3

WELKE

BOUWPARTNER

GEBRUIKER)

RIS!CO'S

(OPDRACHTGEVER,

KAN HET BEST DE RISICO'S

EN RISICOElENADERING

ONTWERPER,

BOUWER,

VERZEKERAAR,

DRAG EN?
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INLEIDING
In het voorgaande
Hetomgaan

hoofdstuk

(II) is aandacht besteed

met veiligheidsrisico's

volgende

wordt dieper ingegaan

veiligheid

en het ontwerp

Het veiligheidsniveau
grondse

te voldoen

arbeidsomstandigheden
veiligheidsniveau
Ondergrondse

op verschillende

aspecten

en gebruik van ondergrondse

van ondergrondse

gebouwen

aan risico's en risicobenadering.

kwam daarbij slechts terloops

bouwwerken

aan de geldende

en milieubeheer,

die gerelateerd

zijn aan

ruimten.
behoort

net als dat van boven-

regels op het gebied van veiligheid,

waarmee

een wettelijk verplicht

minimum

is vastgesteld.
bouwwerken

enkele tot tientallen
met bovengrondse

meters

bestaan

grotendeels

uit meestal

onder het maaiveld.

constructies,

baarheid van hulpverlenende

diensten.

In het geval van brand bijvoorbeeld,
constructie

vluchten,

dezelfde

de rook en hitte

ook niet zondermeer

ruimten

op

Mede daarom is er, in vergelijking

die zich in de ondergrondse
richting

besloten

sprake van andere risico's en gevolgen voor de inzet-

personen
daarom

ter sprake. In het

als waarin
worden

gesteld

bevinden

naar boven

zich verspreiden.

dat wat (relatief)

zullen de
moeten
Er kan

veilig is boven de

grand, dat ook onder de grond is.
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12.1

RECENTE .ONTWIKKELINGEN.
IN VOGELVLUCHT

VEILIGHEIDSDENKEN

PROBABI LISTISGHE BE NAD ERIN G
Vanaf ongeveerdetweede helft vandejaren negentig kwam het denken overveiligheid
inondergrondseruin1ten
en met name in tUnnel!>in een !>troomver!>nelling.Eerder,
iilde Jarenzeventig,wa!> de probabilistische benadering sterk tot ontwikkeling
gekomen. Met dezebenadering bnop basis vaneen kwantitatieve ri!>ico-analysehet
v~iligheidrisicoineenttlnnel
worden bepaald: wat i!>,gegeveneen set van voorzieile
veiligheidsmaatregelen,
alsnog de kans op een bepaald !>oon ongeval en welke
gevolgen zijn daarbij te verwachten?'
S CE NAR IO.ANALYS

E

In de tweede helft van de jaren negentig werd, onder meer tegen de achtergrond van
discussies over de veiligheid van de toen in de ontwerpfase verkerende We!>terscheldetunnel, steeds vaker gepleit voor het hanteren van een scenario-analyse naast een
probabilistische aanpak. Bij een scenario-analyse worden enkele ongevalsscenario's
gedefinieerd, die vervolgens worden onderzocht op de mate waarin verkeersdeelnemers tijdig kunnen vluchten en de hulpverlening in staat is adequate hulp te
verlenen. De focus van een scenario-analyse richt zich vooral op:
de mate van zelfredzaamheid; er is sprake van een erustige situatie, terwijl de
hulpverlenende diemten er nog niet zijn. De gebruiker van de ondergrondse ruimte
is in deze fase op zich zelf en andere gebruikers aangewezen.
- de mogelijkheden voor het verlenen van adequate hulp door hulpverlenende diensten.
AFBEELDING

~
I~

1

Schernatische weergave
scenaricanalyse.

OOW£!!I'~tJ

ALARA-PRINCIPE
Een derde invalshoek
principe,

voor het benaderen

dit principe dat gedurende
gezocht moet worden
praktische

van veiligheid

wat !>taat voor 'As Low As Reasonably
het gehele ontwerptraject

naar mogelijkheden

wijze extra veiligheidswinst

probabilistisch

als deterministisch

staat te boek als het ALARA-

Achievable'.

zegt

op basis van het gezond verstand

om met minimale

te boeken;

Zeer vrij vertaald

ook wanneer

via een scenario-analy!>e

extra investeringen

op

de con!>tructie zowel

is geanalyseerd

en akkoord

bevonden.
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STEUNPUNT TUNNELVEILIGHEID BOUWDIENST RWS
Dat er vanuit verschillende invalshoeken over veiligheid werd nagedacht, betekende
nog niet dat er sprake was van een integrale veiligheidsfilosofie.
In 2001 startte

binnen de Bouwdienst van Rijkswaterstaat het Steunpunt Tunnelveiligheid, waar de
totdan toe versnipperde kennis van de Bouwdienst op het gebied van tunnelveiligheid
werd gebundeld. Een van de eerste activiteiten van het steunpunt was het beschrijven
van een integrale veiligheidsfilosofie,
een raamwerk, waarbinnen de totale
veiligheidsproblematiek samenhangend kan worden benaderd. Daarbij gaat het niet
in eerste instantie om de beschrijving van totaal nieuwe zaken; het belangrijkste doel
was het brengen van structuur in de aanpak van veiligheidsvraagstukken.
Een andere belangrijke stap op het gebied van veiligheid is de tot standkoming van de
Tunnelwet

12.2

VEILIGHEIDSKETEN
Voor het beschrijven van een integrale veiligheidsfilosofie is het van groot belang
veiligheid als een 'proces' te beschouwen: de aandacht moet uitgaan naar de fase
voorafgaand aan de gebeurtenis, de gebeurtenis zelf en het gevolg van de gebeurtenis.
De maatregelen en voorzieningen die op het gebied van veiligheid getroffen kunnen
worden, zijn in te delen volgens de schakels van de veiligheidsketen:

- pro-actie; hierbij gaat het om het wegnemen van structurele oorzaken van
onveiligheid. Voor het ontWerp speelt ten aanzien van dit aspect bijvoorbeeld de
vraag of en hoe een constructie zodanig ontWorpen kan worden dat bepaalde
veiligheidsrisico's zich helemaal niet voor kunnen doen.

-

preventie;

preventie

omvat de zorg voor het voorkomen

van directe oorzaken

van

onveiligheid (het verkleinen van de kans op een onveilige situatie) en het zoveel
mogelijk beperken van gevolgen van inbreuken op de veiligheid wanneer die
zouden optreden.

-

correctie; wanneer

ondanks

pro-actieve

en preventieve

maatregelen

toch onveilige

situaties ontstaan, moeten er maatregelen zijn getroffen of voorzieningen aanwezig
zijndie de gebruikers van de ondergrondse ruimte optimaal in staat stellen zich
alsnog in veiligheid te stellen. Daarmee gaat het hier om het bieden van
mogelijkheden voor zelfredzaamheid.
repressie; wanneer de gevolgen van een gebeurtenis zodanig zijn, dat hulp geboden
moet worden, moet deze zo adequaat mogelijk kunnen worden verleend.

-

nazorg; nazorg omvat alles wat nodig is om zo snelmogelijk

weer terug te keren

naar de normale situatie.
AFBEELDING

2

Een robot brengt een hitte- en
brandwerende laag aan in de
Westerscheldetunnel.
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12.3

LEVENSCYCLUS

(ONDERGRONDSE)

In de levenscyclus van een (ondergronds)
worden onderscheiden:

BOUWWERKEN

bouwwerk

kunnen de volgende fasen

- initiatiefase;
planfase;

- ontwerpfase;
- bouwfase;

- gebruiksfase;
- sloopfase.
Veiligheid is een issue dat zeker gedurende de eerste vijf fasen (initiatie tot en met
gebruik) belangrijke aandacht vraagt. Maar ook tijdens de sloopfase, denk aan de toepassing van asbest in bouwwerken, kan sprake zijn van veiligheidsrisico's. Wanneer in de
initiatie- en planfase geen of onvoldoende aandacht naar veiligheid uitgaat, dan bestaat
het risico dat in de ontwerpfase problemen worden doorgeschoven naar een latere fase.
Het resultaat kan zijn dat er tijdens de bouwfase - of zelfs nog later - dure en onbevredigende 'achteraf-oplossingen' moeten worden gezocht om toch te kunnen voldoen aan
een gewenst veiligheidsniveau. Wanneer in de ontwerpfase bijvoorbeeld onvoldoende
rekening is gehouden met de (sociale) veiligheid van de gebruikers, is zo'n bouwwerk
vaak slechts veilig te exploiteren door een hoge inzet van toezichthoudend personeel.
AFSTEM MING VAN VEILIG H EIDSWEN S EN EN -EIS EN
Het is belangrijk - en voordeliger
van een bouwwerk

- al in een zo vroeg mogelijke fase van de levenscyclus
rekening te houden met veiligheid. Daarbij is het raadzaam alle bij de

verschillende

fasen van de levenscyclus van het bouwwerk

verschillende

eisen en wensen ten aanzien van veiligheid te betrekken.

Wanneer

een partij gedurende

maatregelen

of voorzieningen

maatregelen

voorstelt

kunnen

Daarmee

en -voorzieningen,

worden afgestemd

en

partijen met hun

een bepaalde fase van een (ondergronds)

moet worden nagegaan welke consequenties
aspecten van veiligheid.

betrokken

bouwproject

die 'zijn' veiligheidsprobleem
deze maatregelen

kan worden

bereikt

dat afzonderlijke

die soms haaks op elkaar kunnen

- waar mogelijk - tevens

oplossen,

hebben voor de andere
veiligheids-

staan, op elkaar

een gunstig effect sorteren op

het totale veiligheidsniveau.

12.4

OBJECTIEVE

EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID

Bij het beantwoorden van de vraag of een ondergronds bouwwerk veilig is of niet,
spe!en niet aHeen objectieve criteria een rol, maar ook subjectieve: hoe beleven
mensen het gebruik van de betreffende ondergrondse ruimte. Er kan een groot
verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssitUatie,gebaseerd op berekeningen en
statistieken, en de veiligheidsbeleving van de gebruikers, gebaseerd op opgedane
~-ndrukkenen vermoedens. Ondergrondse ruimten blijken doorgaans een negatief

OMGAAN
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imago

te hebben.

De ondergrond

wordt

'overstroming',

'benauwde

'instortingsgevaar',
'metrobranden',
onderstaande

om maar

een paar

komen aantal aspecten

geassocieerd

met

atmosfeer',

n'egatieve

'donker',

'vochtig',

'ramp en in mijnen'

associaties

en

te no em en. In het

aan de orde die daarbij een rol spelen (zie ook

hoofdstUk I en 9):

ONTBREKEN VAN DAGLICHT
Mensen verkiezen daglicht boven kunstlicht. We gaan liever overdag ergens naar toe
dan's nachts als het donker is. In een ondergrondse ruimte is toetreding van daglicht
niet mogelijk of slechts in beperkte mate. Vooral wanneer mensen langere tijd in een
ondergrondse ruimte moeten verblijven zal dat als anprettig worden ervaren. Maar
ook een kortstondig verblijf roept vaak al onlustgevaelens op.
AFBEELDING

3

Voorbeeld van een goede
tunnelingang (metro Bilbao).

ONTBREKEN

VAN CONTACT MET DE OMGEVING

Ook in een dicht bebouwde
geluiden en hetvoelen
een ondergrondse
als problematisch
ONTBREKEN

stad wordt het zien van groen, het horen van buiten-

van buitenlucht

constructie
worden

VAN

EEN

als zeer belangrijk

ervaren. Het verblijfbinnen

waarin mens en van deze zaken zijn afgeschermd,

kan

ervaren.
GEVOEL

VAN

VEILIGHEID

Het gevoel van onveiligheid betreft zowel de kans op calamiteiten zoals brand en
explosies, of een aanrijding in een tUnnel als de kans op criminaliteit. Dit soort
gebeurtenissen doet zich maar in beperkte mate voor, maar de angst er slachtoffer van
te worden is nu eenmaal subjectief en persoansgebonden.
am te voorkomen dat
zulke angstgevoelens worden opgeroepen, is het van belang dat ondergl'ondse ruimten
overzichtelijk zijn en een goede orientatie mogelijk is.
SICK-BUILDING
Ondergrondse
kunstmatig

SYNDROOM

ruimten waar mensen voor langere tijd verblijven, moeten voortdurend
verlicht,

verwarmd

en geventileerd

worden.

gebeurt, zal nog eerder dan in het geval van air-conditioned
een sick-building

en de mensen die in de ondergrondse

Wanneer

dit niet optimaal

gebouwen,

sprake zijn van

ruimte verblijven een oJ1prettig

gevoel geven.
am sociaal-negatieve
bannen,

gevoelens

is een aanzienlijke

over het gebruik

inspanning

van ondergrondse

noodzakelijk

belangrijke rol kan spelen. Belangrijke ontwerpeleme!iten

-

constructie

OMGAAN
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'open' ruimten;

ruimten

waarbij 'veilig' ontwerpen
blijken te zijn:

uit te
een

-

-

aanbrengen van voldoende verlichting;
toepassing van perspectivische zichclijnen met een blikverwijdend effect.

Objectief gezien spelen er ook andere verschillen tussen de onder- en bovengrond.
lncidenten als brand oflekkages die zich ondergronds afspelen, zijn alleen ter plaatse
of met detectiemiddelen waarneembaar. Bovengrondse gebouwen hebben het
'voordeel' dat incidenten vaak ook van buitenaf zichtbaar zijn. Daar tegenover staat
dat een ondergrondse constructie minder gevoelig is voor (bijvoorbeeld) allerlei
weersinvloeden, zoals mist en gladheid. Maar ook al is een ondergrondse situatie
objectief gezien veilig, dan nog kunnen mens en deze toch als onveilig ervaren en
uiteindelijk kan dat onveiligheidsgevoel ertoe leiden dat een ondergronds bouwwerk
wordt gemeden. Om dit te voorkomen is het van groot belang in een vroegtijdig
stadium van een project de mogelijke onveiligheidsgevoelens van mensen mee te
nemen bij de inventarisatie van de risico's.

12.5

EENINTEGRALE AANPAK VEILIGHEID TUNNELS
Hetsteunpunt Tunnelveiligheid van de Bouwdienst van RWS hanteert ten aanzien
vande veiligheid van tunnels een integrale aanpak die bestaat uit de volgende vijf
hoofdonderdelen:
- uitgangspunten, normen en richclijnen;

- toetsing

ontwerp; veiligheidsbeschouwingen;
basismaatregelen;

-

aanvullende maatregelen en hun veiligheidseffectiviteit;
- veiligheidsorganisatie.
UITGANGSPUNTEN,

NORM EN EN RICHTLIJNEN;

Voordat met het ontwerp

kan worden

welke fase van het ontwerpproces
worden genomen

gestart,

HOE, WANNEER, WAT EN WIE

moet eerst zijn vastgesteld

door wie over welke veiligheidsaspecten

en welke uitgangspunten

daarbij gehanteerd

van groot belang vooraf te bepalen aan welke referentiewaarden
ontwerp

getoetst

zal worden.

Hoewel

project vast te stellen, is de verwachting

het natuurlijk

mogelijk

dat dit in de nieuwe

worden.

hoe en in
besluiten

Verder is het

(grenswaarden)

het

is bovenstaande

per

Tunnelwet

algemeen

geregeld wordt.
TOETSING
Het ontwerp
een

ONTWERP;

kwantitatieve

veiligheidsmaatregelen,
gevolgen

VEILIGHEIDBESCHOUWINGEN

moet worden getoetst aan de hand van:
risico-analyse:

wat

alsnog de kans op een bepaald

zijn daarbij te verwachten?

geformuleerde

is, gegeven

referentiewaarden

een

set van

soort ongeval

Deze analyse moet aantonen

niet worden

voorziene
en welke

dat de eerder

overschreden.

- een scenario-analyse:
deze analyse moet zijn gericht op de mogelijkheden
van
zelfredzaamheid
van de gebruiker
in het geval van een calamiteit
en de
mogelijkheden
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AFBEELDING

4

Voorbereidingen

voor een

brandproef in de Tweede
Beneluxtunnel. De proef wordt
genomen om de gevaren val)
brand en zware rook beterin
kaart to brengen.

BASISMAATR

EG ELEN

Voor elk ontwerp geldt dat inzichtelijk moet zijn waaruit de te treffen veiligheidsmaatregelen bestaan. (Basis)maatregelen moeten worden getroffen op het gebied van:

- verkeerskundige

en geometrische aspecten

- energievoorziening

- verlichting

- afvoersystemen

- brandbescherming
verkeersdetectie- en regeling

- bedienings- en bewakingsfilosofie
- vluchtvoorzieningen

- ventilatievoorzieningen
- detectiesystemen

- communicatiemiddelen
- brandbestrijdingsmiddelen

- siruering van kabels en leidingen
- uitvoering van de hulpposten
- bereikbaarheid ten behoeve van de hulpverlening - belevingsaspecten
AANVULLENDE

MAATREGELEN

Aanvullende maatregelen zijn ~odig wanneer blijkt dat met behulp van de basismaatregelen niet voldaan wordt aan de vooraf geformuleerde normen en uitgangspunten voor de veiligheid.
VEl LIG H EIDSO RGAN ISATI
Naast de totstandkoming

E

van een veilig ontwerp is het vanzelfsprekend

van groot belang

dat veiligheid ook ten aanzien van de gebruiksfase hoog op de agenda staat. Daarom moet
worden vastgelegd

hoe het toekomstige

beheer zal plaatsvinden

en hoe dit beheer is

afgestemd op en welke afspraken er zijn gemaakt met de hulpverlenende

12.6

diensten.
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IN LEIDIN G
Het opslaan van goederen onder de grond kent al een zeerJange geschiedenis. Voor de
uitvinding van de koelkast waren kelders de aangewezen plaats voor het bewaren van
voedingswaren. Vandaag de dag gebruiken we de ondergrond nog steeds voor opslag
en is er sprake van een grote varieteit aan toepassingen. Ondergrondse opsIag is,
wanneer zorgvuldig toegepast, een toepassingsgebied met in vele gevallen een
potentieel hoog economisch rendement en een hoge mate van efficientie met
betrekking tot veiligheid en milieu.
Allereerst wordt in dit hoofdstuk kort stilgestaan bij de geschiedenis van
ondergrondse opslag, waarna verschillende motieven voor dergelijk gebruik van de
ondergrond aan de orde komen. Vervolgens wordt een aantal opslagconcepten
behandeld. Gezien de dynamiek van dit toepassingsgebied zal het daarbij niet gaan
om een compleet overzicht: voortdurend worden er nieuwe concepten ontwikkeld.
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13.2 MOTIEVEN VOOR
13.3
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ONDERGRONDSE

VOOR ONDERGRONDSE

OPSLAG
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13.1

GESCHIEDENIS
Een aantal jaren gelden ontdekten
waren gebruikt

archeologen

in China enkele honderden

voor de opslag van granen. Onderzoek

vorm van opslag die dateerde van 5000

tot 6000

vaten die

wees uit dat het ging om een

jaar voor het begin van onze jaar-

telling. In regio's met een droog en heet klimaat is ondergrondse

opslag van goederen

veelal een bijzonder

In Noord-Afrika

goede methode

van conservering

gebleken.

en

Brazilie zijn ook vandaag de dag nog plaatsen te vinden waar traditionele

manieren

opslag toegepast worden. Natuurlijke

en spelonken

kennen

ook een lange geschiedenis

ondergrondse

ruimten

als opslagplaats

Recenter is het gebruik van de ondergrond

als grotten

voor bijvoorbeeld

van

wijn en kaas.

voor de opslag van olie en gas. In het midden-

westen van de Verenigde Staten werd in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw
gas opgeslagen

in oude en lege olievelden.

verenigde Staten en Scandinavie begonnen
in rotsformaties.

Om lekkage

synthetischmateriaal.
ofhetacceptabel

te voorkomen,

werden

In dejaren zestig en zeventigvan
was nucleair

maa.tschappelijkeweerstand
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Na de Tweede

Wereldoorlog

werd in de

met de opslag van strategische
de wanden

oliereserves
voorzien

van

de 20e eeuw speelde de discussie

afval op te slaan in ondergrondse

zoutlagen.

De

bleek zo groot dat van deze plannen werd afgezien.

1

Oude kalksteenmijn
in Kansas
City (VS), omgebouwd
tot
opslagmagazijn.

13.2
13.2.1

VOORDELEN
Er is een groot aantal verschillende
goederen

of producten.

motieven

De meest algemene

voor het ondergronds

worden in het onderstaande

opslaan

van

puntsgewijs

samengevat.

CONSTANTE TEMPERATUUR
De geschiedenis leert dat mensen al zeer lang dankbaar gebruik hebben weten te
maken van de constante en relatieflage temperatuur van de ondergrond. Tegenwoordig wordt de ondergrond, vooral in gebieden met een heet klimaat, nog steeds
als 'koelkast' gebruikt.
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BESCHERMING

TEGEN

LICHT

Normaal gesproken wordt de afwezigheid van daglicht in de ondergrond en
ondergrondse ruimten als een nadeel gezien. Het roept over het algemeen negatieve
associaties op. Maar voor sommige goederen - voedsel en materialen die 'lichtgevoelig' zijn, zoals museum- en archiefstukken - is het ontbreken van daglicht juist
een voordeel Voorwaarde voor ondergrondse opslag van dergelijke goederen is vaak
wel een goede beheersing van de klimatologische omstandigheden
(zoals de
vochtigheidsgraad) van de opslagruimte.
REDUCTIE

EN ELiMINATIE

Vanwege de isolerende
gecontroleerd.

VAN RISICO'S

eigenschappen

Dit kan, zeker wanneer

van de ondergrond

kunnen

risico's

het gaat om de opslag van brand-

gevaarlijke stoffen (zoals olie en gas), een motief zijn om voor de ondergrond

te kiezen.

2
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Idee voor

worden

of explosie-

de opslag van aardgas

bij Langelo.

BESCHERMING TEGEN EXTERNE OMSTANDIGHEDEN
Ondergrondse opslag kan een goede bescherming bieden tegen externe negatieve
gebeurtenissen zoals brand of terrorisme. Een ondergrondse constructie heeft in vergelijking met een bovengrondse constructie minder toegangen en een grotere mate
van bedekking, waardoor het minder is blootgesteld aan invloeden uit de omgeving.
MILIEU
Ondergrondse opslag van goederen kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het
milieu bovengronds. Dit is met name het geval wanneer het gaat om zaken die het
milieu bovengronds negatief bei:nvloeden, zoals afval, afvalwater en verontreinigde
grond. Het spreekt voor zich dat er alleen sprake is van winst voor het milieu wanneer
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ook ondergronds geen mogelijkheden bestaan voor beinvloeding van de omgeving.
Mede daarom moeten de mogelijkheden voor inspectie en onderhoud van dergelijke
ondergrondse ruimten optimaal zijn.
ECONOMIE

De mogelijkheden die ondergrondse opslag biedt voor meervoudig ruimte- en grondgebruik kunnen in economisch perspectiefbezien, belangrijke motieven vormen om
voor de ondergrond te kiezen.
VAN GRONDWATER

BERGING

De ondergrond

kan beschouwd

worden

als een natuurlijke

opslagplaats

voor

grond-

water.

RUIMTEGEBREK
Ondergrondse opslag van goederen kan een bijdrage leveren aan de vermindering
van de druk op de ruimte bovengronds.
REDUCERING

VAN KOSTEN

Met het oog op de verdichting
faciliteiten
verwerkt.

gebieden,

RISICO'S

lijkt het zinvol

van de locatie waar de goederen

Dit kan leiden tot kostenvermindering

de afname van veiligheidsrisico's

13.2.2

van industrii.He

te creeren in de nabijheid

die gerelateerd

en heeft ook een gunstig
zijn aan het transport

opslag-

verder worden
effect op

van goederen.

EN NADELEN

Naast voordelen kleven er aan ondergrondse opslag ook nadelen en risico's:
INSPECTIE
Omdat ondergrondse

constructies

veelal niet eenvoudig

zijn, is het van groot belang in een vroeg stadium
noodzakelijke

inspectie

van de constructie

van aIle kanten te inspecteren

oog te hebben

voor de eisen die

stelt aan het ontwerp.

MILIEU
Het simpel ondergronds opbergen en begraven van stoffen die bovengronds niet
gewenst zijn, is geen goede oplossing. Het milieu - en met name het grondwater dienen gedegen te worden gemonitored. Ondergrondse opslag van radioactief en
industrieel afval kan milieutechnisch verantwoord alleen op een tijdelijke basis
plaatsvinden met zeer strikte eisen aangaande inspecteerbaarheid, controleerbaarheid
en terugwinbaarheid.
ECONOMIE

Ondergrondse opslag is vaak duurder dan opslag bovengronds, ondermeer vanwege
de hogere kosten die met de constructie van ondergrondse ruimten gepaard gaan.
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13.3

CONCEPTEN

VOOR ONDERGRONDSE

OPSLAG

Opslag van goederen kan op een veelheid van manieren plaatsvinden,
volgende driedeling kan worden gehanteerd:

waarbij de

- opslag in porien en scheurtjes van zand- en rotsformaties;
- opslag in 'caverns' en 'cavities'; hierbij gaat het om opslag innatuurlijk aanwezige
ofkunstmatig aangebrachte holtes in rots-, zout- en (stijve) kleiformaties;
opslag
in ondergrondse of met grond bedekte opslagfaciliteiten (opslagruimten,
opslagtanks en opslagvaten).
OPSLAG

IN PORI EN EN SCHEURTJES

Opslag van gas in porien

VAN ZAND-

en scheurtjes

van zand-

gezien alleen haalbaar bij zeer grootschalige

toepassing.

deze manier van opslag is dat de porienwaterdruk
de zand- of rotsformatie

EN ROTS FORMA TIES
en rots forma ties is economisch

die de opslaglocatie

of de waterdruk

omringd,

gas (of een ander product) dat moet worden opgeslagen.
van het product

in kwestie

en de temperatuur.

locatie bedraagt

voor olieproducten

Belangrijke

voorwaarde

in de scheurtjes

(gas)bellen
OPSLAG

Deze druk varieert afhankelijk

De gronddekking

boven de opslag-

zo'n 10 - IS m en voor LPG 90 - roo m. Het is

waterdruk.

Dit ter voorkoming

IN 'CAVERNS'

EN 'CAVITIES'

-

en 'cavities', gaathet

de mens gecreeerde

holtes

ondergrondse

ruimten

zijn holtes

in rots-,

van

aan afsluitend

in harde of zachte

vermogen

de opslag

GAS, OLIE EN PERSLUCHT

om opslagin

zout-

die zijn ontstaan

holtes worden zo nodig structureel
naar

in plaats

van het ontsnappen

naar het oppervlak.

Bij opslag in 'caverns'

'Cavities'

in

groter is dan de druk van het

belangrijk bij dergelijke vormen van opslag uit te gaan van de stromingsdruk
van de hydrostatische

voor

rotsformaties,

door uitspoeling

versterkt

van nature aanwezige

en stijve kleiformaties.

(en alzijdige)

zijn

in zout of in kleilagen.
vanaf het maaiveld.

en zijn onbekleed.

Het eventuele

van de wand wordt als dat nodig is gecompenseerd

gerichte

of door

'Caverns'

grondwaterstroming

(afdichting

Deze
gebrek

door een
door

stromingsdruk).

13.3.1

OLIE

IN 'CAVERNS'

De belangrijkste reden waarom olie opgeslagen kan worden in rotsholtes is het
gegeven dat olie lichter is dan water en water en olie niet met elkaar mengen. In een
holte onder het grondwaterniveau wordt de olie aan aIle kanten omringt door het
water, waarbij de hydrostatische druk ten allen tijde groter is dan de druk die de
opgeslagen oIie uitoefent.
Omdat het waterniveau binnen de opslagholte lager wordt gehouden dan in de
omgevende rotsformatie, stromen voortdurend kleine hoeveelheden water richting
opslag. Het water sijpelt door spleten en scheuren in de rots en dringt door tot in de
bodem van de opslagholte van waar het opgepompt wordt. Omdat het in wezen niet
de rots is, maar het water waarbinnen de olie is opgeslagen, maakt het in principe niet
uit welke vorm de holte heeft.
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AFBEELDING

3

Ondergrondse

opslag van olle In

een rotsformatle.

13.3.2

GAS IN 'CAVERNS'
Op grond van financiele en veiligheidsoverwegingen leek de ondergrondse opslag van

- 165 NC) en (lage temperatuur) LPG
(temperamur bij armosferische druk: - 50 NC) in 'ongelijnde' holtes een veelbelovende
en interessante optie. Aanvankelijk werden nauwelijks problemen voorzien omdat het
grondwater in de grond bij dergelijke lage temperaturen bevriest, met een sterke en
ondoorlatende grond-, rotsmassa rond de opslagholte als resultaat. Later bleek dat bij
dergelijke temperaturen scheurvorming in de rots optreedt als gevolg van (temperamur)
trekspanning. Deze scheurvorming kan zich voortzetten over zeer grote afstanden,
mogelijk zelfs tot het maaiveld. De hierdoor ontstane operationele en veiligheidsproblemen hebben ertoe geleid dat dergelijke opslagmethoden niet worden toegepast.
LNG (temperatuur bij armosferische druk:

13.3.3

PERSLUCHTIN

'CAVERNS'

Hetholte- 'cavern' -conceptisuitermate geschiktvoor grootschalige opslagvan perslucht.
Wanneer dit wordt toegepast in de directe nabijheid van bijvoorbeeld waterkrachtcentrales kan het verschil in productie van en vraag naar energie beter en evenwichtiger
wordenoverbrugd. Opslagfaciliteiten toteen diepte van 7°0 m (afhankelijk van de
druk) ondermaaiveld vallen in de categorie van bewezen economisch Zeeraantrekkelijke
technologie. De technische aspecten en kosten van een dergelijke vorm van opslag
zijn in belangrijke mate afhankelijk van de geologische omstandigheden. De wanden
van een dergelijke opslagholte moeten vaak worden afgedicht, maar het is ook
mogelijk afdichting te bewerksteIligen door middel van stromingsdrukken.

13.3.4

OLlE EN GAS IN 'CAVITIES'
Bij de opslag van olie en gas in 'cavities' gemaakt in zoutlagen, wordt een zogenoemde
vervangings-technologie toegepast. Hierbij wordt een verzadigde zoutoplossing in
en uit de cavity gepompt afhankelijk van het vullen oflegen van de opslaglocatie met
olie of gas. De opslaglocatie moet permanent gevuld zijn met vloeistof of gas om
deformaties te voorkomen terwijl het oplossend vermogen van de vloeistof nihil
moet zijn. Dit om een verdere vergroting van de opslagholte te voorkomen.
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13.3.5

ONDERGRONDSE
EN DOOR GROND
VATEN VOOR OLIE EN GAS

LNG tanks gebouwd.

is) het verhogen

en het beperken

van het veiligheidsniveau

tussen de opslagtanks,

kan worden

waardoor

geoptimaliseerd.

- meestal

tank wordt
betonnen

kuip in de grond

voorzien

van (opeenvolgend)

vergelijkbaar

tevens

Ten behoeve

met behulp

laag en een roestvrijstalen

gemaakt.

een betonnen
gebruikt

extra

te controleren
de betonnen

de toepassing
maaiveld.

zekerheid

beperkt

blijft

langere termijn

Rondom
tot opvriezen.

met extreme

schaarste

tanks is de onzekerheid

samenhangende

zijn

de betonnen

de tank zijn verwarmingselementen
be trekking

Dit type tanks is relatief

tot gebieden

en de daarmee

een isolatiemembraan

van een drainagesysteem

noodzakelijk

Een ander nadeel van dergelijke

van hoge kwaliteit,

en het roestvrijstalen

met

is het aanbrengen

buitenkuip

LNG

- een
vervolgens

bij LNG-schepen.

en aan de onderkantvan

rondom

op maaiveldniveau

van deze kuip wordt

bekleding

('heaters')

voor

was (en

veiligheids-

en een onderwaterbetonvloer

De isolatie

wand (langs de buitenzijde)
geplaatst

Doel hiervan

van de vereiste

het ruimtegebruik

De binnenkant

membraan.

EN

van de aanleg van een in-de-grondse

van diepwanden

met die welke worden

kwelwater

In-de-grondse

OPSLAGTANKS

In Japan zijn op grote schaal in-de-grondse
afstand

AFBEELOING

BEDEKTE

potentiele

Om het

onder

en/of

duur, waardoor

aan ruimte

boven

over het gedrag op

veiligheidsproblematiek.

4
LNG-tanks.

13.3.6

'MOUNDED STORAGE'
Een ook voor de Nederlandse
'Mounded

storage'

omstandigheden

voor kleinschalige

aantal kleine

stalen vaten, in diameter

het maaiveld

gelegd en afgedekt

interessant

opslagconcept

opslag van LPG onder
varierend

druk.

door grond.

De diameterj1engte

opslagcapaciteiten

tussen

kunnen

worden

meerdere

faciliteit

de vereiste

Mounded

storage

de veiligheid
de kleinere

DIEPE

Door

opslagcapaciteit
dient

te verhogen

OPSLAG

- mogelijk

wordt

flexibiliteit

ruimtegebruik

verhouding

de 200 en 3000

naast elkaar

van LPG-drukopslag

en een efficienter

veiligheidsafstanden

ONDERGRONDSE

vaten

en operationele

ter vervanging

Hierbij

een

tussen de 0,5 en 8 m, op of net onder

vaten is circa I op 8, waardoor
bereikt.

is de zogeheten

te leggen,
worden
in boHen

van de
m' per vat

kan voor elke
bereikt.
('spheres')

op het maaiveld

om

- vanwege

te maken.
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13.4
13.4.1

ONDERGRONDSE
ONDERGRONDSE

OPSLAG EN PRODUCTIE

VAN EN ERGlE

WATERKRACHTCENTRAlES

Hetondergronds opwekken van energie door waterkracht kent een lange geschiedenis.
De eerste ondergrondse waterkrachtcentrale is gebouwd in Zweden in de periode
1908 - 1912.Vandaagde dag wordt 60% van de energie die met waterkracht wordt
opgewekt in Zweden ondergronds geproduceerd.

13.4.2

OPAC
Een ontWikkeling die is afgestemd op de Nederlandse omstandigheden is OPAC, wat
staat voor 'Ondergrondse Pomp Accumulatie Centrale'. Het is een systeem voor opslag
van elektrische energie dat op basis van bewezen technologie realiseerbaar is. Binnen dit
concept wordt energie opgewekt door water vanuit een bovengronds reservoir (op
maaiveldniveau) via een waterschacht en turbines naar een (ondergronds) benedenreservoir te laten stromen. In perioden met een grote belasting van het elektriciteitsnet
kanenergie worden opgewekt, terwijl in perioden van laag stroomgebruik hetzelfde
water vanuir het benedenreservoir naar het bovenreservoir worden opgepompt. Met
het OPAC-systeem kan dus zowel energie worden opgeslagen als ook gegenereerd.

AFBEELDING

5

Impressie van een OPAC,

OPAC-STUDIE
Vir een samenvatting van een studie naar de mogelijkheden voor realisatie van een
OPAC-systeem in Nederland bIijkt het volgende:
- Op een voorbeeldlocatie (Geulle aan de Maas in Zuid-Limburg) is zowel voor het
boven- als voor het benedenreservoir een geschikte plaats gevonden. De optimale
diepte ligt op 1400 m onder maaiveld. Op de voorbeeldlocatie bevindt zich daar
een harde kalksteenlaag, zeer geschikt om een benedenreservoir en bedrijfshallen
te bouwen met voldoende ruimte voor de grootst mogelijke OPAC.
- De afvoer en het storten van gesteente is vanuit planologisch en milieutechnisch
oogpunt mogelijk. Verwerking van vrijkomende grond in het bovenreservoir en in
de bouwindustrie verdient daarbij de voorkeur.
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- De

OPAC verwarmt zijn proceswater. Bovendien verzilt het proceswater door
toestroming van formatiewater uit de ondergrond. Door een combinatie van
verdamping en doorspoeling zijn deze effecten beheersbaar.

- Ben risicoanalyse naar de gevolgen van mogelijke calamiteiten boven- en
ondergronds leert dat de daarbij te verwachten schade binnen de normen valt van
wat maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht.
- Naastde voorbeeldlocatie in Zuid-Limburg lijkt de bouwvan een OPAC ook mogelijk
in Zeeland en wel onder de havenschappen van Vlissingen (Borssele) ofTerneuzen.

13.4.3

WARMTE/KOUDE-OPSLAG
De ondergrond kan worden gebruikt als medium voor de opslag van thermische
energie. Bepaalde grondlagen zijn geschikt voor de opslag van water dat tijdelijk
warmte, of juist koude vasthoudt en weer afstaat wanneer dat wenselijk is. Dergelijke
waterbellen liggen doorgaans op minder dan roo m diepte en hebben een doorsnede
van vijftig tot tweehonderd meter. In stedelijk gebied vindt thermische opslag ook
plaats in funderingspalen. Daarnaast wordt met gebruikmaking van verschillende
technieken ook energie - aardwarmte - gewonnen. Thermische opslag is in bijna heel
Nederland toepasbaar en er wordt in toenemende mate gebruik van gemaakt, zoals
bijvoorbeeld bij de bouw van het hoofdkantoor van ABN/ AMRO. Ook door veel
ziekenhuizen wordt warmte/koude-opslag toegepast.
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VRAGEN
1

NOEM 6 MOTIEVEN

2

WAT ZIJN BELANGRIJKE

3

WAT ZIJN 'CAVERNS'

4

HOE KAN
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5

6
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14

BOUWEN VANAF
MAAIVELD; TUNNELS

EN

KELDERCONSTRUCTIES

IN LEIDIN G
lndithoofdsruk staan de bouwmethoden centraal die beschikbaar zijn voor de aanleg
van ondergrondse constructies vanaf maaiveld. Daarbij gaat het om twee typen
constructies: kelderconstructies en runnels voor grote infrastructuur. Het spreekt
voor zich dat hoewel kelderconstructies en runnels in veel gevallen met dezelfde
methoden kunnen worden gebouwd, de uiteindelijke functie van de constructies
zeer verschillend is. Niet alleen worden daarmee andere eisen gesteld aan de inrichting
van de uiteindelijke constructie, ook het bouwproces zelf verschilt wezenlijk. Zo
bestaat er een groot verschil russen een lokaal bouwproject, zoals de aanleg van een
parkeergarage in een binnenstedelijk gebied, en de realisatie van een runnel, waarbij
het voor sommige tunnelsecties nodig kan zijn de bouwmethode aan te pass en.
Daarnaast resulteert het verschil in ruimtebeslag bijvoorbeeld ook in een veel grotere
mogelijke variatie van geotechnische en geohydrologische omstandigheden, waarmee
tijdens het ontwerp van een runnel rekening moet worden gehouden.

INHOUD VANDIT HOOFDSTUK
14.1 KELDERCONSTRUCTIES
1~2 TUNNELS 'GROTE INFRASTRUCTUUR'
14.3

BOUWMETHODEN

14.4 VRAGEN
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14.1

I<ELDERCONSTRUCTIES
Kelderconstructies zijn ondergrondse civiel-technische bouwwerken op een bepaalde
locarle. Ze vormen al dan niet onderdeeI van een bovengrondse constructie ofeen
onder- of bovengronds infra$tructUursysteem. Kelderconstructies kenmerken zich
verder door een beperkte fysieke reikwijdte. Ze worden gebo1.1wdvanafhet maaiveld,
waarbij gebruikkan worden gemaakt van verschillende bouwwijzen,zoal$de
'open
b01.1wp1.1t',
het 'polderprincipe', de'caissonmethode'en
de 'wanden-dak-methode'.
Bil1nenelk van deze bouwwijzenkan
vervolgens gebruik gemaakt worden van
verschillende uitvoeringstechnieken voor bijvoorbeeld de aanleg van horizontale en
verticale putbegrenzingen:
zoals onderwaterbeton,
dam- of diepwanden,
grondinjectie en grondbevriezing.

14.2

TUNNELS 'GROTEINFRASTRUCTUUR'
Tunnels ten behoeve van grote infrastructuur (snelverkeer, langzaamverkeer en
spoor) zijn ondergrondse civiel-technische bouwwerken over een lijnvormig,
langgerekt trace. Voor aanleg van tUnnels vanaf maaiveld staan bouwwijzen
beschikbaar die ook voor de aanleg van kelderconstructies worden gebruikt ('open
bouwput', het 'polderprincipe" de 'caissonmethode, en de 'wanden-dak-methode').

14.3
AFBEElDING

Bouwmethoden
maaiveld

BOUWMETHODEN

1

vanaf het

(c.q. de waterspiegel).

..
In Nederland
bouwput

worden

gewerkt

gebouwd

in een open

meestal niet mogelijk. Veelal moet er onder het niveau van het
worden.

bemalen, maar tegenwoordig

BOUWEN

over het algemeen

/ bouwkuip. Maar gewoon een gat graven en dan gaan bouwen is, zeker in het

Westen van Nederland,
grondwater

kelderconstructies

..~

Om het grondwater

buiten

te houden

krijgt men daarvoor meestal geen vergunning

VANAF MAAIVElD; TUNNELS EN KElDERCONSTRUCTIES

kan worden
meer.
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In verband met de vaak beperkte ruimte, met name in het stedelijk gebied, moet er met
vertica1ewanden gewerkt worden (in dat geval is er sprake van een bouwkuip) in plaats
van met een talud. Is dat laatste wel het geval, dan spreken we van een bouwput.
Bouwkuipwanden kunnen de instroming van grondwater van opzij verhinderen.
Voor de onderafdichting wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een van nature
aanwezige slecht doorlatende laag op een zodanige diepte onder de bodem van de put
of kuip dat het bovenliggende grondgewicht in evenwicht is met de opwaartse
waterdruk. De verticale wanden moeten dan minstens tot die laag reiken. Wanneer
een dergelijke laag ontbreekt of zich op een te kleine of een praktisch te grote diepte
bevindt, is de meest voorkomende oplossing een onderafdichting door een onder
water gestorte betonvloer. Zodra de betonvloer voldoende sterkte heeft kan de
bouwkuip die in den natte is ontgraven, worden leeggepompt. De betonlaag wordt
tegen opdrukken beschermd door voldoende gewicht van de vloer zelf of door middel
van trekpalen of ankers. In bijzondere gevaIlen wordt voor de onderafdichting een
kunstrnatige waterremmende laag toegepast ter vervanging van een natuurlijke, maar
een dergelijke toepassing is bij open bouwkuipen duurder dan een afdichting met
onderwaterbeton.

14.3.1

TIJDELIJKE

BOUWPUT MET BEMALING

Een bouwput is een ontgraving die begrensd wordt door taluds. De toevoeging
'tijdelijke' betekent dat de definitieve constructie, nadat deze in de ontgraving in den
droge is gebouwd, wordt aangeaard. Dit gebeurt of aIleen langs de wanden, zoals bij
een kelder onder een gebouw, of ook op het dak, zoals bij een tunnel. Ais de bodem
van de ontgraving zich beneden de grondwaterspiegel bevindt, kan bemaling een
oplossing zijn om in den droge te werken. De ontgraving wordt uitgevoerd tot aan de
onderzijde van de te maken constructie. Wanneer een paalfundering nodig is, wordt
meestal vanaf dit niveau geheid. De taluds worden zo steil mogelijk gehouden om het
grondverzet - ontgraven, opslaan en aanvuIlen - zoveel mogelijk te beperken.
Uiteraard dient daarbij, ondermeer met het oog op het afschuiven van de grond, de
vereiste stabiliteit in het oog te worden gehouden. Meestal resulteert dit, afhankelijk
van de grondgesteldheid en de ontgravingsdiepte, in hellingen van 1:1,5a 1:2,5.
AFBEELDING
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Tijdelijke bouwput met bemaling
(onderwaterpompen).

BEMALING
Een bouwput wordt bijna altijd in den droge ontgraven. AIleen bij grote afmetingen
wordt nat grondverzet overwogen. Om de definitieve constructie in den droge te
kunnen bouwen, moet de grondwaterstand
dus worden verlaagd, meestal tot
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ongeveer een halve meter onder de putbodem, om geen verweekt werkterrein te
krijgen en om over enig reservereservoir te beschikken in geval van zware neerslag, of
het tijdelijk slecht functioneren van de bemaling. Ook de grond onder de taluds moet

- ondermeer met het oog op de stabiliteit - ontwaterd zijn. Afhankelijk van de
noodzakelijke waterstandsverlaging, de doorlatendheid van de grond en de grootte
van de putbodem wordt een open bemaling, een vacuiimbemaling of een bemaling
met onderwaterpompen toegepast. Ook een combinatie van deze typen is mogelijk
(zie ook hoofdstUk 6).
14.3.2

TIJDELIJKE BOUWPUT ZONDER BEMALING
Ben bouwput met verticaal aangebrachte (waterremmende) wanden en een ond~rafdichting die wordt verzorgd door een natUurlijke slechtdoorlatende laag, kan alleen
worden toegepastwanneer de ondoorlatende laag voldoende diep onder de putbodem
ligt om opbarsten te voorkomen. Aan de andere kant maakt een te grote diepteligging
van de slecht doorlatende laag het gebruik van (te) lange - en daardoor vaak (te) dure
verticale schermen noodzakelijk.
Van natUre aanwezige afsluitende lagen worden in Nederland redelijk vaak aangetroffen.
Ben typisch voorbeeld is de sitUatie in Amsterdam waar een kleilaag aanwezig is op circa
IO tot 12 m diepte onder de eerste zandlaag. Men kan dan veilig droog ontgraven tot
6 a 7 m diepte. Absoluut dichte lagen bestaan eigenlijk niet, maar het gaat erom dat de
weerstand - het product van de doorlatendheid en de laagdikte - zodanig is dat de kwel
beperkt blijft, zodat er maar weinig grondwater aan de omgeving wordt onttrokken.

AFBEELDING
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Tijdelijke bouwput zonder
bemaling.

AA N B R E N G ENS C HER MEN

Voordat het ontgraven begint, worden aan beide zijden en aan de kopeinden van de
ontgraving schermen aangebracht die rei ken tot in de dichte laag, zodat een
rondgaande waterkering ontstaat. De bovenzijde van dit scherm hoeft zich maar op
een kleine hoogte boven de grondwaterstand te bevinden, maar om uitvoeringstechnische redenen wordt het scherm meestal tot aan het maaiveld doorgezet. Het
scherm kan bijvoorbeeld bestaan uit stalen damwandprofielen, cement-bentonietwanden met in de kern eventueel damwanden of een waterdichte folie. Absolute
waterdichtheid is niet vereist, zolang echter het kweldebiet met inbegrip van dat van
de ondoorlatende bodemlaag binnen de voor de omgeving aanvaardbare grenzen
blijft. De keuze tUssen de verschillende varianten voor het scherm wordt ook bepaald
door het verval over het scherm en de vervormingseigenschappen van de grond. 20

BOUWEN

VANAF

MAAIVElD; TUNNELS

EN KElDERCONSTRUCTIES

166

zal bij grote waterdrukken en een slappe bodem eerder worden gekozen voor een
stalen damwand (eventueel in cement-bentoniet) dan voor een cement-bentonietwand zonder extra voorzieningen. In het laatste geval is er een grote kans op het
optreden van watervoerende scheuren in het scherm. Om te voorkomen dat het
scherm onder de waterdruk bezwijkt, moet niet alleen voldoende grondgewicht
resteren boven de onderzijde van de afsluitende bodemlaag, maar dient ook de afstand
tussen het scherm en de insteek van het talud zo groot te zijn dat het scherm voldoende
wordt ondersteund voor het opnemen van de horizon tale waterdruk.
Bijhet ontbreken van een natuurlijk aanwezige afsluitende bodemlaag is het theoretisch
mogelijk een dergelijke laag door injectie in de bodem aan te brengen. Afhankelijk van
de breedte tussen de schermen kan dit echter een zeer dure oplossing zijn.
Tijdens de ontgraving en het maken van de definitieve constructie zal de grondwaterstand binnen de waterkering (die wordt gevormd door de schermen en de
afsluitende laag) door middel van bemaling tot ongeveer een halve meter beneden de
bodem worden verlaagd. Behalve het van nature aanwezige grondwater moeten ook
de neerslag en het eventuele kwelwater worden opgepompt. Na aanaarding van de
definitieve constructie worden de damwanden getrokken.

14.3.3

TIJDELlJKE BOUWKUIP MET NATUURLlJKE BODEMAFSLUITING
Een bouwkuip is een ontgraving binnen verticale wanden. 'Tijdelijk' heeft betrekking
op hetfeit dat de definitieve constructie, die in de ontgraving is opgebouwd na voltooiing
wordt aangeaard. De wanden worden hierna vaak getrokken; ze maken geen deel uit van
de defmitieve constructie. Bouwkuipen zijn duurder dan bouwputten die binnen taluds,
al of niet in combinatie met verticale schermen worden gegraven, maar komen vooral in
aanmerking wanneer er sprake is van een geringe hoeveelheid beschikbare ruimte. Bij
diepe werken en een omgeving die schadegevoelig is, zal tussen de wanden een
bodemafsluiting gemaakt moeten worden, behalve wanneer er zich een afsluitende laag
in de ondergrond bevindt. Enerzijds dient die laag zo diep te liggen dat er tijdens de
ontgraving geen gevaar voor opbarsten bestaat. Anderzijds betekent een te grote diepte
een oneconomische oplossing vanwege de lange (dure) wanden. Begonnen wordt met
het heien van de damwanden en - na een beperkte ontgraving - het plaatsen van
(buis)stempels. Vervolgens wordt verder ontgraven tot de aanlegdiepte van de
definitieve constructie is bereikt en de eigen1ijke bouw kan beginnen. Is deze eenmaal
voltooid, dan volgen aanaarding en verwijdering van stempels en damwanden.

AFBEELDING

stempe!s

4

Tijdelijke bouwkuip met

!-~~~:t1T(-t':Y :N~X.::~

natuurlijke bodemafsluiting.

---I

j
J

definitieve

constru~ie

:
I

I
I

BOUWEN

VANAF MAAIVHDi

TUNNELS EN KELDERCONSTRUCTIES

167

GROUTANKERS
In plaats van het gebruik van stempels is het ook mogelijk groutankers toe te passen.
Het voordeel hiervan is dat er minder belemmeringen zijn voor de graaf- en bouwactiviteiten; er hoeft niet tussen de stempels door te worden gewerkt. Dat laatste
speelt zeker mee wanneer in diepe kuipen meerdere rijen stempels onder elkaar
moeten worden geplaatst om te grote buigende momenten in of uitbuigingen van
de damwanden te voorkomen. Uitbuigingen kunnen problemen opleveren voor de
naast de bouwkuip gelegen gebouwen. Die horizontale verplaatsingen zijn kleiner
wanneer combi- of diepwanden worden gebruikt. Bij deze stijvere wanden kan dan
mogelijk met minder stempellagen worden volstaan dan bij een normale damwand.
Omdat groutankers ruimte buiten de bouwkuip beslaan, kunnen ze onder
belendingen komen. In dat geval moet het risico voor die belendingen geevalueerd
worden en is uiteraard toestemming van de eigenaren nodig.

14.3.4

TIJDELIJKE BOUWKUIP MET KUNSTMATIGE BODEMAFSLUITING
Wanneer een natuurlijke afsluiting ontbreekt, kan kunstmatig

een horizontale

laag tussen

de wanden worden gemaakt. Daarvoor bestaan verschillende

mogelijkheden:

de laag kan

bijvoorbeeld worden gemaakt door het onder water storten van beton of door injectie van
de grond (zie hoofdstuk 7).
AFBEELDING
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Injecteren is geen goedkope techniek. Bovendien zal er meer kwel optreden dan bij
een vloer van onderwaterbeton.
Doordat tevens een stempeling zoals bij de
onderwaterbetonvloer
ontbreekt, zullen de buigende spanningen in de wanden
groter zijn waardoor het noodzakelijk kan zijn de wanden zwaarder uit te voeren.
VOORDELEN EN AANDACHTSPUNTEN
Een tijdelijke bouwkuip met kunstmatige bodemafsluiting kan voor de aanleg van
zeer uiteenlopende constructies worden gebruikt. Daarbij moet worden opgemerkt
dat een chemische injectielaag niet in aIle soorten grond kan worden toegepast.
]etgrouten biedt meer mogelijkheden, maar deze methode is ook duurder. Voordelen
van deze methode - tijdelijke bouwkuip zijn het elimineren van bemalingskosten
en het voorkomen van onttrekking van grondwater aan de omgeving.
Ten opzichte van bouwputmethoden zijn tijdelijke bouwkuipoplossingen weliswaar
duurder, maar daar staat tegenover dat er minder grondverzet noodzakelijk is, een
voordeel bij eventueel vervuilde grond.
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Tijdelijke bouwkuipen
Problemen

kunnen

met een onderwaterbetonvloer

- bij slechte uitvoering

en via slib- en veeninsluitingen
middelen

en de ervaring

ruimschoots

aanwezig.

minder toegepast,

14.3.5

worden

- soms ontstaan

door lekkages langs palen

in het onderwaterbeton.

In Nederland

om een onderwaterbetonvloer
Tijdelijke

voornamelijk

BLIJVENDE BOUWKUIP
POLDERPRINCIPE

bouwkuipen

het meest toegepast.
zijn de

goed uit te voeren

met bodeminjectie

echter

zijn tot nu toe

vanwege de hoge kosten.

MET NATUURLIJKE

BODEMAFSLUITING:

Kenmerkend voor blijvende bouwkuipen is dat de wanden en de bodemlaag niet
alleen de bouw mogelijk maken, maar dat zij tevens worden opgenomen in en onderdeel vormen van de definitieve constructie. De ondergrond van vooral het westelijk
deel van Nederland wordt gekenmerkt door een opbouw van afwisselend goed en
slecht doorlatende lagen. Bij een kelderconstructie die volgens het polderprincipe is
gebouwd, bestaat de onderafdichting in zowel de bouwfase als de definitieve situatie
uit .een van nature aanwezige slecht doorlatende laag. Het principe van deze bouw-

.

methode kan bijvoorbeeld voor de aan1eg van een parkeergarage worden toegepast.
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het geval is, is het belangrijk rekening te houden met het feit dat de grondwateronttrekking niet beperkt blijft tot de relatief korte bouwperiode, maar voortduurt
zolang de constructie bestaat.

14.3.6

BLIJVENDE BOUWKUIP MET KUNSTMATIGE BODEMAFSLUITING
Een gedeelte van de Schipholspoortunnel vormt een goed voorbeeld van de methode
waarbij zowel de wanden als de (kunstrnatige) bodemafsluiting eerst dienen voor de
ontgraving en laterwordenge'integreerd in de definitieve constructie. Om hetkwelwater
dat door de ge'injecteerde laag tussen de diepwanden omhoog komt, te verwerken, is
hier onder het bal1astbed een drainagesysteem aangebracht dat vergelijkbaar is met
drainagesystemen die ook bij het polderprincipe moeten worden toegepast.

AFBEELDING
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Bouwfasen van een blijvende
bouwkuip voor een 250m lang
gedeelte van de Schipholspoortunnel.

Tegenwoordig worden de gebruikelijke kunstrnatige bodemafsluitingen (ge'injecteerde
lagen en onderwaterbeton) doorgaans niet betrouwbaar genoeg geacht om duurzaam te
zijn, zeker als het gaat om het afdichten van grote oppervlakken. Door wapening van het
onderwaterbeton, wordt de betrouwbaarheid weliswaar vergroot, maar claar staat
tegenover dat dit een kostbare oplossing is. Daarom worden vaak eerst een tijdelijke
afdichting aangebracht en daarna een definitieve in de vorm van een gewapend
betonvloer die in den droge wordtgemaakt tussen de blijvende dam- of diepwanden.

14.3.7

WANDEN-DAK-METHODE
De wanden-dak-methode is ontwikkeld om de werkzaamheden op maaiveldniveau
zo kort mogelijk te laten duren. Al1ereerst worden vanaf het maaiveld de wanden
aangebracht waarbinnen een eerste ontgraving plaatsvindt tot op de diepte van de
onderkant van het dak van de constructie. Nadat dit dak is gemaakt kan hierboven
weer grond worden aangebracht en de oorspronkelijke bestrating worden hersteld.
Terwijl het verkeer weer over het maaiveld kan beschikken, wordt onder het dak
verder ontgraven en de constructie afgebouwd. Om deze werkzaamheden in den
droge te kunnen uitvoeren, kan bemaling worden toegepast. Bij diepe werken in
stedelijk gebied is bemaling tegenwoordig echter vaak niet aanvaardbaar. Daarom
wordt vaak gebruik gemaakt van een natuurlijke of kunstmatige bodemafsluiting.
Ook kan het grondwater worden verdrongen door in de werkruimte tussen de
bovenste gedeelten van de wanden tijdelijk de luchtdruk te verhogen.
Het onder een dak en onder water ontgraven en instal1eren van trekpalen of trekankers waarna vervolgens ook een onderwaterbetonvloer moet worden aangebracht,
is geen eenvoudige zaak en is dan ook nog nooit toegepast.
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DRECHTTUNNEL
Van de Drechtmnnel in de AI2 is op elke oever ruim 100 m uitgevoerd volgens het
wanden-dak-principe. De methode werd hier toegepast om de kruisende wegen en
industIiesporen zo snel mogelijk weer van de tijdelijke omleggingen te kunnen
terugbrengen naar het oude trace. De circa 28 m lange diepwanden zijn doorgezet tot in
de kleilaag, die de bodemafdichting verzorgt. Gelijktijdig met de diepwanden zijn ter
plaatse van de mssenwanden palen aangebracht. Nadat de dakplaat was gestort en
aangeaard zijn de kruisende (spoor)wegen boven de tunnel hersteld. Tijdens de daarop
volgende ontgraving werd de grond in lengterichting van de tunnel via de aangrenzende
open afritten afgevoerd. Dezelfde route werd in omgekeerde richting gebruikt voor de
aanvoer van beton en andere materialen en materieel ten behoeve van de afbouw van de
tunnel. De (blijvende) betonnen stempels werden geplaatst voor het ontgraven van de
verkeersbuizen. De vloer wordt niet belast door opwaartse waterdruk, omdat hij is
aangelegd op een zandbed met een drainagesysteem. Tijdens de afbouw is onder de
stempels een plafond aangebracht. De ruimte boven de stempels wordt grotendeels
gebruikt voor installaties en werkruimtes.
SOUTER RAIN GROTE MARKTSTRAAT
DEN HAAG
Bij de aanleg van het Sourerrain Grote MarkststIaat in Den Haag is voor een 320 m
lang vak een nieuwe techniek voor tijdelijke bodemafsluitingen gei"ntIoduceerd in de
vorm van groutbogen.
AFBEELDING
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Bij deze techniek worden de bogen door middel van 'jetgrouting' vanaf stIaatniveau
gemaakt. De opwaartse waterdruk wordt door de boogvorm overgebracht naar de
diepwanden, die door hun gewicht en de grondwrijving voor de reactie zorgen. Het
gewicht van de boog en van de resterende bovenliggende grond kunnen op die reactie
in mindering worden gebracht. Wanneer een horizontale injectielaag was toegepast,
zou die zo mep hebben moeten liggen, dat inelke verticale doorsnede het gewicht van
de bag en de bovenliggende grond groter is dan de waterdruk. Dat zou hebben geleid tot
een dieper gelegen bag en langere mepwanden. Tevens zou dit tot uitbuigingen kunnen
leiden die in verband met het zettingsgevaar voor de op staal gefundeerde belendingen
onverantwoord waren. De in den droge gemaakte definitieve (constructieve) vloer
neemt na aanleg de waterkerende functie van de groutboog over.
De jetgroutboog neemt dus op een hoger niveau de functie over van zowel een diep
gelegen chemische injectielaag, die geen sterkte heeft, also ok de evenwichtsfunctie
van het daarboven liggend grondpakket. Lekkage door de jetgroutboog is geen
probleem zolang er nog voldoende gronddekking boven de boog aanwezig is. Dit
lekwater kan via drainage worden afgevoerd en weggepompt. Bij geringe gronddekking
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kan het verhang van het lekkende grondwater echter zo groot worden dat wellen
kunnen ontstaan die ontgronding onder de jetgroutboog en naast de bouwkuip tot
gevolg hebben. Bij de uitvoering van de werkzaamheden in Den Haag bleek deze
situatie op te treden. Uiteindelijk is besloten am het werk onder luchtdruk te
voltooien. De les hiervan is dat er in een ontwerp niet van mag worden uitgegaan dat
een jetgroutboog ondanks een zo zorgvuldig mogelijke uitvoering perfect
waterafsluitend is en dat lekkage volledig beheersbaar moet zijn.
VERHOOGDE LUCHTDRUK
De wanden-dak-methode kan, zoals in het voorgaande al werd vermeld, ook in den
droge worden uitgevoerd door toepassing van verhoogde luchtdruk. De aanleg van
de metro in Milaan vormt hier een illustratie van. De methode laat zich als voIgt
beschrijven: nadat de wanden zijn aangebracht en het dak is gemaakt, wordt de
situatie op maaiveldniveau hersteld en wordt de luchtdruk onder het dak zover
opgevoerd dat de grondwaterspiegel zakt tot net onder de te maken vloer. Nadat is
ontgraven en de vloer is aangebracht, kan de luchtdruk worden teruggebracht tot de
atmosferische waarde. De mens en die de werkzaamheden ondergronds uitvoeren,
maken gebruik van een luchtsluis, waarin de luchtdruk geleidelijk wordt opgevoerd
van de atmosferische druk tot de werkdruk, terwijl het omgekeerde gebeurt bij het
verla ten van de ondergrond. De wettelijk voorgeschreven schuttijden moeten
nauwkeurig in acht worden genom en om gezondheidsproblemen
- waaronder de
caissonziekte- te voorkomen. Door de schuttijdverliezen neemtde effectieve werktijd
af en stijgen de kosten, vooral wanneer op grote diepte wordt gewerkt. Zonder speciale
vergunningen en voorzieningen, waarvan bijvoorbeeld sprake was bij de aanleg van
de geboorde Westerscheldetunnel,
bedraagt de wettelijk toegestane overdruk
3,5 atmosfeer, wat neerkomt op een diepte van 35 m onder de waterspiegel. Ook voor
het aanvoeren van materiaal en materieel en het afvoeren van grond zijn aparte
voorzieningen no dig. Een bijzonder aspect van deze methode is bovendien dat de
overdruk in de gehele werkruimte heerst en het dak dus ook in opwaartse richting
wordt belast. Het dak moet daarom sterk genoeg zijn voor deze tijdelijke belasting en
de wanden moeten de reacties naar de fundering kunnen afvoeren.
TO E PASSI
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In algemene termen is de wanden-dak-methode
alleen zinvol voor de aanleg van
tunnels en stations in situaties waarin bouwkuipen te langdurig hinder opleveren
voor de omgeving en verkeersafwikkeling op maaiveldniveau.
Uit het bovenstaande blijkt dat de wanden-dak-methode
gecompliceerd wordt en
duur als speciale maatregelen genomen moeten worden om in den droge te kunnen
werken. Een typisch voorbeeld is de vrachttunnel onder de Kaagbaan op Schiphol,
waarvan een sectie van 300 m lengte aanbesteed was als wanden-dak-methode met
ontgraving onder verhoogde luchtdruk. De aannemer speelde het klaar om in dezelfde
tijd, die beschikbaar was voor alleen het heien van de wanden en palen en het maken
van het dak, op traditionele maniereen
complete tunnel te maken met een
onderwaterbetonvloer op trekpalen en een dak.
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14.3.8

PUTRINGEN
Putringen zijn betonnen buizen die in verticale stand op het maaiveld worden gebouwd
en door natte ontgraving aan de onderzijde naar de gewenste diepte worden gebracht.
Daar wordt de met grondwater gevulde buis aan de onderzijde afgesloten door een
onder water gestorte betonvloer. Meestal hebben putringen een cirkelvormige
doorsnede, maar er bestaan ook uitvoeringen met rechthoekige vormen. De buizen
kunnen worden opgebouwd uit op elkaar gestapelde geprefabriceerde ringen of in het
werk, dat wil zeggen op het maaiveld voor het afzinken worden gestort.
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INDUSTRIETERREIN

MOERDIJK
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in de tunnel.
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Op deze grote diepte

voor de uitvoering

Om obstakels te vermijden

maaiveld, maar in een circa 3,5 m diepe ontgraving

diameter

van de aanleg van een leidingen-

Moerdijk. Tijdens de gebruiksfase

voor de kabels en leidingen

bleek de putringmethode

met een inwendige

in een bouw-

is de put niet op

gemaakt. De totale hoogte van 31 m

kwam in twee delen tot stand. Nadat het eerste buisdeel van 19 m was afgezonken
de ontbrekende
nietmogelijk
gefundeerd

12 m toegevoegd. Voor elk deel is een klimbekisting
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op zijn wanddikte,

zijn

gebruikt. Het was

omdat zo'n hoge toren, uitsluitend

naar alle waarschijnlijkheid

scheef zou zakken.

AFZINKEN
De onderzijde van de buis is voorzien van een snijrand, die om de grondwrijving
tijdens het afzinken te verminderen, 7° mm buiten de buisomtrek uitsteekt. Tijdens
het zakken ontstaat hierdoor een spleet die met bentonietspoeling wordt gevuld. Is
de buis eenmaal op diepte, dan wordt het bentoniet vervangen door grout. De buis
wordt tijdens het zakken geleid door stempels.
Bij de Moerdijk werd het afzinken uitgevoerd met behulp van een cutter die de grond
lossnijdt. Deze grond wordt vervolgens vermengd met water en via een leiding afgevoerd. Door over de rand water toe te voegen, wordt de water stand in de put
gehandhaafd op een niveau dat net boven de grondwaterstand ligt. Naarmate de
grond wordt ontgraven, zakt de put door zijn eigen gewicht. Om het zakken te

BOUV'JEN

VANAF

MAAIVELD;

TUNNELS

EN KELDERCONSTRUCTlES

vergemakkelijken
bentonietspoeling,

wordt de spleet rondom de buis gevuld gehouden met
die via in de schacht gebetonneerde buizen wordt aangevoerd.

In plaats van het werken met een cutter, kunnen voor het ontgraven ook grijpers of
zandpompen worden gebruikt. Bij minder grote en minder diepe putten kan,
afhankelijk van de grondgesteldheid, de bentonietspoeling achterwege blijven. Voor
minder diepe putten hoeft de buis bovendien niet in meerdere delen te worden
gemaakt, tenzij er op elkaar geplaatste prefab ringen worden gebruikt.
AFBEELDING
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Putten hebben het voordeel dat de grondwaterspiegel niet hoeft te worden verlaagd, het
ruimtebeslag relatief klein is en de put niet alleen de ontgraving begrensd, maar ook
onderdeel is van de definitieve constructie. Als nadeel geldt dat de methode minder
geschikt is voor toepassing bij grote dwarsdoorsneden, zeker bij rechthoekige vormen.
Het beheerst ontgraven, dat noodzakelijk is voor het gelijkmatig zakken van de buis,
wordt dan moeilijk of duur. Putringen kunnen worden toegepast voor de aanleg van
start- en ontvangstschachten, voor toegangs- en uitgangsschachten en voor ventilatieschachten. Bij startschachten moet dan vooral gedachtworden aan schachten van waaruit buizen worden doorgeperst; bij schachten voor tunnelboormachines ten behoeve
van de aanleg van 'grote' infrastructuur zou de benodigde diameter te groot worden.

14.3.9

PNEUMATISCHE

CAISSONS

Bij pneumatische caissons wordt de ruwbouw van de constructie op het maaiveld
gemaakt en vervolgens door ondergraven naar de juiste diepte gebracht. Het ontgraven
gebeurt in een onder de constructie gemaakte manshoge werkkamer. Om hierin te
kunnen werken moet de kamer worden vrijgehouden van het grondwater door het
verhogen van luchtdruk. Tijdens het afzinken dient de overdruk van de lucht daarom te
allen tijde gelijk te zijn aan de drnk van de stijghoogte van het grondwater bij de open
onderzijde van de werkkamer. De eerste vier fasen beslaan de bouw van de werkkamer,
het aanbrengen van de snijranden en de bouw van de eigenlijke constructie die moet
worden afgezonken.
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het ministerie

van Defensie, Den Haag.

AFZINKEN
Net als bij de hiervoor besproken putringen, steken de buitenvlakken van de
onderzijden van de wanden enige centimeters buiten de daarboven gelegen wandvlakken van het werk uit. De grondspleet die daardoor tijdens het zakken ontstaat
wordt gevuld met een bentonietspoeling, datwordt aangevoerd dooringebetonneerde
buizen. Op die manier wordt de grondwrijving tijdens het afzinken beperkt tot de
onderste wandgedeelten. Voorafgaand aan het afzinken wordt op het caisson een
luchtsluis gemonteerd, die via een verticale schacht toegang geeft tot de werkkamer.
In de sluis wordt het personeel 'geschut' en vindt de overgang plaats van de
atnlosferische druk buiten naar de overdruk binnen de werkkamer en omgekeerd.
Om gezondheidsredenen moet het verhogen en vooral verminderen van de druk in
de sluiskamer zeer geleidelijk geschieden.
Vanuit de werkkamer wordt de grond losgespoten met door mankracht te rich ten
hoge druk spuitkanonnen, die aan de vloer (het dak van de werkkamer) worden
opgehangen. Het grond-watermengsel
wordt afgevoerd. Het caisson zakt door
ontgraving, het eigen gewicht en, indien nodig, door tijdelijke ballast en beperking
vangrondwrijving met behulp van bentonietspoeling, Wanneer het caisson op de
juiste diepte ligt, wordt de werkkamer volgepompt met beton dat als vulling en
funderingdient. De verhoogde luchtdruk is dan niet meer nodig.
Bijcaissons rnet grote horizontaleafmetingen
worden de werkkamers vaak
gecornpartimenteerd door (tussen)draagranden. Via sparingen in de draagranden zijn
decompartimenten onderUng verbonden.
TOEPASSINGSGEBIED
Een van de voordelen van de caissonmethode is dat de eigenlijke constructie goed
bereikbaar en controleerbaar boven het maaiveld wordt gebouwd. Daarnaast is er
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geen grondwaterverlaging noodzakelijk en kunnen grote constructies (zowel wat de
verticale als horizontale afmetingen betreft) worden gemaakt.
Een nadeel is het werken onder verhoogde luchtdruk dat aan strenge regels is gebonden
en resulteert in lange schutrijden die deze methode - vanwege de afname van de
effectieve werktijden - op hun beurt weer duur kunnen maken. Bovendien mag in
verband met wettelijke bepalingen zonder speciale vergunningen en voorzieningen
niet dieper dan 35 m onder de grondwaterspiegel worden gewerkt.
De pneumatische caissonmethode heeft vele toepassingen: kelderconstructies zoals
parkeergarages, en bankkluizen, ventilatiegebouwen, onderdoorgangen, tunnels en
metrostations, maar ook brugpijlers en schutsluizen. Een interessante toepassing is
de Oostlijn van de metro in Amsterdam waarbij zowel de stations als de tunnelbuizen zijn opgebouwd uit circa 40 m lange caissons, die waren voorzien van tijdelijke
waterdichte schotten aan beide uiteinden. Na plaatsing zijn tussen de caissons circa
0,65 m brede voegen gemaakt in bouwkuipen, begrensd door diepwanden met
groutafdichtingen voar de overgebleven spleten, de kopvlakken van beide caissons
en een onderwaterbetonvloer. Later zijn de tijdelijke kopschotten verwijderd.

14.3.10

SCHAlENTUNNEl

IN EEN TIJDEllJKE

BOUWKUIP

Bouwputten en bouwkuipen dienen soms alleen om daarin een blijvende constructie
te bouwen, terwijl in andere gevallen de bouwput ofbouwkuip wordt gelntegreerd
in de definitieve constructie. In het geval van de schalentunnel gaat het om een
methode voor het bouwen van de definitieve constructie zelf; een tunnel in een
tijdeIijke bouwkuip met natuurlijke ofkunstrnatige bodemafsluiting.
De schalentunnel is ontwikkeld door Gemeentewerken Rotterdam en toegepast voor
een gedeelte van de Oost- West metroverbindingin deze stad. Deze methode kenmerkt
zich door een relatiefkorte bouwtijd, waarmee hinder door de bouwwerkzaamheden
zoveel mogelijk wordt beperkt.
AFBEELDING
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WERKWIJZE
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AFZINKEN

VAN TUNNELS

INLEIDING
Zinktunnels
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worden
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ondertunnelen

van rivieren

blijven tot oeververbindingen.
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15.1

BOUW ELEMENTEN
Bij de afzinkmethode

worden

droge in een bouwdok

bemalingwordtdrooggehouden.
van waterdichte
ontworpen
beslaat

tijdelijke

100 mm. Het vrijboord

15.2

Meestal

wanneer

tunnel,

- de hoogte

van zo'n 100 tot 160 m, in den

is het bouwdok

De beideuiteinden
kopschotten,

waardoor

dat ze nog net drijven wanneer

het vrijboord

ballasten,

lange stukken

gemaakt.

die door

van elk element worden voorzien
holle dozen ontstaan

ze zich in het water bevinden.

die boven het water uitsteekt

wordt bewust klein gehouden

het element

een bouwput

- niet

die zo zijn
Meestal

meer dan

om later niet teveel te hoeven

op de bodem wordt geplaatst.

AFZINKEN
Nadat de elementen klaar zijn, wordt het bouwdok met water gevuld en een
verbindingsgeul gebaggerd tussen het dok en de waterweg, dan wel een dokdeur
geopend. De drijvende elementen worden door sleepboten naar de plaats van afzinken
gebracht, waar inmiddels een sleufis gebaggerd tussen de op de beide oevers gebouwde
tunnelgedeelten.
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Een van de eerste stadia van het afzinkproces bestaat uit het inlaten van water in de
ballasttanks die zich in het inwendige van het element bevinden tot het moment dat
het element geheel onder de waterspiegel is verdwenen. Ook de afzinkpontons, die
tijdens het transport boven water op het tunneldak lagen, zijn door het extra gewicht
gedeeltelijk in het water getrokken. Het doe I van het ballasten is het bereiken van een
evenwichtstoestand: het gewicht van het element is door de ballast groter geworden
dan het drijvend vermogen, maar de inmiddels gedeeltelijk ondergedompelde
pontons houden voldoende drijfkracht over om het tunnelelement stabiel te houden.
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15.2.1

PLAATSING ELEMENT
De afzinkpontons zijn uitgerust met lieren. Door de verticale kabels tussen de pontons
en de elementen te vieren, zakt het element ten opzichte van de pontons. Wanneer
het element de bodem van de zinksleufbereikt, komt het daar aan weerszijden op
tijdelijke oplegpunten te rusten: aan de zijde van het reeds geplaatste element op een
oplegnok die vanuit dit element uitkraagt, terwijl het aan de andere zijde met
vijzelpennen rust op van tevoren op de bodem geplaatste betontegels, die overigens
afmetingen kunnen hebben van 6 bij 6 m.
De plaatsingsnauwkeurigheid

(zowel in verticale

oplegnok is groot, die van de vijzelpennen

als horizontale

aanzienlijk

minder,

richting)

kan worden ingesteld met behulp van vijzels, die zich binnen het tunnelelement
de buitenwanden

bevinden.

Door met die vijzels de door de vloer stekende

naar buitente

drukken of in te trekken stijgt of zakt het tunneleinde.

dwarsrichting

kan zo nodigworden

te trekken. De onderzijden
waarin staalplaten
waarvan

gecorrigeerd

van de vijzelpennen

zijn ingebetonneerd,

en het element
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dan over de betontegels,

scharniert
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voor de

of aan het in de oever

element.
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15.2.2

GINA-PROFIEL
Met een horizontale kabel in de lengterichting van de tunnel wordt het uiteinde van
het element tegen dat van zijn voorganger aangetrokken. Voor die horizon tale
verplaatsing - ongeveer 100 mm - is een geringe trekkracht nodig, omdat het element
met maar een klein overgewicht ten opzichte van zijn opdrijvend vermogen op zijn
tijdelijke opleggingen (de oplegnok en de vijzelpennen) rust. Ais het overgewicht
klein is, geldt dat ook voor de wrijving die tijdens de verplaatsing overwonnen moet
worden. De kracht is groot genoeg om de zachte neus van het rubberen profiel de
Gina - in te drukken. Dit profiel is al in het bouwdok aangebracht langs de gehele
omtrek van het elementeinde (het primaire eind) dat moet aansluiten op het
(secundaire) eind van een al geplaatst element. Het Gina-profiel, dat nu over de
gehele wereld wordt toegepast, is ontwikkeld door Gemeentewerken Rotterdam en
de firma Vredestein. Omdat het profiel oorspronkelijk een zeer voluptueuze vorm
had, kreeg het de naam van de filmster Lollobrigida.
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Het Ginaprofiel voor en na het
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omega-profiel
(aan de binnenzijde tunnel)

gina-profiel

gina-profiel

Door het indrukken van de zachte neus ontstaat tussen de kopschotten en binnen het
profiel een 'kamer' die gevuld is met water, dat nag dezelfde hydrostatische druk
heeft als het buitenwater maar daarvan wordt afgesloten. In de volgende stap wordt
de kamer geleegd door een klep in het kopschot open te zetten. Daardoor valt de
waterdruk in de kamer weg, en dus ook de vlaktedruk op de tegenover elkaar liggende
kopschotten. Omdat er uitwendig niets verandert, moet de druk op de kopschotten
overgenomen worden door het Gina-profie!. Men kan het zich ook zo voorstellen,
dat de waterdruk aan het andere einde, die nog aanwezig is, het tunnelelement tegen
het voorgaande element drukt. Het gaat daarbij om een zeer grote kracht (het kopschot
heeft een groot oppervlak en bevindt zich diep onder de waterlijn), die het element
verschuiftin de richting van hetvoorgaande element. Het Gina-profiel wordthierdoor
dusdanig samengedrukt dat een betrouwbare en waterdichte koppeling tussen de
beide elementen ontstaat. In een later stadium wordt voor de zekerheid nog een
tweede waterkering - het Omega-profiel - achter de Gina aan de binnenzijde van de
tunnel gemonteerd.

15.2.3

OPVULLEN SLUITVOEG
Beginnendbij een van de in de oevers gemaakte tunnelgedeelten wordt zo het ene na
het andere element afgezonken en gekoppeld aan het voorgaande. Op een gegeven
moment bereikt de afzinktrein de andere oever en het laatste daar te plaatsen element
kan nog wel met zijn ene uiteinde tegen zijn voorganger worden aangedrukt, maar
niet tegelijkertijd met het andere uiteinde tegen het daar gebouwde landgedeelte.
Daarom wordt een ruimte van ongeveer 1,20 m lengte in de tunnelrichting
vrijgehouden tussen het uiteinde van het laatste element en dat van het landgedeelte,
de sluitvoeg. Bij zinken vanaf twee zijden bevindt de sluitvoeg zich tussen twee
elememen. Het ontbrekende tunneldeel wordt in den droge gebouwd, nadat duikers
aan de buitenzijde van de open ruimte waterdichte schotten hebben geplaatst, die als
een huls passen om de naar elkaar toestekende uiteinden van het laatste element en
het landgedeelte. Om te voorkomen dat, door het wegvallen van de waterdruk in de
zinkvoeg bij het droogzetten, de druk in lengterichting van de tunnel - en dus in de
Gina"profielen - wegvalt, wordt links en rechts een stel betonnen wiggen aangebracht.
Na verwijdering van het water uit de sluitvoeg wordt van binnenuit de gewapend
betonnen voeg gemaakt.
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15.2.4

ANKERKABELS
Om een tunnel element in de horizontale positie te borgen en te verhalen zijn er
(minstens) 6 ankerkabels nodig, meestal draden genoemd: een kopdraad voor en achter
en twee zijdraden voor en achter. De afzinkpontons hebben hun eigen verhaaldraden.
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Voorbeeld van een
kabelconfiguratie en
meetvoorzieningen.

Vooral in stromend water, zoals rivieren en estuaria, worden kabels, verankeringen
en lieren zwaar belast. Al deze zaken en ook de meettorens en de toegangsschacht
waardoor vanaf het wateroppervlak het inwendige van het element bereikt kan
worden, worden zo spoedig mogelijk na plaatsing van het element verwijderd om
hinder voor de scheepvaart te beperken.

15.3

FUNDERING
De elementen zijn in eerste instantie op tijdelijke steunpunten geplaatst omdat het
vrijwel ondoenlijk is de bodem van de zinksleuf zo vlak te baggeren dat deze dienst
kan doen als definitieve fundering van de tunnel. Bovendien kan met tijdelijke
ondersteuningen de plaatsingsnauwkeurigheid worden bereikt die voor koppeling
van de elementen noodzakelijk is. Na het afzinken resteert er een met water gevulde
spleet van ongeveer een halve meter tussen de vloer van het element en de bodem
van de zinksleuf. Om een definitieve fundering te krijgen wordt deze spleet gevuld
met zand door onderspoelen. Hiermee mag niet te lang gewacht worden omdat
ongewenste slibneerslag in de sleuf voor een slechte fundering kan zorgen.
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Onderspoelen

van een

tunnelelement met zand via
een horizontale telescopische
pijp (sandjetting).

Dit vullen kan onder meer door via een in de vloer ingestorte onderstroomleiding
een mengsel van zand en water in de spleet te spoelen (sandflow). De lei ding is
hiertoe door middel van uitstroomopeningen met de spleet verbonden. De flexibele
leiding van een drijvende bakkenzuiger wordt door duikers aangesloten op de
onderstroomleiding aan de bovenzijde van de vloer, direct buiten de tunnel wand. Via
de opening stroomt het zand-watermengsel in de spleet, waar zich het zand afzet,
terwijl het overtollige water ontwijkt. Er wordt telkens maar door een uitstroomopening tegelijk onderspoeld. Er vormt zich dan vanzelf een pannekoek tegen de
onderkant van het tunnelelement aan. Het zand wordt afgezet aan de buitenkant
waardoor de pannekoek zich steeds verder concentrisch uitbreid. Wanneer de
pannekoek gereed is, wat aan de zijkant door duikers is te constateren, wordt de
instroomklep dichtgezet en de instroomklep voor het onderspoelen door de volgende
uitstroomopening
geopend. De afstand in lengterichting tussen de uitstroomopeningen bedraagt ongeveer 10 tot IS m, afhankelijk van de breedte van het
tunnelelement. Indien de pannekoek te groot zou worden bestaat het gevaar dat het
tunnelelement er door wordt opgelicht. Meestal wordt een driehoekpatroon
toegepast. Het zand mag maar heel weinig slib bevatten.
Na het onderspoelen van het gehele tunnelelement kunnen de vijzelpennen worden
verwijderd, zodat het element direct op het zand rust. Omdat het zand los gepakt is zal
er enige zetting ontstaan. De eindzetting blijkt meestal niet meer dan 50 mm te zijn.
AFBEELDING
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Het zand onder de tunnelvloer
wordt bij sandflow afgezet in
een patroon van naast elkaar
gelegen en elkaar deels
overlappende

'pannenkoeken'.
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PAALFUNDERING
Het is ook mogelijk de tunnel op palen te funderen,
metrolijn
waarbij

in Rotterdam
elementen

BeneIUXtunnel).

op grinddammetjes

Nadat de fundering

de oorspronkelijke
problemen

en bij de ZeeburgertunneL

bodemlijn

worden

zoals gedaan is bij de Noord-Zuid
Recent is een methode

ontwikkeld

neergezet

en Tweede

(0resund-

is gemaakt wordt de zinksleuf

van de waterweg.

zijn, kan de grond die vrijkomt

Wanneer

bij het baggeren

aangevuld

tot aan

er geen verontreinigingsvan de zinksleuf

worden

hergebruikt.
In het algemeen wordt bij zinktunnels

15.4

met een dekking van circa I m volstaan.

BALLAST
Voordat de dekking

op de tunnel

wordt aangebracht,

ballasttanks

en de kopschotten

de zinksleuf

echter nog niet gevuldis

de ballasttanks

niet worden

gewicht opdrijven.
gestort,

waarop

verwijderd

verwijderd

zijn in een eerder stadium

om de tunnel verder af te werken.

als om de tanks

Zolang

(en er nog geen grond op het dak ligt), kunnen

verwijderd.

De elementen

zouden

Daarom wordt op de vloer van het element

later het wegdek

de

wordt

heen beton

ballastlaag ter plaatse van de verwijderde

aangebracht.
is gestort.

dan door gebrek aan
een laag ballastbeton

De ballasttanks
Daarna

wordt

worden

pas

de resterende

tank gemaakt.

Voor het ballasten van de tunneldelen wordt eerst water en vervolgens pas beton
gebruikt. De reden hiervoor is dat de afzinkoperatie zo snel mogelijk moet verlopen
om de hinder voor de scheepvaart te beperken. Met water kan aan deze eis worden
voldaan door het openen van afsluiters ofhet aanzetten van een pomp. Het aanbrengen van ballastbeton zou te veel tijd vergen. In de Verenigde Staten wordt de
betonballast aangebracht vaar de afzinkoperatie, waarvoor overigens wel een veel
groter afzinkponton nodig is.

15.5

BOUWLOCATIE TUNNELELEMENTEN
Om de transportafstand van de tunnelelementen zo klein mogelijk te houden, verdient
het de voorkeur het bouwdok direct naast de tunnel te projecteren. Er moet dan echter
wel voldoende ruimte beschikbaar zijn, want het dok beslaat een grote oppervlakte,
zeker wanneer alle elementen in een dokgang worden gebouwd. Bovendien is het met
het oog op de kosten niet erg aantrekkelijk voor elke tunnel een nieuw dok te graven.
Een voorbeeld van een dok dat vele malen is gebruikt, is dat bij Barendrecht, waarin tot
nu toe acht tunnels zijn gebouwd. Momenteel wordt ook gebruik gemaakt van een
groot (vast) scheepsdok als bouwlocatie.
Vrijwel altijd is de goedkoopste uitvoering van een dok er een waarbij bemaling wordt
toegepast. Maar grondwaterverlaging wordt nog maar zelden toegestaan, behalve in
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sommige,

weinig kwetsbare

gebieden.

Dit kan reden zijn een dok te kiezen op grote

afstand van de aan te leggen tunnel. Voor de Piet Heintunnel
havengebied

van Antwerpen.

Consequentie

afstand van 326 km zelfdrijvend

moesten

Noordzee. Bij het bouwdok in Barendrecht
maar inmiddels

is het dok omringd

worden

landgedeelte

'op afstand' kan de bouwkuip

en afgezonken.

gemaakt. Bij langere afgezonken

In de daarna weer drooggezette

Bij hetmaken

erin kunnen
van een tunnel

fabricage in een van de afritten,

tunnels

geprefabriceerd.

in dezelfde bouwkuip

Daarnaast moet de kuip voor de bouw van de elementen
dat deelementen

drijven wanneer

kuip wordt ter

zoals de Zeeburger-

De bouwtijd

een dusdanige

wordt door

diepte hebben,

zijn.

vaarweg

het feit dat ten behoeve

is een voordeel

van pre-

van het transport

van het

element geen geul hoeft te worden gebaggerd tussen de uitgang van het bouwdok
de zinksleuf. Ondiepe vaarwegenzijn
met een element,

15.6

meestal ook smal waardoor

zoals bij de Margriettunnel

deel

aanzienlijk verlengd.

ze voltooid

onder een ondiepe

grenzende

dat, nadat de kuip onder water is

plaatse het landgedeelte

tunnel worden na elkaar meerdere elementen

dat tot in de

voor het maken van het

In het aan de waterweg

wordt dan een element gebouwd,

werkzaamheden

over een

222 km over de

is nu zeer sterk verminderd.

gezet, wordt uitgevaren

die opeenvolgende

waarvan

met een cementbentonietscherm

van de tunnel worden gebruikt.

van de bouwkuip

vervoerd,

werd vroeger een zware bemaling toegepast,

afsluitende bodemlaag reikt. Het bemalingsdebiet
Als alternatief voor een bouwdok

is een dok gebruikt in het

was wel dat de acht elementen

en het aquaduct

en

kan worden volstaan

bij Grouw.

STALEN AFZINKTUNNEL
De problemen rond de bemaling van een dok en ondiepe vaarwegen spelen geen rol
bij de 'stalen' afzinktunneJs, die veel in de Verenigde Staten worden toegepast.
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8

Voorbeeld van een constructietype voor een af te zinken
'stalen' tunnel.

In een stalen afzinktunnel wordtpraktisch evenveel beton gebruiktals in een betonnen
afzinktunnel met dezelfde buitendoorsnede. De tunnel moet nu eenmaal zwaarder
worden dan het verplaatste water en het gewichtsaandeel van het staal is maar klein.
De gehele constructie kan op een scheepsheHing gebouwd worden. Transport over
zee over lange afstanden kan op een zeewaardig ponton plaatsvinden.
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Een tunnelelement wordt hier gevormd door een stalen casco dat bijvoorbeeld op een
scheepswerf wordt gemaakt en bestaat uit een binnenbeplating en een (vaak hoekige)
buitenbeplating, waarvan het bovenvlak niet wordt aangebracht. Aan elk uiteinde
van het casco wordt ook hier een tijdelijk waterdicht schot gemaakt. Na de
tewaterlating wordt in verschillende fasen ongewapend beton aangebracht tussen de
heide heplatingen en gewapend heton aan de hinnenzijde van de hinnenheplating. In
grate lijnen verloopt het transport en het afzinken op dezelfde wijze als in het geval
van een hetonnen afzinktunnel. Het grootste verschil is dat de stalen tunnel niet eerst
op tijdelijke steunpunten wordt neergezet en daarna met zand onderstroomd, maar
direct op een nauwkeurig afgevlakt grindhed. De gewapend betonnen ring dient voor
sterkte en gewicht, de binnenheplating verzorgt de waterdichtheid en de achthoekige
heplating vormt de huitenhekisting voor het ballastheton, dat het element het nodige
gewicht geeft. De hinnenheplating heeft uiteraard ook een hekistingsfunctie.
VERGELIJKING

CONSTRUCTIEF

GEDRAG VAN STALEN

EN BETONNEN

AFZINKTUNNELS
Voor heide concepten
stalen afzinktunnels
tunnelelementen
veroorzaakt
staal kunnen

geldt waterdichtheid
in voorzien

als helangrijkste

door de continue

worden stijf doorverhonden.

slechts geringe spanningen.
ongelijke heddingen

eis. Daar wordt hij de

stalen huid. De voegen tussen de

Verhinderde

temperatuurvervorming

Door de relatief grate rekcapaciteit

goed overbrugd

worden.

De oudste

van het

stalen tunnel

dateert van 1900 en is nog in hedrijf.

Het nadeel van heton is dat het maar heel weinig trek kan opnemen voordat het
scheurt. Bij tunnels met de vorm van een rechthoekige koker treedt in dwarsrichting
druk met buiging op met huigtrek. Ter plaatse van de grootste huiging hlijft echter
altijd nog een drukzone over van minstens de halve wanddikte. Dit is ruim voldoende
voor de waterdichtheid. In langsrichting is de situatie heel anders. Alleen al
verhinderde temperatuurvervorming zou tot scheuren kunnen leiden, die dan dwars
door de wanden he en gaan. Bij een continue tunnelhuis zou ongelijke hedding
eveneens tot doorgaande scheuren kunnen lei den. Vroeger werden hetonnen tunnels
dan ook omhuld door een speciaal memhraan voor de waterdichtheid, vraeger geheel
staalplaat, later hitumineuze hekleding voor wanden en dak. Tegenwoordig worden
geen memhranen meer toegepast, omdat de tunnel zodanig geleed wordt met flexihele
voegen, dat er geen langstrek meer ontstaat en dus ook geen scheuren. In de eerste
plaats zijn er de flexihel hlijvende Gina-profiel voegen tussen de tunnelelementen. In
de tweede plaats zijn de tunnelelementen

opgedeeld in tunnelsegmenten

van 20 tot

25 m lang (de stortlengte). Door de voegen loopt geen langswapening, maar er is wel
een flexihel ruhher-metaal waterdicht profiel. Temperatuurvervorming wordt niet
meer verhinderd en de tunnelhuis kan zich spanningsvrij voegen naar de hodem hij
ongelijke hedding. Helaas kunnen er trekspanningen ontstaan tijdens de fahricage
door verhinderde hydratatiekrimp, voornamelijk door het afkoelingsproces. In de
dikke wanden wordt door de hydratatie van de cement heel veel warmte ontwikkeld.
De wanden worden op de reeds verharde vloer gestort. Als de wanden heginnen af te
koelen wordt de daarhij hehorende verkorting door de vloer verhinderd. Scheuren
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worden voorkomen

door een betonmengsel

en door de wanden

in het begin van de verharding

Tijdens het transport

en afzinken

wel continu zijn. Er worden
vloer

gespannen,

segmentvoegen

15.7

metweinig

en trage warmte

te koelen.

moet een tunnel element

in langsrichting

daarom tijdelijke langsvoorspanningskabels

die na onderspoelen

van

ontwikkeling

het

zandbed

ter

echter

door dak en
plaatse

van

de

worden doorgeslepen.

VOORDELEN

ZINKMETHODE

Het voordeel van de afzinkmethode is dat waterwegen kunnen worden gekruist met
slechts geringe hinder voor de scheepvaart tijdens de uitvoeringsfase. De hinder blijft
beperkt tot het baggeren van de zinksleuf en (gedeeltelijke) stremming tijdens
transport en afzinken. Dit staat in schril contrast met een gefaseerde uitvoering in
bouwkuipen, die overigens alleen praktisch mogelijk lijkt voor smalle en ondiepe
waterwegen. Bij een geboorde tunnel wordt in het geheel geen hinder voor de
scheepvaart veroorzaakt. Een geboorde tunnel moet echter om uitvoeringstechnische
redenen dieper komen te liggen dan een afgezonken tunnel, wat vervolgens resulteert
in langere tunnelaf- en toeritten.
Behalve voor het maken van oeververbindingen, worden afgezonken tunnels ook
toegepast als landtunnels. Voorbeelden daarvan zijn de Noord-Zuid Metrolijn in
Rotterdam, de verbreding van een deel van de Schipholtunnel en de plannen voor de
Noord-Zuid Metrolijn in Amsterdam onder het Centraal Station. Om een tunnel op
het land te kunnen afzinken wordt een kunstrnatig tijdelijk kanaal gemaakt dat wordt
begrensd door verticale wanden. De tunnelelementen worden door het kanaal gevaren en daarin afgezonken, waarna het kanaal wordt aangevuld en de wanden worden
getrokken. In Rotterdam werden de bouwkuipen voor de stations gebruikt als
bouwdokken. Op Schiphol werden de elementen geprefabriceerd in de bouwkuip
naast de startbaan, waaronder de afgezonken tunnel kwam te liggen. In de bouwkuip
werd daarna het aansluitende tunnelgedeelte ter plaatse gebouwd. In Rotterdam
waren de red en en voor toepassing van deze bouwmethode ondermeer de lage kosten
en het tijdens de bouw gemakkelijk kruisen van het kanaal met tijdelijke bruggen. Op
Schiphol mocht ter plaatse van de startbaan maar kort worden gewerkt. In de periode
ervoor waren de elementen naast de startbaan gemaakt.
AFBEELDING
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tunnefdeef

op traditioneel

bouwdok. De ringdijken maken
het mogelijk om na het vullen
van het dok een tunnelelement
naar een diepgelegen bekken
van het dok te varen.
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Overigens worden afgezonken

tunnels niet alleen toegepast

ten behoeve van weg- en railverkeer.
aanleg van leidingentunnels,
Voor die tunnels

De methode

zoals die onder het Hollandsch

met een kleine dwarsdoorsnede

ontWikkeld voor de snelle pre-fabricage
uit fabrieksmatig

vervaardigde,

Een 60 m lang afzinkelement
moten

die onderling

genoemde

leidingentunnels

gebruikelijke
Hemspoortunnel
voldoende

en voorspanning

werden in totaal 35 van dergelijke

algemeen geldt dat de ontWerper
om het aantal transport-

bood en doordat

elementen

gemaakt.
De

de 100 en 160 m. Bij de

omdat de plaatselijke

in het Noordzeekanaal,
en golfkrachten

zal streven naar zo groot mogelijke

en afzinkoperaties

Voor beide

van de Hemspoortunnel.

ligt tussen

geen grote stromings-

uit tien 6 m lange

zijn verbonden.

was de grote lengte alleen mogelijk

en estuaria,

en te stellen korte moten.

opgebouwd

met de 268 m lange elementen

manoeuvreerruimte

in rivieren
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worden

lengte voor auto en railtunnels

voor de

4 m) zijn technieken
van elementen, samengesteld

te transporteren

kan bijvoorbeeld

gebruikt

Diep en de Oude Maas.

(inwendig

en assemblage

makkelijk

door epoxyhars

De 60 m contrasteert

met een grote doorsnede

kan ook worden

situatie

anders dan

optreden.

In het

elementlengten

te beperken.
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HET BOREN VAN TUNNELS

INLEIDING
Het principe van de aanleg van tunnels waarbij gebruik gemaakt wordt van
(schild)boormethodes
is al relatief lang bekend en zeker niet iets van de laatste
decennia. De techniek werd 'uitgevonden' door de Franse ingenieur Marc Isambard
BruneI en werd voor het eerst toegepast bij de aanleg van een tunnel onder de Theems
in Londen aan het begin van de negentiende eeuw. Sindsdien hebben tunnelboortechnieken en tunnelboormachines
een zeer snelle evolutie ondergaan, vooral
vanwege de behoefte deze technologie onder zeer sterk uiteenlopende geologische,
geotechnische en geohydrologische omstandigheden in te kunnen zetten.
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16.1

EMEEN
Het boren van tunnels in Nederland vraagt om een techniek waarmee onder het
grondwaterniveau gewerkt kan worden en waarbij de invloed op de omgeving tot een
minimum beperkt is. Het afgraven van de grand dient beheerst te gebeuren en de
gtQndwaterstand magdaarbijniet wmden belnvloed. Het afgraven van de grQnd
vindt plaats binnen een stalen cilinder, het bOQrschild, dat een iets grotere diameter
heeft dan de te maken tmlnel. Om de druk van de grond en het grandwater buiten
het schild te weerstaan en het boorfront stabiel te houden, komen voor de Nederlandse
omstandigheden twee schildtypen in aanmerking: het vloeistofschild en het
gronddrukbalansschild. Binnen het schild wordt ook de eigenlijke tunnel gebouwd,
meestal bestaande uit geprefabriceerde segmenten van gewapend beton, die al dan
niet met bouten aan elkaar worden verbonden. Is een tunnelgedeelte binnen het
schild voltooid, dan wordt het schild met behulp van vijzels al snijdend mar voren
gedrukt, waarbij het zich af zet tegen het reeds gemaakte tunneldeel.

16.2

VLOEISTOFSCHILD
Aan de voorzijde van een vloeistofschild wordt het boorfront gedurende het gehele
boorproces ondersteund door middel van vloeistofdruk. Daartoe bevindt zich in de
boorkamer, die door middel van een drukwand is afgesloten van de rest van het
stalen schild, een vloeistof onder druk. In het overige gedeelte van het boorschild
heerst een atmosferische druk. De steunvloeistof bestaat meestal uit een
bentonietwatermengsel
waarvan de samenstelling verder wordt bepaald door de
opbouw van de te doorboren grand. De aan te houden vloeistofdruk wordt bepaald
door de diepteligging van de tunnel, de druk van het grandwater ter hoogte van het
schild en de eigenschappen van de grond. Om instorten van het graaffront te
voorkomen moet de vloeistofdruk hoger zijn clan een vooraf vast te stellen minimale
waarde. Om het bezwijken van de grand boven het boorschild en daarmee het
opbarsten van het maaiveld te voorkomen (blowout) en/of verlies van boorvloeistof
te voorkomen, wordt ook een bovengrens aan de vloeistofdruk gesteld.
Het afgraven van de grand aan de voorzijde van het schild vindt op mechanische
wijze plaats. De manier waarop dit gebeurt, verschilt per type boorschild. De meest
toegepaste typen vloeistofschilden zijn het slurry schild (Japan) en hydro schild
(Duitsland). Het afgraven gebeurt bij een slurryschild met een graafschijf die een
grotere mechanische ondersteuning biedt van het boorfrant dan het spaakwiel
waarmee bij een hydraschild wordt ontgraven. Door de overdruk in de graafkamer
dringt de steunvloeistof (het bentonietwatermengsel) ter plaatse van het boorfront
enigszins in het grandmassief. De mate van indringing hangt af van de horizontale doorlatendheid van de grand en de eigenschappen van de steunvloeistof. In zand
blijft een filterlaag van bentoniet ('cake') op het boorfrant achter, terwijl het vrije
water dieper de grand indringt. Door deze filterlaag wordt de steundruk overgebracht
op het grondmassief voor het bOQrfront.
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luclJtdruk

1

Steundruk aan het b<>orfront bij

luchtdruk
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een hydroschild.

vlaeista!
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water~en
karreldruk

sreundruk

Naast de ondersteunende functie vervult de vloeistof in de boorkamer nog een andere
functie, namelijk die van medium waarmee de afgegraven grond wordt afgevoerd. De
afgeboorde grond wordt in de boorkamer vermengd met de steunvloeistof en vanuit
de boorkamer door een leiding naar een scheidingsinstallatie gepompt waar bentoniet
weer wordt teruggewonnen voor hergebruik.
Bij tunnels met een grote diameter kan deze installatie zich achter het boorschild
bevinden. In andere gevallen staat de scheidingsinstallatie
op maaiveld bij de
startschacht. Hier wordt het mengsel van bentoniet en afgeboorde grond gescheiden,
waarna de bentoniet teruggevoerd wordt naar de boorkamer. De afgeboorde grond
wordt naar een speciaal daarvoor ingericht depot gebracht.

16.2.1

BOORSCHILD
De lengte-diameterverhouding
boorschilden

eigenlijke boordeel
verschillende

Gemiddeld

schild goed te kunnen

ruimte

nodig voor het aanvoeren

manoeuvreren.

van stuurcorrecties

de grond

wenselijk.

en/of

kan worden

gecreeerde

ruimte

bochtstraal

die met een dergelijk boorschild

40 maal de diameter.

Bij de toepassing

bestaat, kunnen

verkregen

met de aanwezige

Achter het

en afwerken

van bochten

tussen de buitenkant

door een iets conische

wordt aangevuld

circa 0,4 voor
over

van de

nodig van 0,75 om het

Voor het maken

is enige ruimte

Deze ruimte

snijding van het boorrad

tussen

meters (vaak verdeeld

is een lengte-diameterverhouding

uitvoeren

twee gedeelten

varieert

en circa I voor de kleinere schilden.

(de TBM) is echter nog vele tientallen

'volgwagens')

tunnelwand.

16.2.2

van de hydroschilden

met een grote diameter

en voor het

van het schild en

door een geringe

over-

vorm van het boors child. De
steunvloeistof.

kan worden

uitgevoerd

De minimum
bedraagt

30 tot

van een geleed schild, waar het boorschild

nog kleinere bochtstralen

uit

worden bereikt.

BOORRAD
Het boorrad bij hydroschilden is meestal open en bestaat uit een aantal snijarmen
(spaakwiel). Op de snijarmen bevinden zich snijtanden. Het boorrad is in de asrichting
over een bepaalde afstand verschuifbaar, zodat de snijtanden verwisseld kunnen
worden. Het boorrad draait met een snelheid van ongeveer twee omwentelingen per
minuut rond. Bij slurryschilden is het boorrad vrijwel geheel gesloten (graafschijf).
In het boorrad zitten enkele sleuven met aan weerszijden ervan snijtanden of messen.
De afgesneden grond wordt door de sleuven in het rad de boorkamer ingevoerd.
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Het boorrad van een
hydroschild (links) en de
graafschijf van een
slurryschild (rechts.

In het hydroschiId
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BOORKAMER
De boorkamer is geheel gevuld met steunvloeistof. De diepte van de boorkamer
varieert van I m bij kleine schilden tot 2,5 m bij grote schilden. Bij het hydro schild
wordt een groot gedeelte van de boorkamer door een tussenwand (duikwand) in
tweeen gedeeld, waardoor een ruimte ontstaat waarin zich lucht bevindt (zie
afbeelding I). Door middel van dit luchtkussen kan de vloeistofdruk in de boorkamer
nauwkeurig geregeld worden, ook wanneer er niet wordt geboord. De hoogte van de
tussenwand is zodanig dat de lucht bij niveauwisselingen van de vloeistofspiegel niet
kan ontsnappen. De steundruk aan het boorfront wordt voortdurend gemeten.
Wanneer dit nodig is, wordt de druk aangepast. Variaties in druk door plaatselijke
verliezen aan het boorfront, stootsgewijze voortgang van het boorschild of door het
plotseling afsluiten van de toevoerleiding, worden opgevangen door het luchtkussen.
Het luchtkussen vormt een slappe veer, waardoor niveauveranderingen slechts een
geringe drukvariatie veroorzaken. De slurryschilden hebben geen luchtkussen om
drukschommelingen
op te vangen. Hier wordt de druk door vloeistofpompen,
'bypass' -leidingen en drukventielen geregeld.

16.2.4

BOORFRONTSTABIlITEIT
Om de invloed op de omgeving tot een minimum te beperken, moet bij het afgraven
van de grond aan de voorzijde van het boorschild de stabiliteit van het boorfront te
allen tijde zijn gewaarborgd. Aan het boorfront heerst een waterdruk en een
korreldruk. De waterdruk dient volledig over de gehele hoogte van het boorschild
door de steundruk te worden opgenomen. De extra steundruk die nodig is om de
horizontale korreldruk op te nemen, is afhankelijk van ondermeer de ruimtelijke
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gewelfwerking voor en boven het boorschild. Dankzij deze gewelfwerking is in zand
bijvoorbeeld de waarde van de horizontale korreldruk relatief gering. Ook de
vervormingen aan het maaiveld ten gevolge van het afgraven van de grond zijn in
zand bij een stabiel graaffront over het algemeen klein. Bij een te lage steundruk
kunnen in zand echter plotseling grote vervormingen optreden, dit in tegenstelling
tot klei waarbij de vervorming bij afname van de steundruk tot bezwijkens toe
gelijkmatig toeneemt. Over de gehele lengte van het boortrace wordt de steundruk
berekend die voor de boorfrontstabiliteit minimaal nodig is. Ter voorkoming van
opbarsten van het maaiveld wordt vaak het gewicht van de grand boven het boorschild
als bovengrens genomen voor de steundruk aan het boorfront.
AFBEELDIfIIG

Schematische

3

weergave van een

CD d'ukwand

tunnelboormachine
van het
vloeistolschild- slurrytype.

@
@)
@
@

@

duikwand
toevoer benton-Jet
zuigmond: afvoer
bentoniet/grond
aandrukv!jzel

luchtsluis
<D 5taartafdichting

@

luchtkussen

OmeventUele obstakels te verwijderen en om het noodzakelijke onderhoud aan het
boorrad of van de leidingen in de boorkamer uit te voeren, kan het nodig zijn de
steunvloeistof geheel of gedeeltelijk uit de boorkamer te verwijderen. De benodigde
steundruk aan het boorfront wordt dan geleverddoor verhoogde luchtdruk. Door
deze verhoogde luchtdruk in de boorkamer wordt een gedeelte van het porienwater
in de omringende grond verdrongen, hoewel capiHaire krachten rond de korrels het
water proberen vast te houden. Zo dringt de lucht over een zekere afstand in de grond
tot een evenwicht wordt bereikt tUssen de luchtdruk en de capillaire spanningen die
het water in de grand vasthouden. In grofkorrelige grondlagen als grof zand en grind,
is de doorlatendheid groot en verplaatst het evenwichtsvlak zich steeds verder naar
boven. Er treedt dan luchtverlies op, dat niet te groot mag zijn. De aanwezigheid van
een bentonietlaag tegen het boorfront speelt bij het beperken van dit luchtverlies een
belangrijke rol. Wanneer de boorkamer langdurig onder verhoogde luchtdruk staat,
zal de bentonietlaag regelmatig ververst moeten worden.

16.2.5

DIEPTELIGGINGVAN DE TUNNEL
De diepteligging van een boortUnnel is van een aantal factoren afhankelijk, zoals
functie, sitUering, diameter en de benodigde gronddekking. Een minimale gronddekking is noodzakelijk om opbarsten en opdrijven te voorkomen en om de boorkamer
gedeeltelijk of geheel tijdelijk onder luchtdruk te kunnen zetten. Meestal wordt bij
het ontwerp van een boortUnnel een minimale gronddekking aangehouden van
tenminste eenmaal de diameter.
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16.2.6

BOUW

VAN DE TUNNElMANTEl (LINING)

Een tunnelmantel kan worden opgebouwd uit ringen, die uit een aantal (doorgaans)
geprefabriceerde betonnen segmenten bestaat. In moeilijke situaties, zoals ter plaatse
van een toekomstige uitbouw van de tunnel, worden ook wel gietijzeren segmenten
gebruikt. Bij gunstige grondcondities en in situaties waarbij achteraf een tweede
mantel wordt aangebracht, wordt soms een wand opgebouwd met behulp van
geextrndeerd vezelbeton. De meest toegepaste techniek is de opbouw van de mantel
nit geprefabriceerde segmenten. Hierbij wordt de mantel niet alleen in de lengterichting opgedeeld, zoals bij geprefabriceerde buizen, maar ook in de omtrekrichting.
AFBEELDING
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16.2.7

STUREN VAN DE BOORMACHINE
Het sturen van een boormachine vraagt bijzondere aandacht. Over het algemeen zal
het af te leggen traject nauwkeurig beschreven zijn en mag de tunnelboormachine
(TBM) slechts een beperkte afwijking hebben buiten dit traject. Dit vereist in de
eerste plaats een nauwkeurige positiebepaling. Veelal worden met behulp van een
lasersysteem en een prisma ijkpunten vastgesteld, de positie bepaald en de precieze
koers berekend. De belangrijkste onderdelen van een dergelijk besturingssysteem
zijn een laser theodoliet waarmee horizontale en verticale hoeken worden gemeten
en een doelplaat. Door verschillende omstandigheden,
bijvoorbeeld wisselende
geologische omstandigheden, kan tijdens het boren enigszins worden afgeweken van
de vooraf vastgestelde koers. Bij het boren van de twee buizen van de Westerscheldetunnel werd bij afwijkingen van meer dan 20 mm een correctiekoers berekend.
Vervolgens moesten daarop het gebruik van linkse en rechtse ringen (tapse
segmenten) en de beperkte stuurmogelijkheden van de TBM worden afgestemd. Het
besturingsprogramma stelt op grond van de te vervolgen koers het type (links/rechts)
van de eerstvolgende ringen en de inbouwpositie voor. Door dit besturingssysteem
kon het eindpunt van de TBM tot op 3 em nauwkeurig worden bepaald.
Naast het kunnen bepalen van de positie en het gebruik van linkse en rechtse segmenten
om een 'bocht' te kunnen maken, zijn er nog andere stuurmiddelen aanwezig om het
boorschild het juiste traject te kunnen laten volgen en eventuele afwijkingen te
corrigeren. Daarvoor is het boorschild vaak enigszins conisch uitgevoerd waardoor de
belasting op de staart van de machine in een bocht het sturen niet teveel hindert.
Daarnaast levert ook een geringe oversnijding van het graafwiel een extra pro fie 1
waarbinnen de machine een bocht kan maken. Door vervolgens met de vijzels, die zich
afzetten tegen de laatst geplaatste tunnelring, de axiale kracht uit de hartlijn van de
machine te laten vallen wordt de TBM een bocht in geduwd. Daarbij is het graafwiel
licht kantelbaar, wat kan bijdragen aan een betere beheersing van het te boren profiel.
De belasting op de staart, de toelaatbare wrijving tussen de staartafdichting en de
betonnen tunnelwand en ook de mate en plaats van het oversnijden, bepalen in
belangrijke mate de boogstraal die geboord kan worden. Wanneer de ruimte binnen het
schild meer lengte vraagt, kan een geleding in het schild worden aangebracht.

16.2.8

AFDICHTING EN OPVUlLING

VAN DE STAARTSPlEET

Het dichten en opvullen van de spleet tussen de binnenkant van het schild en de
buitenkant van de gemonteerde tunnellining is een zeer belangrijk onderdeel van het
tunnelboorproces (zie ook verder in dit hoofdstuk). Bij de afdichting moet rekening
worden gehouden met afwijkingen in de dikte van de spleet rond de tunnelmantel. In
het boorschild wordt onder atmosferische druk gewerkt. De staartafdichting moet dus
het verschiltussen de buitendruk (grout/grondwater) en de atmosferische binnendruk
kunnen opnemen.
Het opvullen van de staartspleet gebeurt met grout die in vloeibare vorm onder druk
wordt aangebracht. Omdat maaiveldzakkingen
voor een groot deel worden
veroorzaakt door het staartspleetverlies, is het van belang de spleet volledig en onder
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de juiste druk met grout te vullen. Het groutmengsel en de druk waarmee het moet
worden ingebracht is ondermeer afhankelijk van de aanwezige grondslag. Elders in
dit hoofdstuk worden verschillende typen staartafdichtingen kort beschreven.
16.2.9

SCHACHTEN
De schachten, waar het boren van de tunnel begint of eindigt, kunnen worden
gebouwd als bouwkuip, als open caisson (putringen), of als luchtdrukcaisson. De
afmetingen worden in eerste instantie bepaald door eisen aan het uiteindelijke
gebruik. Vee1al zal echter de ruimte tijdens de bouwfase groter zijn en daarmee de
afmeting van de schacht bepalen.
De schachten dienen als toegangen voor:

-

montage en demontage en het eventueel keren van de tunnelboormachine;
de afvoer van afgegraven grond;
aanvoer van de segmenten waaruit de tunnelwand wordt opgebouwd, toeslagstoffen en/of grout en betonspecie;

- toevoer van een bentonietsuspensie;
- kabels en leidingen ten behoeve van elektrische

energie, communicatie-apparatuur,

perslucht, water en dergelijke;

-

toevoer van materialen en materieel ten behoeve van de afbouw van de tunnel;
- personeel.
De schachtdiepte kan worden beperkt door het toepassen van verticale bochten in het
tunneltrace voorzover de mogelijkheden van het toegepaste boorsysteem, de
tunnelmantel en het toekomstig gebruik van de tunnel dit toelaten.
Het boren van de tunnel start vanuit een schacht. Daarvoor dient een opening te worden
gemaakt in de schachtwand. Om te voorkomen dat hierdoor grond en water de schacht
binnendringen, zullen vooraf maatregelen genomen moeten worden, die gelijktijdig
niet mogen verhinderen dat de TBM door de opening kan beginnen met boren. Meestal
wordt de grond ter plaatse van de opening vooraf zodanig behandeld dat de sterkte
ervan toeneemt en het materiaal vrijwel ondoorlatend wordt; een zogenoemd dichtblok,
of dichtstuk. Dichtblokken kunnen ook gemaakt worden door de grond ter plaatse van
de opening vooraf te vervangen door een ander materiaal, zoals grout en beton met een
lage sterkte. Vanzelfsprekend zullen dergelijke maatregelen ook bij de ontvangstschacht
genomen moet worden. De schachtwand met de openingen voor het doorlaten van de
tunnelboormachine wordt de brilwand genoemd.
AFBEELDING
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16.2.10

INVLOED OP DE OMGEVING
Ten gevolge van het boorproces ontstaan er in het grondmassief rond het boorschild
spanningsveranderingen en deformaties. Afhankelijk van de diepte waarop geboord
wordt en de eigenschappen van de grondlagen, kunnen deze spanningsveranderingen
en deformaties aan het maaiveld leiden tot zettingen in de vorm van een trog.
De inhoud van de zakkingstrog, uitgedrukt als percentage van de oppervlakte van de
uitwendige tunneldoorsnede wordt het 'volumeverlies' genoemd.
De verschillende processen die bij het ontstaan van dit verlies een rol spelen zijn:

-

het ontgraven van de grond aan de voorkant van het schild;
- de ondersteuning van het graaffront;

-

het voortbewegen van de tunnelboormachine;
de oversnijding van de tunneldiameter door het boorrad en/of de conische vorm
van het boorschild;

-

het opvullen van de staartspleet die het gevolg is van het verschil in diameter van
het boorschild en de tunnelwand.

Al deze processen kunnen gronddeformaties en spanningsveranderingen
in het
grondmassief tot gevolg hebben. Daarnaast is voor de bepaling van de invloed op de
omgeving, ook het materiaalgedrag van de grond van groot belang. Met moderne
geavanceerde rekenmodellen is het effect van het tunnelboorpoces op de omgeving
goed te bepalen. Wanneer de gronddeformaties te groot zijn, kan in een bebouwde
omgeving schade ontstaan. Door spanningsveranderingen
en deformaties in de
ondergrond kunnen (paal)funderingen in de directe omgeving van de boortunnel aan
zakking onderhevig zijn.
AFBEELD!NG
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16.2.11

VOORDELEN EN NADELEN VLOEISTOFSCHILD
Voordelen:

-

HET

De steundruk aan het boorfront kan nauwkeurig geregeld worden. Door gebruik
van een luchtkamer is de regelnauwkeurigheid bij het hydroschild groter dan bij
het slurryschild. In tegenstelling tot een gronddrukbalansschild
(hierna te
bespreken), is de steundrukregeling in principe losgekoppeld van de voortgangssnelheid van het schild.
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Door de nauwkeurige regeling van de steundruk is de invloed op de omgeving ten
gevolge van het graven gering.
- Het systeem is in verschillende grondsoorten toe te passen; het is vooral geschikt
voor niet-cohesieve gronden.
Nadelen:
- Het vloeistofschild is niet in aIle grondsoorten inzetbaar. In cohesieve kleiachtige
materialen wordt het erg moeilijk en kostbaar om de bentonietsuspensie van de
afgegraven grond te scheiden. Tevens kunnen kleibal1en ontstaan die op ongunstige
plekken kunnen vastkleven en tot verstoppingen kunnen leiden van de afvoerleiding. Daarnaast kunnen bij zeer grofkorrelig materiaal eveneens problemen
ontstaan, doordat de boorvloeistof te gemakkelijk het grondmassiefbinnendringt,
zodat er geen (of slechts zeer langzaam) een pleisterlaag ontstaat.
- De afgeboorde grond is vermengd met steunvloeistof en hoewel het bentoniet en de
grond in een scheidingsinstal1atie van elkaar gescheiden worden, zal de grond nooit
helemaal schoon worden. Ditzelfde geldt vanzelfsprekend voor het bentoniet dat om
zijn werking aan het boor&ont te behouden, regelmatig ververst zal moeten worden.
- Het betreden van de boorkamer onder verhoogde luchtdruk geeft in goed
doorlatende grond problemen door luchtverlies. Onder die omstandigheden zullen
aanvullende maatregelen nodig zijn.
- De toegepaste hoogwaardige technologie stelt hoge eisen aan het bedienend en
begeleidend personeel.
- Omdat de marge tussen de minimaal benodigde boorvloeistofdruk en de maximaal
toelaatbare in Nederlandse grondomstandigheden minimaal kan zijn is de kans op
een 'blow-out' een reee! gevaar bij het gebruik van een vloeistofschild.
- Om de kans op een 'blow-out' te verkleinen moet de gronddekking boven de te
boren tunnel bij het gebruik van een vloeistofschild groot zijn, waardoor de tunnel
ook diep komt te liggen.

16.3
16.3.1

GRONDRUKBALANSSCHILD
PRINCIPE VAN EEN GRONDDRUKBALANSSCHILD
Een tweede type boorschild dat onder Nederlandse omstandigheden gebruikt kan
worden is het zogenoemde gronddrukbalansschild (EPB Earth Pressure Balance Shield). Bijgronddrukbalansschilden komt de afgeboorde grond in de boorkamer achter
het boorrad terecht en wordt daar gebruikt als medium om steundruk te leveren aan het
boorfront. De grond wordt daarbij gemengd tot een plastische brij. In zandige grond is
een toevoeging van bentoniet of schuim nodig om een dergelijke brij te verkrijgen. De
perskracht voor het naar voren drukken van het boorschild, wordt via de achterwand
van de boorkamer overgebracht op de grondbrij in de boorkamer. De grondbrij wordt
daardoor gecomprimeerd en ondersteunt het graaf&ont. De gemengde grondbrij wordt
met behulp van een schroefvijzel (avegaar) uit de boorkamer verwijderd. De avegaar
bevindt zich in een buis, waaruit de grond wordt afgevoerd via een instelbare opening.
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De afvoer van de afgegraven grond door de schroefvijzel dient beheerst te geschieden,
waarbij de druk regelmatig wordt afgebouwd. Vanuit de onder overdruk staande
boorkamer wordt de grond getransporteerd naar de tunnel waar een atrnosferische
druk heerst. In verband hiermee moet de grond in de schroefvijzel plastisch zijn en
een geringe waterdoorlatendheid hebben.
AFBEELDING
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De afgeboorde grond uit de schroefvijzel kan met behulp van transportbanden, of met
vrachtwagens of karretjes op smalspoor worden afgevoerd. Afvoer kan ook op
hydraulische wijze plaatsvinden. In dat geval wordt de uit de schroefvijzel afkomstige
grond vermengd met water en vervolgens door leidingen weggepompt. De dwarsafmeting van de schroefvijzel is tevens een maat voor de grootte van de af te voeren stenen.
De steundruk aan het boornont wordt op peil gehouden door een goede afstemming
tussen de voortgangssnelheid van het boorschild, de hoeveelheid grond die uit de boorkamer wordt verwijderd en de perskracht waarmee het schild naar voren wordt gedrukt
waarbij het zich afzet tegen de laatst geplaatste tunnelring.
De lengte-diameterverhouding
van gronddrukbalansschilden
varieert tussen circa
I voor boorschilden met grote diameter en circa 2 voor de kleinere schilden.

16.3.2

VOORDELEN EN NADELEN GRONDDRUKBALANSSCHILD
Voordelen:
- Droge afvoer van grond is mogelijk.
Door gebruik van toevoegingen (additieven) aan het grondmengsel in de boorkamer,
kan de inzet van de machine worden uitgebreid tot goed doorlatende gronden.
- Bij het eventueel bezwijken van het boorfront door onvoldoende steundruk, zal
het volume van verplaatste grand kleiner zijn dan bij vloeistofschilden. De
boorkamer is namelijk al met grond gevuld.
- In veel gevallen is een scheidingsinstallatie niet nodig. AIleen wanneer in zandige
grond bentoniet wordt gebruikt, zaldit noodzakelijk zijn. De daarvoor benodigde
installatie is echter veel kleiner dan bij vloeistofschilden.
- Vanwege de andere wijze waarop het boorfront wordt ondersteund en de geringere
drukken in de boorkarner is er een minder grote kans op een 'blow-out' en kan een
tunnel die wordt geboord met een EPB-schildondieper worden aangelegd dan een
tunnel die wordt geboord met behulp van een vloeistofschild. De start- en
ontvangstschachten kunnen daarom minder diep worden uitgevoerd en de toeritten
van de tunnel zullen minder lang zijn.
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Nadelen:
Het energieverbruik van een gronddrukbalansschild is aanzienlijk hoger dan dat
van vloeistofschilden. Ook zijn de krachten op het schild en de lagering veel groter
waardoor de construcrie zwaarder is.
- Het is moeilijk de steundruk aan het graaffront op subriele wijze te regelen.
- Wanneer de boormachine onverhoopt in sterk doorlatende grondlagen terecht
komt, kan de waterkerende werking van de schroefvijzel problemen opleveren.
- Het gronddrukbalansschild vereist grotere pers- en afzetkrachten.
- Wanneer geen hulpstoffen met een smerende werking in de boorkamer en voor het
boorrad worden gelnjecteerd, zullen de messen en beitels op het boorrad aan een
grotere slijtage onderhevig zijn.

16.4
16.4.1

ANDERE BOORSCHILDEN
MIXSHILD
Het mixschild is een schild dat zowel als vloeistofschild, als gronddrukbalansschild
en als luchtdrukschild kan werken. De ontwikkeling van het mixschild is een logisch
gevolg van de in Europa opgedane ervaring met de schildmethode. Vooral in die
gevallen waarbij een tunnel trace grondlagen kruist waar verschillende geologische
omstandigheden heersen, bleek dat met een type ontgravingsmachine niet in aIle
grondsoorren op economische wijze kon worden gewerkt. Het mixschild kan binnen
enkele dagen worden omgebouwd van het ene schildtype naar het andere, wat tot
belangrijke besparingen kan leiden. Wanneer rijdens het ontwerp blijkt dat de tunnel
geprojecteerd wordt in een gebied met sterk wisselende omstandigheden, kan het
mixschild goede diensten bewijzen. Een voorwaarde daarvoor is wel dat de te boren
lengten in de verschillende grondsoorten voldoende lang zijn.

16.4.2

THIXSCHILD
Het thixschild is een vloeistofschild waarbij het afgraven van de grond geschiedt met
behulp van een cutter die op een beweegbare arm is gemonteerd. Het belangrijkste
kenmerk is dat ontgraving van de grond steeds plaatselijk gebeurt. De grond wordt in
concentrische cirkels of in horizon tale stroken weggefreesd.
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De cutterarm is een telescopeerbare buis waarmee ieder punt van het ontgravingsfront te bereiken is. De afgegraven grond wordt afgezogen en naar een scheidingsinstallatie getransporteerd. De druk in de boorkamer wordt op dezelfde wijze beheerst
als bij het hydro schild. De luchtkamer die de drukschommelingen in de ontgravingskamer moet compenseren, bevindt zich in de tunnel op de toevoerleiding van de
steunvloeistof.

16.4.3

LUCHTDRUKSCHILD
Bij het luchtdrukschild wordt de ondersteuning van het boorfront gerealiseerd door
middel van verhoogde luchtdruk. Dergelijke boorschilden kunnen alleen worden
ingezet in slecht doorlatende grondlagen met voldoende sterkte. De verhoogde
luchtdruk drukt het grondwater weg. De grond kan droog worden afgegraven en
getransporteerd. Vloeistofschilden en gronddrukbalansschilden hebben de mogelijkheid om tijdelijk als luchtdrukschild te fungeren. Meestal gebeurt dit wanneer het
boorfront moet worden gelnspecteerd of wanneer reparaties aan het boorrad nodig zijn.

16.4.4

MULTIFRONTSCHILD
Het bijzondere van de in Japan ontwikkelde en toegepaste multifrontschilden is dat
de vorrn van de gegraven tunneldoorsnede is samengesteld uit twee of meer cirkels.
Deze cirkels vertonen enige ove1\lap.De hoeveelheid afgegraven grond wordt hiermee
geoptimaliseerd. De ligging van de cirkels ten opzichte van elkaar kan worden
gevarieerd. Bij het boren van metrotunnels in bebouwd gebied kan dit soort schilden
worden ingezet om de beperkt aanwezige ruimte optimaal te benutten.

AFBEELDING
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16.5

STAARTAFDICHTINGEN
Het dichten van de staartspleet - de ruimte tussen de binnenkant van het boorschilden
de buitenkant van de binnen dit boorschild aangebrachte tunnelwand - vormt een zeer
belangrijk onderdeel van het tunnelboorproces. Omdat de segmenten waaruit de
tunnelwand (lining) wordt opgebouwd niet alrijd centrisch binnen het boorschild
gemonteerd worden, kunnen er afwijkingen in de dikte van de staartspleet ontstaan.
Deze variatie in dikte kan ook het resultaat zijn van de vooraf geaccepteerde
bouwtoleranries in afineringen en posirionering van de segrnenten. Binnen de moderme
TBM's wordt in het algemeen onder atmosferische druk gewerkt. De staartafdichring
van de tunnelboormachine moet dus het drukverschil tussen de buitendruk (grout-,
grond- en waterdruk) en de atmosferische binnendruk kunnen opnemen. Omdat de
dikte van de staartspleet over het tunneltrace kan varieren, moet de staartafdichring ook
flexibel met deze veranderingen kunnen omgaan. Ook moet een staartafdichtingssysteem rijdens de aanleg van een tunnel eenvoudig zijn te vervangen. Vit het grote
aantal staartafdichtingssystemen worden er hier twee kort toegelicht: de rubberen
staartafdichring en de staartafdichring met behulp van staalborstels.

16.5.1

NEOPREEN

PROFIEL MET DUNNE NEUS (RUBBEREN

STAARTAFDICHTING)

Het profiel wordt met behulp van een bout scharnierend aan de binnenzijde van het
schild van de TBM bevesrigd. De neus van het profiel glijdt over de buitenzijde van
de reeds gerealiseerde tunnelwand. Door de voorspanning ten gevolge van het
aandraaien van de bout en het heersende drukverschil tussen de binnen- en
buitenzijde van de tunnelwand, wordt het profiel tegen de tunnelwand aangedrukt.
Direct achter de staartafdichting monden de grourinjecriepijpen uit. Deze pijpen
komen uit de schildmantel van de tunnelboormachine. Tijdens het voorstschuiven
van het schild wordt onder hoge druk, via de injecriepijpen grout geperst naar de
staartspleet. De groutdruk is groter dan de isotope grondspanning.
De neopreen profielen hebben een lengte van 0,6 a I m. De staartafdichring bestaat
uitrelariefsmal1e naast elkaar gelegen stukken, die elkaar aanvankelijk niet overlappen.
Zodra de neopreen profielen door de heersende gronddrukken tegen de tunnelwand
geperst worden is dit wel het geval.
AFBEELDING
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Schematische weergave van
rubberen afdichtingsprofiel.
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Schematische weergave
staartspleetafdichting
met
staalborstels

grout

en vet.

16.5.2

STAARTAfDICHTING DOOR MIDDEL VAN STAALBORSTELS
Staalborstelafdichtingen worden door meerdere Japanse en Europese fabrikanten van
tunnelboormachines toegepast. De staalborstels worden in tenminste twee rijen achter
elkaar (in serie) met een onderlinge afstand van circa 0,3 m (gemeren in de lengterichting van de tunnel) gemonteerd. Bij grotere te keren drukken kunnen meerdere
rijen staalborstels in serie worden geplaatst. De uiteinden van de staalborstels glijden
over de buitenzijde van de tunnelwand en kunnen flexibel reageren op onregelmatigheden in de geometrie van de staartspleet. De ruimte tussen de onderlinge
staalborstelrijen wordt gevuld met een speciaal vet, dat onder druk wordt gehouden.
De vetdruk tussen de buitenste en op een na buitenste rij staalborstels is ongeveer 2 bar
hoger dan de heersende isotope grondspanning en globaal I bar hoger dan de druk van
het grout dat wordt gei'njecteerd. Het gebruik van hogere vetdruk leidt ertoe dat er altijd
vet in de groutspecie komt. De hoeveelheid vet die bijgepompt moet worden om de
vetdruk te hand haven kan aanzienlijk zijn. De vetdruk in de meer van de staartspleet
afgelegen staalborstelrijen neemt successievelijk af.
Een nadeel van dit type afdichting is het vetgebruik (kosten) en verontreinigingen in de
bodem door het vet.

16.5.3

NO OD-STAARTAfDIC

HTIN G

Naast de reguliere staartafdichting moet ook een noodvoorziening aanwezig zijn.
Deze nood-staartafdichting kan bestaan uit een met lucht te vullen slang. Normaal
ligt deze slang in opgevouwen toestand in een sleuf aan de binnenzijde van het
boorschild nabij de reguliere staartafdichting, echter iets meer in de richting van de
voorkant van het boors child. De noodafdichting kan bij een eventuele problem en
met de reguliere startafdichting onmiddellijk worden opgeblazen. Boren is dan echter
niet meer mogelijk. De noodafdichting
wordt ook gebruikt bij reparatiewerkzaamheden aan de reguliere staartafdichting.

16.6

TUNNEL WAND
Binnen het boorschild van de tunnelboormachine wordt de mantel (lining) van de
tunnel aangebracht. De primaire functie van de tunnelwand is het bieden van weerstand
tegen de gronddruk enwanneer de tunnel geheel of gedeeltelijk onder water ligt, de
waterdruk. Tijdens de aanleg van de tunnel rooet de lining ook de reactiekrachten (de
vijzeldrukken) van het boorschild, die zich voortbeweegt door zich tegen de laatst
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16.6.1

STAALSEGMENTEN

LINING, SSL

De boortunnelconstructie met de langste geschiedenis is de SSL.De tunnelwand is hier
opgebouwd uit gietstalen, of plaatstalen ringsegmenten. De tunnelringen bestaan uit
een groot aantal segmenten. Zij worden zowel in langs- als dwarsrichting verbonden
door middel van boutverbindingen. Bij toepassing onder het grondwaterpeil wordt een
waterafdichtend materiaal in de voegen toegepast. Door de permanente boutverbinding
is de SSL een stabiele constructie, ook zonder de ondersteuning van grond en kan
daarom ook in relatief slappe bodems worden toegepast. Ook bij scherpe bochten en
aansluitingen worden vaak stalen segmenten gebruikt, omdat de kosten van man en
voor slechts enkele afwijkende betonelementen te hoog zijn.

16.6.2

BETONSEGMENTEN

LINING, BSL

Boortunnelconstructies waarbij de lining is opgebouwd uit betonnen segmenten (BSL)
zijn afgeleid van de SSL-constructies. De staalsegmenten zijn door segmenten van
gewapend beton vervangen, veelal uit oogpunt van kostenbesparing. De stabiliteit van
een betonnen segmenten lining is in hoge mate afhankelijk van de omringende grond.
De vervorrningen ter plaatse van de voegen moeten beperkt blijven met het oog op de
krachtwerking en het limiteren van betoncontactspanning. Het voeggedrag is bepalend
voor de krachtwerking in de ring. De vorrngeving van de langsvoeg is bepalend voor de
momentcapaciteit.
De gesegmenteerde ringen hebben in de ringvoeg interactie, waardoor koppeling plaatsvindt. In de praktijk kan deze koppelitlg bestaan uit een vertande voeg of door rniddel
van een vlakke voeg met geconditioneerde wrijvingsvlakken. De stijfheid van deze
koppeling is me de bepalend voor de krachtswerking in de gesegmenteerde ringen.
Toepassing in een relatief slappe bodem vereist daarom aandacht voor de detaillering
van de voegen. De BSLis het meest toegepaste type liningbij moderne tunnels.
AFBEElDING
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Links: Een lining opgebouwd
uit betonnen segmenten (BSL).
Rechts: Een lining van
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16.6.3

'EXTRUDED

CONCRETE LINING',

ECL

In tegenstelling tot de twee voorgaande typen, bestaat een lining opgebouwd uit
geextrudeerd beton, uit een homo gene tunnel wand, zonder scharnierpunten. Ter
voorkoming van te hoog oplopende dwarskrachten moeten er echter op regelmatige
afstanden 'voegen' gecreeerd worden. Bij deze methode wordt de lining gevormd met
behulp van een in delen verplaatsbare bekisting. Ter plaatse van de staart van het
boorschild wordt vanuit regelmatig over de omtrek verdeelde injectiepunten, plastisch
beton tussen de grond en de bekisting geperst. Het achterste bekistingsdeel wordt bij
voortgang van de tunnelboormachine gedemonteerd en naar voren verplaatst. Naast de
betondruk dient de binnenbekisting ook de vijzelkracht van het boorschild dat zich er
tegen afzet, op te kunnen nemen. Om de lining van de nodige sterkte te voorzien,
kunnen aan het geextrudeerde beton staalvezels worden toegevoegd. De tunnel wordt
vaak vaneen tweede lining voorzien (eventueel met een waterdicht membraan ertussen)
om.de waterdichtheid van de constructie te waarborgen. Hierbij kan de tweede lining
eendeel van de krachtwerking overnemen. Het ECL-type is zowel een- als tweeschalig
uitgevoerd in Europa en Japan voor diameters van drie tOt tien meter en in grondlagen
varierend van zanderig tot steenachtig. Essentieel bij de toepassing van dit systeem is de
beheersing van het extrudeerproces en de interattie van het (staalvezel)beton met de
grond. De geschiktheid van dit type voor de toepassing in de Nederlandse bodem is
m.ede afhankelijk van (stijfheids )eigenschappen van de grond.
In navolging van de ECL-methode worden in ondermeer Nederland en Japan
methoden ontwikkeld waarbij een constructie van beton achter het boorschild wordt
gebouwd volgens een continuproces.

16.7

ONTWERPASPECTEN TUNNELLINING
In het buitenland zijn vele ontwerpregels opgesteld voor met name het ontwerp van
de tunnellining. De zeer sterke interactie tussen de tunnelwand en de omringende
grond is kenmerkend voor de boortunnel. De invloed van gesedimenteerde en relatief
slappe grondlagen op de sterkte en de stijfheid van de lining levert daarom een grote
mate van onzekerheid ten aanzien van de toepassing van in het buitenland
ontwikkelde en gehanteerde ontwerpregels. Dit vraagt om een iteratief ontwerpproces waarbij gebruik wordt gemaakt van een relatief sterke mate van schematisering
van zowel de grond als de tunnellining; er moet immers eerst een constructiestijfheid
worden gekozen om het rekenproces te kunnen starten.
De verkregen uitkomsten (snedekrachten en vervormingen) kunnen leiden tot een
aanpassing van de stijfheid. Naast de belasting in de gebruikstoestand, spelen de
belastingen tijdens de constructiefase vaak een dominante rol. Om deze reden kiest
men doorgaans een basisdimensionering op grond van praktische en economische
overwegingen, die voornamelijk zijn gestoeld op ervaringen met andere tunnels.
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16.7.1

BElASTING
De belasting die in rekening moet worden gebracht is in eerste instantie de grond- en
grondwaterbelasting. Verder zijn belastingen van belang die ontstaan door het transport
en de installatie van segmenten. Vooral de vijzelbelastingen tijdens richtingcorrecties
kunnen maatgevend zijn voor segmenten. Daarnaast zijn ook in de gebruiksfase
belastingen te onderkennen die ontstaan door temperatuur, verkeer, en dergelijke.
Bovendien moeten ook bijzondere belastingen, die bijvoorbeeld als gevolg van explosies,
brand of aanrijdingen kunnen ontstaan, in de beschouwing worden meegenomen.
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onder het Groene Hart.
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BREEDTE
De breedte (de maat in de langsrichting van de tunnel) van een segment zal in principe
zo groot mogelijk worden gekozen met het doel de voortgangssnelheid van de
tunnelboormachine te optimaliseren. Factoren die bepalend zijn voor de breedte zijn de
maximale lengte van de vijzels, de beschikbare ruimte voor het transport en het plaatsen van de segmenten en het maximale gewicht dat door de erector die de segmenten
plaatst kan worden gehanteerd. De gebruikelijke breedte varieert van 1,2tot 1,8 m.
LENGTE
De lengte (de maat in de omtreksrichting) van een segment wordt bepaald door het
aantal del en waaruit een complete tunnelring met een bepaalde diameter wordt
opgebouwd. De volgende factoren zijn hierop van invloed: de beschikbare ruimte en de
capaciteit van de erector, zoals ook hierboven vermeld, het aantal handelingen bij de
fabricage en montage en de krachtwerking in de elementen. Het aantal delen waaruit
een tunnelring wordt opgebouwd varieert gebruikelijk tussen de 6 a 8 plus een sluitstuk.
DIKTE
Voor de dikte van de segmenten zijn de volgende factoren van invloed: de krachtswerking in de segmenten in samenhang met de gekozen lengte en breedte, de grootte
van de vijzelkrachten uit het schild op de segmenten, de detaillering van de voegen in
verb and met de afdichting en de krachtsoverdracht tussen de segmenten en de wijze
waarop de segmenten onderling worden verbonden. Omdat de kosten van de
segmentlining een zeer groot deel van de tunnelkosten uitmaken is de dikte van zeer
groot belang. Daarnaast is de dikte ook van invloed op de te boren diameter en
daarmee ook op de hoeveelheid te ontgraven grond.Als een eerste schatting kan voor
de dikte van de segmenten D/2o worden aangehouden waarin D de uitwendige
diameter van de tunnel is.
De segmenten moeten al dan niet definitief met elkaar worden verbonden vanwege de
stabiliteit tijdens de montage, de krachtsoverdracht in de definitieve situatie en de
initiiHe indrukking van de afdichtingsprofielen. Het is gebruikelijk de verbindingsmiddelen in de definitieve situatie weer weg te halen en te hergebruiken; de door de
grond- en waterdruk veroorzaakte omtreks- en langskrachten leveren voldoende
voorspanning.

16.7.3

WATERDICHTHEID
Ais het gaat om de waterdichtheid van de tunnelmantel, kan een onderscheid worden
gemaakt tussen de waterdichtheid van de segmenten, die eisen stelt aan de dikte van
de segmenten en de permeabiliteit van het beton, en de waterdichtheid van de voegen
tussen de segmenten. Ten behoeve van de voegen - een specifiek aandachtsgebied kunnen ondermeer neopreen profielen en hydrofiel rubber worden toegepast. De
neopreen profielen ontlenen hun afdichtende werking aan de indrukking als gevolg
van de in de lining heersende langs- en omtrekskrachten, die tijdens de montage
worden geleverd door de verbindingen en de vijzels en die het gevolg zijn van de
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grond- en waterdruk op de lining. De hydrofiel rubbersoorten zullen, wanneer zij in
aanraking komen met water, met een factor 7 tot 10 in volume toenemen en de
afdichting verzekeren. InitiiHe afdichting door middel van voorspanning blijft vereist.
AFBEElD
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Voorbeeld van een rubberen
voegprofiel.

In de meeste gevallen worden de segmenten aan de binnenzijde van een groef
voorzien. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om in noodgevallen aan de
binnenzijde van de tunnel een afdichting te maken. Eventueellekwater wordt via de
langs- en dwarsvoegen naar de drainage van de tunnel afgevoerd.

16.8

UITBOUW VAN GEBOORDE BUIZEN;
METHODEN

'BERGMANNISCHE'

Ondergrondse ruimten worden veelal vanaf het maaiveld gebouwd. In gevallen
waarbij dit door bijvoorbeeld ruimtegebrek of ontoelaatbare hinder voor de omgeving
niet mogelijk is, vormen 'bergmannische' methoden een alternatief. Het uitbouwen
vanuit reeds geboorde tunnelbuizen ten behoeve van bijvoorbeeld de aanleg van
metro stations is zo'n methode.
Het creeren van ruimte in de ondergrond kan worden gerealiseerd met behulp van
een aantal verschillende technieken. Het stabiel houden van de ontgraving is daarbij
een belangrijke factor. In de meeste gevallen zullen grondverbeteringstechnieken
moeten worden toegepast om die gewenste stabiliteit te bereiken. Hiervoor komen
ondermeer de volgende twee technieken in aanmerking (zie ook hoofdstuk 7):

- injectie van de bodem;
- bevriezing van de bodem.
16.8.1

INJECTEREN
Onder injecteren wordt verstaan: het onder druk in de grondporien inbrengen van
vloeistoffendie al dan niet uitharden. Als injectiematerialen worden voornamelijk
grout, waterglas en kunstharsen toegepast. Het doel van de injectie is tweeledig: het
verkrijgen van een massief dat de voor de ontgraving gewenste stabiliteit voldoende
sterkte en stijfheid bezit en het verkrijgen van een massief met een waterremmende

HET BOREN

VAN TUNNELS

208

functie. Oorspronkelijk werd ter verbetering van de grondeigenschappen een injectie
van cementgrout toegepast in vrij grof zand en grind. Toen vervolgens de wens
ontstond om ook fijnkorrelige grandsoorten te injecteren, zijn hiervoor chemische
injectievloeistoffen ontwikkeld. Meestal wordt daarom oak gesproken van chemische
injectie. Het injecteren moet op dusdanige wijze plaatsvinden dat een aaneengesloten
laag wordt gecreeerd. De mate van injecteerbaarheid wordt in belangrijke mate
bepaald door de doorlatendheid van de grond in combinatie met de viscositeit van de
toegepaste vloeistof. Daarnaast kunnen verontreinigingen in de grond lei den tot
zwakke plekken in het injectielichaam. Bovendien dient bij het toepassen van
chemische injectie rekening te worden gehouden met milieutechnische complicaties.
Een steeds meer toegepaste techniek is jetgrouting.

16.8.2

BEVRIEZING
Bevriezing van het water in de grand kan worden toegepast om de grond tijdelijk een
lagere waterdoorlatendheid
en een hogere sterkte te geven. In de grond worden
buizen aangebracht waar een koelmiddel doorheen wordt gepompt. Door bevriezing
van het grondwater treedt verkitting op. In de grond ontstaan op deze wijze
vrieslichamen met een maximale doorsnede van 1,5m. am overlappende vrieslichamen
te verkrijgen dient de hart-op-hartafstand ondermeer te worden afgestemd op het
gebruikte koelmiddel, het watergehalte van de grand, de nauwkeurigheid waarmee
de buizen zijn geplaatst en de tijdsduur van de bevriezing.

16.9
AFBEELDING

DOORPERSTECHNIEK

VOOR SLEUFLOZE

TUNNELBOUW
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Doorperstechniek,

toegepast

bij

het dak van een ondergronds
station in Milaan.

De vanuit de kleineinfrastructuur bekendetechnieken pipejackingen microtunneling
kunnen worden ingezet om daken te vormen voor ondergrondse ruimten, zonder
vanaf maaiveld te hoeven graven. Voorbeelden hiervan zijn een metrostation in
Milaan en het vernieuwde Centraal station in Antwerpen. Het dak kan, in
dwarsrichting gezien, zowel recht worden uitgevoerd als in een gebogen vorm. De
buizen kunnen in de lengterichting naast elkaar worden geperst; de ruimte ertussen
wordt vervolgens opgevuld. Ook is een combinatie mogelijk van langspersingen en
dwarspersingen. De dwarspersingen komen vanuit in de lengterichting geperste
buizen tot stand. Vanuit de langsbuizen aan de rand en/of in het midden worden
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vervolgens wanden gerealiseerd, waarna onder bescherming van de dakconstructie
en de wanden de grond wordt verwijderd en de vloer wordt aangebracht.
Langspersingen worden gerealiseerd met behulp van een boormachine die vanuit een
perskuip naar voren wordt gedrukt. Afhankelijk van de omstandigheden kan gebruik
worden gemaakt van open-fronttechnieken of gesloten-fronttechnieken.

16.10
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vliespolder

worden

worden
14). In het

aan de orde dat nog niet eerder behandeld
dat in het geval van de V-polder,

en het TOMAS systeem

'state of the art' -bouwwijzen,

(hoofdstuk

momentee1

is.

de V-polder,

nog geen sprake is van

zeker nog niet voor grate infrastructuur.
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17.1

BLIJVENDE
AFSLUITING

BOUWPUT

MET NATUURLIJKEBODEM-

Verdiept gelegen spoor- of autowegen kunnen worden aangelegd binneneen blijvende
bouwput meteen natUudijke bodemafsluiting. Bij deze methode is er sprake van een
itlgraving tUssen taluds, waarbij het grondwater wordt tegengehouden dooreen ondoorlatende bodemlaag en een omringend kunstmatig verticaal scherm dat tot in die Iaagreikt.
AFBEELDING
Open

alrit

1
van de Drechttunnel.

Het gaat hier niet om een tijdelijke put die wordt aangevuld nadat de constructie erin
is gebouwd, maar om een blijvende sleuf voor een verdiepte spoorweg of een tUnnelafrit. In de sleufbevindt zich een drainagesysteem dat ervoor zorgt dat de grandwaterspiegel onder het wegdek blijft. De drains monden uit opeen pompput van waaruit
het water wordt afgevoerd. De pompcapaciteit moet zijn afgestemd op een
uitzonderlijke grate hoeveelheid neersiag op het door het scherm omringde areaal en
op eventUeel kwelwater. Tijdens de ontgraving wordt - wanneer dat nodig is bemaling toegepast. Omdat het een blijvende sitUatie betreft, zullen hogere eisen
worden gesteid aan de ondoorlatendheid van de bodemlaag en van het scherm dan in
het geval van een tijdelijke bouwput.
Omdat een definitieve constructie, bijvoorbeeld een gewapend-betonnen
bak
verankerd aan trekpalen, niet nodig is, kan deze oplossing financieel aantrekkelijk
zijn. Uiteraard is het daarvoor wel noodzakelijk dat een nagenoeg waterdichte Iaag op
de juiste diepte wordt aangetroffen en dat het ruimtebesiag geen probleem vormt.
Bij lange verdiepte wegen kunnen de taluds waarap ook andere begroeiing dan gras
mogelijk is, op aantrekkelijke wijze worden ingepast in een bndelijke omgeving.

17.2

BUJVENDE
AFSLUITING

BOUWPUT

MET KUNSTMATIGE

BOD EM-

Waar een natUurlijke afsIuitende bag ontbreekt, of wanneer deze niet de gewenste
diepteligging heeft, is het ten behoeve van de aanleg van een verdiepte weg of tUnnelafritdenkbaar aan de onderzijde van en binnen het omringende scherm een afsIuitende
Iaag te maken door middel van bodeminjectie. De kosten van een dergelijke oplossing
zijn zeker ais het gaat om grote afstanden tUssen de schermen - hoog. Een meer reele
oplossing voor een verdiepte (spoor)weg of tunnelafrit is het aanbrengen van een
waterdicht folie van bijvoorbeeld I mm dik Pvc. Het folie wordt zo diep aangebracht
dat het gewicht van het zand en het water erboven voorkomt dat het folie door de
natUurlijke grondwaterdruk eronder wordt opgetiid. Drains zorgen ervoor dat de
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waterstand boven het folie onder de wegverharding bIijft. Het drainagesysteem moet
zijn gedimensioneerd op de afvoer van neerslag en eventueellekwater. De tijdelijke
ontgraving voor het aanbrengen van het folie is veel groter dan het profiel van de
verdiepte weg. Het horizontale ruimtebeslag is daardoor groter dan wanneer er
sprake is van een bouwput die aan de onderzijde wordt begrensd door een van nature
aanwezige slecht doorlatende bodemlaag.
AFBEELDING

2

nor"",le

grondwaterstand

grondwaterstand

boven

vlies

Doorsnede van de
vliesconstructie zoals
toegepast bij Amelisweerd.

AANBRENGEN

FOLIE

De ontgraving voor en het aanbrengen van het folie is het eenvoudigst wanneer dit in
den droge kan plaatsvinden, zoals bij de hogere gedeelten van de toeritten van de
Wijkertunnel is gebeurd.
Het folie kan op de bodem van de droge ontgraving samengesteld worden door de
banen thermisch aan elkaar te lassen. Omdat bemaling meestal niet is toegestaan
wordt het werk echter vaker in den natte uitgevoerd. Eerst wordt het cunet gebaggerd,
waarbij ervoor wordt gezorgd dat de waterstand in de put gelijk blijft aan die van het
omringende grondwater.
AFBEELDING
Afzinken

vfje:ipakk<'1t

3

QIffi>rl100gte
recbteru).\I..
If.n'kerWllte~tand

remrol!en

van het folie.

Het folie, dat het gehele bodemvlak en de taluds van het cunet kan bedekken, wordt als
een opgevouwen pakket op een ponton gelegd en van daaraf naar de bodem gevoerd.
Van de ene kant van het ponton wordt water naar de andere kant gepompt. Door het
drukverschil dat hierdoor voor en achter het vlies wordt aangebracht, beweegt het
ponton in de gewenste richting, terwijl het vlies van het ponton wordt afgewikkeld en
tegen de bodem en taluds wordt gedrukt. Vervolgens wordt er zand op het talud gestort.
Pas wanneer voldoende gewicht is aangebracht kan het water boven het vlies zonder
gevaar voor opbarsten tot de gewenste diepte worden verlaagd en de weg worden
aangelegd. Bij een niet al te diep gelegen (spoor)weg biedt de vliesconstructie een
goedkope oplossing met aantrekkelijke groene taluds. In de eindfase wordt de
grondwaterstand in de omgeving niet belrlvloed. Bij de natte uitvoering, die duurder is
dan de droge met bemaling, is van grondwaterstandsvelaging ook tijdens de bouwfase
geen sprake. Het horizontale ruimtebeslag is echter groot en wanneer de bodem
verontreinigd is, kan het relatief ornvangrijke grondverzet een probleem zijn.
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17.3

V-POLDER
Kenmerkend voor de V-polder zijn de schuin ingeheide of ingetrilde damwandschermen die samen met een bodeminjectie, overigens beperkt in omvang, zowel de
tijdelijke als blijvende begrenzingen van de bouwkuip vormen. De wanden zijn
voorzien van trekankers, terwijl onder de spoorbaan of weg een gedraineerd zandbed
wordt aangebracht. De dagzijde van de damwanden kan bekleed worden met beton
als aanrijbescherming of brand we ring.

AFBEELDING

4

V-polder.

De V-polder is vooral geschikt voor de verdiepte
brede wegen.

Bij autosnelwegen,

geheide damwandschermen

te diep moeten

de tijdelijke bouwkuipbegrenzingen
uit kostenoverwegingen
damwandschermen
grondwaterstromingen.

aantrekkelijk

een ongewenste

17.4

open bak van gewapend

en niet al te

zouden

de schuin

integratie

van

constructie

is de V-polder

ook

alternatief.

De diepstekende

barriere

vormen

voor natuurlijke

Daarom is er ook een variant van de V-polder

voorziet in het trekken van de damwandschermen
trapeziumvormige

hebben,

reiken. Door de volledige

in de definitieve

een zeer
kunnen

aanleg van spoorwegen

die een grote breedte

ontwikkeld

die

nadat binnen de tijdelijke kuip een

beton is gebouwd.

U-POLDER
Naast de V-polder is ook de V-polder een geschikte methode voor het verdiept
aanleggen van (spoor)wegen. Begonnen wordt met het heien van tijdelijke
damwanden die, verankerd door groutankers, de ontgraving mogelijk maken. Binnen
de damwanden wordt in den natte ontgraven, waardoor geen verstoring van de
grondwaterstand
optreedt. Aan de binnenzijden van de damwanden worden
vervolgens voorzetWanden geplaatst die opgebouwd zijn uit lichte damwandprofielen.

AFBEELDING

5

U-polder.
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Tussen de dam- en voorzetwanden wordt als tijdelijke bodemafsluiting een cementbentonietprop aangebracht, terwijl als werkvloer een laag zand op de bodem wordt
gespreid (spreidlaag). Daarna wordt op deze spreidlaag een waterdicht folie aangebracht en tegen de voorzetWanden opgezet. Vervolgens wordt gelijktijdig met het
vul1en van de ruimte tussen dam- en voorzetwand een zandbal1astlaag op het folie
aangebracht en wordt de waterstand boven het folie tot aan de onderzijde van de
ballastlaag verlaagd. De waterstand tussen dam- en voorzetwand wordt gelijktijdig
tot een nog iets dieper niveau verlaagd om te voorkomen dat het folie van de
voorzetwand wordt afgerukt. Op de bal1astlaag worden keerwanden alsmede
steunbermen aangebracht. Het folie wordt nu behalve door de ballastlaag ook
ondersteund door de keerwanden. De waterstand tussen de dam- en voorzetwand en
boven de bentonietprop zal op den dum door lekkage vanzelf worden verhoogd tot
de normale grondwaterstand. Ais laatste stap worden de damwanden getrokken.
De V-polder is geschikt voor de aanleg van verdiepte (spoor)wegen en in tegenstelling tot de V-polder ook voor de aanleg van brede autosnelwegen. Bij een slechte
grondgesteldheid kan het bezwaar zich voordoen dat de ontgraven grond niet te
gebruiken is voor de bal1astlaag, zodat er geen werk met werk kan worden gemaakt.

17.5

GESTEUNDE VLIESPOLDER
Een probleem
hoofdstuk

bij de traditionele

beschreven)

toepassing

samen met het erop aangebrachte
wordt.

zand niet door het grondwater

Er is dus een diep en daarmee

constructie

mobiliseren

betonnen

breed

cirkeldelen

het vlies in de bermen naast de verdiepte
leidt tot een aanzienlijk

van vliesconstructies

is het feit dat het folie zo diep moet worden
cunet

nodig.

(zoals ook in dit
geplaatst,
omhoog

Bij de gesteunde

dat het
gedrukt
vlies-

ook het gewicht van het zand dat boven

(spoor )weg wordt aangebracht.

De methode

minder diep en breed cunet dan in het geval van traditionele

toepassing.
AFBEElDING 6
refubbetonelemer.t

Het aanbrengen van prefab
cirkeldelen en zandaanvulling
na het afzinken van het vlies.

BOUWFASE

BOUWFASE

De grondwaterstand wordt bij toepassing van deze methode niet bei"nvloed, omdat het
vlies in den natre is afgezonken.
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17.6

.TOMAS

TOMAS staat voor Technologie
concept

staat de zogeheten

buizen,

centraal.

verschillende

Aan de voorzijde

hydraulische

installaties

pomp en en aan de achterzijde

AFBEELDING
Bouwfasen

7

~tormeotl

en eindsituaties

bij

methode TOMAS,

ramtbillk

voor Onder Maaiveld

'uitsleuver',

een soort

bevindt

zich een cutterzuiger

(ondermeer

een montagewiel

Aan te leggen Spoorlijn.
tunnelboormachine

ten behoeve

In dit

voor halve
met daarachter

van de verplaatsing),

en een kraan.

80UWfASEN

In de eerste fase van de bouw worden op palen gefundeerde betonnen randbalken
aangebracht. De randbalken zorgen voor de geleiding van de uitsleuver in de
daaropvolgende fase, waarin wordt ontgraven en de betonnen prefab schaalelementen
door het montagewiel worden geplaatst. In de derde fase wordt de verdiepte
(spoor)weg verder afgebouwd. De palen nemen de opwaartse druk op, althans het
gedeelte daarvan dat niet wordt gecompenseerd door het eigen gewicht van de
constructie zelf. Zowel tijdens de bouw als in de gebruiksfase is er geen sprake van
verlaging van de grondwaterstand. Daar waar de verdiepte weg wordt gekruist, kan
een tunneldak worden gestort op een prefab betonnen plaat.

17.7

VRAGEN
1
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DE V-POLDER.

2
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DE U-POLDER.

3

WAAROM

4
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5

BESCHRIJF

DE AANLEG

VAN

WORDT DE V-POLDER

MET NAME VOOR SPOORWEGEN

BIJ TRADITIONELE

VUESCONSTRUCTIES?

AAN DE HAND VAN EEN TEKENING

OPEN

BAKCONSTRUCTIES

TEN

8EHOEVE

VAN

GEBRUIKT?

GROTE

HET TOMAS SYSTEEM.

INFRASTRUCTUUR

216

18

AANLEG VAN !{LEINE
ONDERGRONDSE
INFRASTRUCTUUR

INLEIDING
In het verleden - voor de ontwikkeling van de verschillende sleufloze technieken konden kabels en leidingen alleen worden aangelegd in open ontgravingen; een
methode die een behoorlijke ingreep op de omgeving betekent en zeker in stedelijke
gebieden veel overlast veroorzaakt. Tegenwoordig worden de gevolgen van dergelijke
open ontgravingen voor de omgeving als meer en meer onacceptabel ervaren.
Technieken waarmee kabels en leidingen sleufloos kunnen worden aangelegd vormen
vaak dan ook een aantrekkelijk alternatief. Vanaf de jaren vijftig van de 20e eeuw
werd de toepassing van doorperstechnieken en boormethoden voor de aanleg van
kleine infrastructuur onder wegen en waterwegen steeds algemener. Zeker gedurende
de laatste decennia heeft het gebruik van dergelijke technieken in Nederland een
enorme groei doorgemaakt.
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18.1

SL.EUFlOZE. TECHNIEKEN VERSUS OPEN
ONTGRAVING

EN

Traditioneel omvat de kleine in£rastructUur in de Nederlandse steden riolen, water.
engasleidingen, kabels vom het transport van elektriciteiten telefoonkabels. De
varH\teit aan soorten kabels en leidingendie ondergronds gebracht worden, heeft
echtereen enorme groei doorgemaakt: ook kabel.TV netwerken en het transport van
data, stadsverwarming, gescheiden rioleringssystemen en systemen voorde drainage
vanaEvalwaterwordenondergronds
gebracht. Buiten de stedelijkegebiedenbevinden
zkh ondergronds complexe netwerken ten behoeve van (data)communicatie, voor
het transport van aardgas en olie, het transport van water, drukleidingen voor
riolering, het transport van elektriciteit, het transport van warmte en het transport
van chemkalien.
Het mag duidelijk zijn dat de totale lengte van de kabels en leidingen die zkh onder
het Nederlandse maaiveld bevinden in de honderdduizenden
kilometer loopt. In
Nederland zijn we, anders dan in onze buurlanden Belgie en Duitsland, 'gewend'
bijna aile kleine infrastructUur ondergronds te brengen. Mede daarom is aanleg van
kabels en leidingen voor de uitbreiding van bestaande ofhet onder de grond brengen
van nieuwe systemen door open ontgraving zeer gecompliceerd. Concluderend kan
gesteld worden dat er twee belangrijke redenen zijn voor de aanleg van kleine
infrastructUur met behulp van sleufloze technieken:
I de aanleg door middel van open ontgravingen stuit vanwege de overlast voor de
omgeving in toenemende mate op maatschappelijke weerstand;
2 het gebruik van de eerste meters van de ondergrond, waar sprake is van een wirwar
aan kabels en leidingen, maakt ontgraven tot een zeer complexe onderneming.
Andere problemen die zkh voor kunnen doen bij open ontgravingen ten behoeve
van de aanleg voor kleine infrastructuur zijn:
.

ruimtegebrek;

.
.
.
.
.
.

deformaties in de omgeving van de ontgraving;
problemen met het beheersen van het grondwater;
eventuele doorsnijding van waterkeringen;
verwerking van bij ontgraving vrijkomende mogelijk verontreinigde grond;
mogelijke hinder voor het verkeer;
maatschappelijke schade, bijvoorbeeld wanneer de aanleg door middel van
ontgraving resulteert in de onbereikbaarheid van winkels, kantoren ofbedrijven.

Veel van deze negatieve aspecten kunnen worden voorkomen of aanzienlijk terug.
gebracht door toepassing van sleufloze technieken bij de aanleg van kleine
infrastructuur. Belangrijke kenmerken die hierbij een rol spelen zijn:
. er worden geen sleuven gegraven;
. waterkeringen kunnen ondergronds worden gepasseerd;
in het geval van verontreinigingen van de grond is er sprake van een kleinere
hoeveelheid ontgraven grond dan bij open ontgravingen;

- minder
AANlEG

schade aan het landschap, natuur en milieu;
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- nieuwe kleine infrastructuur
aangelegd;

-

kan onder bestaande kabels en leidingen worden

hoge productiesnelheid.

Naast de voordelen zijn er natuurlijk zaken die extra aandacht vragen bij de toepassing
van sleufloze technieken:

-

de diepte waarop kabels en leidingen worden aangelegd maakt het uitvoeren van
reparaties tot een zeer moeilijk karwei. Reparatie van binnenuit is dan vaak de
enige mogelijkheid. Bovendien kan het van binnenuit repareren van een leiding
mogelijk leiden tot een verlies van vrije ruimte binnen de leiding;

- als gevolg van de niet altijd even grote accurate sse van de bestaande stuur- en
meetsystemen, vraagt de toepassing van sleufloze technieken in vergelijking met
traditionele open sleuf technieken soms een grotere ruimtelijke tolerantie.
In dit hoofdstuk

worden de volgende

sleufloze

technieken

besproken:

- pipe-jacking; klassieke hydraulische doorperstechnieken
met open front;
- microtunneling; pipejacking in combinatie met een boormachine - gesloten

-

18.2

pneumatische
horizontaal

front;

doorperstechnieken;
gestuurd boren.

OPEN FRONT TECHNIEKEN

(PIPE-JACKING)

Onder pipe-jacking wordt hier verstaan: het vanuit een schacht door middel van
(hydraulische) vijzels door de grond persen van geprefabriceerde buizen tot een
diameter van circa 3sm die meestal bestaan uit gewapend beton. Een hydraulische
buisdoorpersing wordt uitgevoerd vanuit een persput naar een ontvangstput. De
perskracht wordt via een drukverdeelstuk gelijkmatig op de buis overgebracht.
Wanneer de vijzels hun maximale slag hebben bereikt, wordt de ruimte tussen de
weer ingetrokken vijzel en de buis opgevuld met een drukstang totdat de ruimte
voldoende groot is om opnieuween buis te plaatsen.
AFBEELDING

1

Hydraulische

doorperstechniek

E

voor het in de grond drukken
van buiselementen.

Bij de open-fronttechniek
van het grondwater

zijn er geen speciale voorzieningen

en de grond aan het graaffront.

nodig voor de beheersing

Het 'boorschild'

is heel eenvoudig

uitgevoerd en bestaat vaak alleen uit een verdikte snijring die voor op de buis is bevestigd.
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Als voorbeeld van deze techniek kan de reeds tientaJlen jaren toegepaste
doorpersmethode
Toepassing

met schroefworm

van deze techniek

is alleen mogelijk

zich boven het grondwaterpeil
die doorboord

moeten

grondwaterniveau
ongecontroleerde

Het plaatsen

bieden. De grondwaterstand
persen leiding te worden
slecht doorlatend
is dat het verloop

wanneer

de door te persen

Ook de doorlatendheid

het
water

boren

in

en grond

waterdoorlatende
de boorbuis

van een goede bemaling
dient minimaal

verlaagd. Wanneer

en de samenstelJing

grondlagen

en persput

kunnen

kan in dat geval uitkomst

tot een halve meter beneden
zeker is dat de grondlagen

materiaal, zoals klei, worden de risico's aanzienlijk

Een goed grondonderzoek

leiding

van de grondlagen

is van groot belang. Bij ligging van de buis onder het
bij

hoeveelheden

binnendringen.

18.2.1

bevindt.

worden
zullen

conventionele

(avegaar) worden genoemd.

van de grondlagen

de door te
bestaan

uit

kleiner. Duidelijk

vooraf bekend

moet zijn.

is daarbij essentieel.

AFGRAVEN VAN GROND
Het afgraven van de grond binnen de snijkop vindt meestal plaats met behulp van
een avegaar. Door het vooruit persen van de buisleiding komt de grond in de snijkop
en wordt daar vervolgens door de avegaar losgemaakt en door de buisleiding naar de
persput afgevoerd. De avegaar wordt aangedreven door een motor in de persput. Het
vereist vakmanschap van de boormeester om de avegaar zover in de snijkop te steken,
dat de grond buiten de snijkop niet wordt verstoord. Gebeurt dit wel, dan bestaat het
gevaar voor zakkingen van het maaiveld. Wanneer de avegaar niet ver genoeg in de
snijkop wordt ingebracht, wordt te weinig grond weggehaald. Deze hoopt zich dan
voor de snijkop op, waardoor maaiveldrijzing kan optreden.

AFBEELDING

2

Open fronttechniek
mantoegankelijke

EE:;

met
diameter.

Bij buisleidingen

die voor de mens toegankelijk zijn, kan ook met de hand

of met een graafmachine worden ontgraven. Om afkalven van het boorfront te
voorkol1len,W'ordtbij leidingen met een grote diameter het graaffront in de snijkop
()nderverd~eldirivakken. Eenspeci<de manienanafgraving,
is 'waterjetting', waarbij
gebruikgemaaktwordtvanwaterstralen
onder zeerhoge druk (bijvoorbeeld 400
bar). Dezemethode vindt zijn toepassing vooralinharde
klei en niet al te harde
gesteenten. Omdat de afgegraven grond is vermengd met water kan het transport
ervan worden uitgevoerd met materieel dat is uitgerust met een zuigpompinstallatie.
Ook bij deze methode bestaat het gevaar van zakkingen wanneer teveel grond (meer
dan door de voortgang van de bUls wordt gerechtvaardigd) wordt afgegraven.
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18.2.2

VOOR-

EN NADELEN

De conventionele

doorperstechniek

volgens

of meer

een min

stuurvijzels

achter de snijkop

Bij de uitvoering

van

dergelijke

grond,

in samenhang

gesteld

Bovendien

toelaatbare

lengte

de begrenzing

reactiekracht

bij ongeveer

versterkte
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18.3.1

BASIS PRINCIPE
Allereerst wordt een boormachine door de wand van een (droge) startschacht geperst.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een hydraulische doorpersconstructie
die zich
bevindt in de persschacht. Nadat de boormachine ver genoeg de grand in is geperst,
wordt een (veelal betonnen) buiselement aan de boormachine gekoppeld en vervolgens
zo ver de grand ingeperst tot er weer een nieuw buiselement kan worden aangekoppeld,
waarna de cyclus 'doorpersen en koppelen' zich herhaald. Het is belangrijk dat de
snelheid van het doorpersen goed gereguleerd plaatsvindt en afgestemd wordt op
snelheid waarmee aan de zijde van de boorkop grond wordt afgegraven.
Normaal gesproken wordt deze techniek gebruikt voor diameters die liggen tussen de
0,15 en 3,50 m, maar ook zijn diameters tot 5 m mogelijk gebleken.

18.3.2

BESTURING
Bij de gesloten-fronttechniek wordt de verbinding tussen het graaffront en de buis,
respectievelijk persput of -schacht, in principe afgesloten. Deze afsluiting is op
verschillende manieren mogelijk en ondermeer afhankelijk van de wijze waarop de
ontgraven grond wordt afgevoerd.
Het schild bestaat uit een stalen mantel die uit twee delen is opgebouwd. Deze delen
zijn door middel van een rubberringconstructie met elkaar verbonden. Met behulp
van vijzels tussen deze delen is het boorschild bestuurbaar. Door het in of uittrekken
van een of meerdere vijzels kan de boorkop zo'n 3 graden in alle richtingen draaien.
Welke hoek nog acceptabel is, hangt onder meer af van het soort buis, het
afdichtingsmechanisme en de perskracht. Buizen zijn niet bestand tegen grote
rotatiehoeken op het moment dat er sprake is van grote perskrachten. De reden hiervoor
is dat de perskrachten dan niet over de gehele diameter van de buis verdeeld worden.
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Met het draaien vande. boorkop, verandert ook de richting van het boren. De
besturingsmogelijkheiddient, naast het volgen van het vastgestelde trace, ook voor het
ultvoerell vancorrectiesin het geval de boormachine van de gewenste koers raakt.
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18.3.3

POSITIEBEPALING
am het gewenste boortrajectaf te leggen, is hetvan belang de positie van de boormachine
te kunnen bepalen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van laserapparatuur, waarbij een in
de startschacht geplaatste laser is gericht op een doelplaat die op het boorschild is aangebracht en als referentiepunt dient. Gebogen boringen vragen speciale aandacht, omdat
het referentiepunt op een gegeven moment uit het zicht verdwijnt. In dat geval kan een
systeem worden ingezet dat vanuit vaste posities in de buis de boring voIgt. Ook zijn er
systemen in ontwikkeling waarbij van buitenaf via draadloze technieken de boorkop
kan worden gepositioneerd.
Een regelmatige controle van de positie van de buis is nodig omdat de buisleiding
zich na installatie door de gebogen ligging en de niet-male perskracht kan verp!aatsen
in dwarsrichting.

18.3.4

SCHIlDTYPEN
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten boorschilden. Op
grond van de wijze waarap het graaffront wordt ondersteund, is de volgende (globale)
onderverdeling mogelijk:

- Vloeistofschilden

waarander het 'slurry' -schild;
- Gronddrukbalansschild (Earth pressure balance
- Mechanische gesteund boorschild;
- Mix-schild.

EPB);

SLURRY.SCHILD
In het boorschild bevindt zich een afsluitbaar schot; waardoor tussen het graaffront
enhet schot een kamer wordt gecreeerd. In deze kamer moet een zodanige druk
worden opgebouwd dat er evenwicht ontstaat met de heersende korrel- en waterdruk
aan het graaffront. In het geval van een slurry-schild wordt een bentonietsuspensie
alssteunmedium gebruikt om de stabiliteit van het boorfront in stand te houden.
Door in de mengkamer een overdruk in standte houden, dringt de betonietsuspensie
een paar centimeter in de porien van de grond, waatdoor een pleisterlaag ontstaat.
Deze pleisterlaag wordt imperrneabel waarmee het gehele graaffront alle grond- en
waterdruk opneemt.
De benodigdedruk is afhankelijk van de heersende korrel- en waterdruk. Een snijrad
roteert in de slurry engraaft de groud af. Deafgegraven grand vermengt zich met het
bentOnietwatermengsel en wordt door een leiding weggepompt. Eenmaal boven de
grand kan metbehulp van een scheidingsinstallatiedeboorvloeistofvan
de afgegraven
grand wordengescheiden en opnieuw worden gehruikt (zie voor het principe van
een slurry-schild verder hoofdstuk 16).
GRONDDRUKBALANSSCHILD(EARTH PRESSURE BALANCE SHIELD = EPB)
Bij een gronddrukbalansschild
wordt de grond tussen het boorfront en het
waterdichte drukschot door een snijrad gekneed tot een plastische massa. Deze massa
wordt als steunmedium gebruikt om de stabiliteit van het boorfront in stand te
houden. Vanuit de boorkamer wordt grond getransporteerd
naar een aparte
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mengkamer. De druk van de grond in de boorkamer moet tenminste gelijk zijn aan de
(neutrale) gronddruk aan het boorfront.
Door de afvoer van de grond en de voortgangssnelheid van het schild op elkaar af te
stemmen, kan de steundruk in stand worden gehouden ( zie voor het principe van een
EPB-schild verder hoofdstuk 16).
MECHANISCH GESTEUND BOORSCHILD
In het geval van een mechanisch gesteund boorschildfront wordt het graaffront over
de vone doorsnede door een roterend snijrad gesteund. De grond wordt door
openingen in het snijrad in de boorkamer achter het snijrad gelaten. De openingen
kunnen geheel of gedeeltelijk worden afgesloten om ongecontroleerde toevoer van
grond te voorkomen. In de boorkamer wordt de grond vermengd met water, waarna
het mengsel wordt weggepompt.
MIX-SCHILD
Als logisch gevolg van de in Europa opgedane ervaring met de schildboormethoden,
is het mix-schild ontwikkeld, dat het mogelijk maakt snel van type boorschild te
wisselen. Het schild is ontwikkeld met het oog op sterk wisselende bodemomstandigheden binnen een boortraject, waarbij het gebruik van een type schild
economisch niet rendabel is.
AFBEELDING
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18.3.5

SCHACHT/PERSPUT
Schachten vormen een helangrijk constructie-onderdeel
hij de aanleg van kleine
infrastructUur. In Nederland wordt voor de persputten vaak gehruikt gemaakt van
damwandkuipen, maar ook eeu met hehulp van putringen (zie hoofdstuk 14)
aangelegde schacht is mogelijk. Een aantal helangrijke aspecten:

-

De afmeting van de schachten moet zodanig zijn dat de henodigde handelingen in
de put plaats kunnen vinden.

- De hoormachine en de huizen moeten door de wand van de persput doorgevoerd
worden, waarhij geen water de schacht mag hinnenstromen. De doorgang door de
wand moet daarom zijn voorzien van een constructie die geen water doorlaat, of een andere oplossing die echter steeds minder acceptahel is - de grondwaterstand
moet worden verlaagd. Vaak wordt een, met een niet doorlatend materiaal gevulde,
duhhele constructie gemaakt (bijvoorheeld een duhhele damwand) om een droge
doorgang mogelijk te maken.
- Omdat de aanlegdiepten van de leidingsystemen vaak ver heneden de grondwaterspiegelliggen, moeten de schachten zijn voorzien van een waterdichte vloer, die
tegen opdrijven hestand is.
- de grote perskrachten van de drukvijzels moeten worden opgevangen door een
speciale achterwandconstructie. De grondcondities en het type schild dat gehruikt
wordt, hepalen daarhij in helangrijke mate de eisen waaraan deze achterwandconstructie moet voldoen.

18.3.6

TUSSENDRUKSTATIONS
Wanneer de lengte van een leiding zodanig groot geworden is dat de acceptahele
hetonspanningen of de maximale perskracht wordt overschreden, moeten om grotere
lengtes te hereiken zogenoemde tussendrukstations
('interjack stations') worden
ingebouwd, waarrneede maximale lengte aanzienlijkkan wordenvergroot.

AFBEELDING
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Tussendrukstations.

Een tUssendrukstation hestaat uit een ring van hydraulische vijzels hinnen een stalen
frame-werk die op strategische punten in de huisleiding wordt ingehouwd. Het
tUssendrukstation verdeeld de huisleiding in heter te hanteren lengtes. Door het
afwisselend in werking stellen van deze vijzelringen, hewegen de tUnnelsecties als
een rups door de hodem.

AANLEG

VAN

KLEJNE

ONDERGRG-NDSE

INFRASTRUCTUUR

225

Wanneer tussendrukstations herwinbaar of verwijderbaar moeten zijn, kunnen ze
aHeen worden ingebouwd in 'mantoegankelijke' buizen (vanaf ongeveer goo mm).
In theorie kan met tussendrukstations tot ongelimiteerde 1engte worden doorgeperst.
In de praktijk ligt de maximaal te persen lengte op ongeveer een kilometer vanwege
ondermeer logistieke aspecten.
Het is van groot belang de wrijving tussen de boorbuis en de omringende grond te
minimaliseren. Hiertoe wordt tijdens het persen een bentonietsuspensie geinjecteerd
in de geringe oversnijdingsruimte die tussen de buitendiameter van de buis en de
buitendiameter van het boorschild ontstaat.

18.3.7

VOOR- EN NADELEN VAN GESLOTEN FRONTTECHNIEKEN
Ten aanzien van de gesloten fronttechnieken kunnen de volgende voordelen worden
genoemd:

-

er kan onder het grondwaterniveau worden geboord;
door een goede beheersing van het afgraven en transporteren van de grond en een
juiste ondersteuning van het graaffront kan de verstoring van de ondergrond tot
een minimum worden beperkt;

- verkeer op maaiveldniveau

wordt tijdens de uitvoering nauwelijks gehinderd.

Als nadelen kunnen worden aangemerkt:

- om de techniek

toe te kunnen passen moeten start- en ontvangstputten

worden

aangelegd;

-

18.4

de uitvoering beslaat een relatieflange peri ode.

PNEUMATISCHE DOORPERSTECHNIEKEN
Het belangrijkste kenmerk van de pneumatische doorperstechniek is het sleufloos
aanleggen van kleine infrastructuur met behulp van een horizontaa1 'heiblok'. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een bodempersluchtraket (zie afbeelding). De raket die de
leiding voor zich uit de grond inslaat, of achter zich aan trekt, bestaat uit een stalen
cHinder in de vorm van een torpedo waarin een beweegbare zuiger past. De zuiger
slaat met kracht tegen een aambeeldvoor in de cilinder. Door de stootkracht van de
zuiger tegen de cHinder schiet de raket een stukje naar voren. De zuiger wordt
vervolgens weer naar achter bewogen en het proces herhaalt zich. Tijdens de
achterwaartse beweging van de zuiger blijft de raket op zijn plaats door de wrijving
tussen omringende grond en cilinder.
De pneumatische doorperstechniek is een niet-bestuurbare methode en is tamelijk
gevoelig voor afwijkingen. Het boortrace kan aHeen recht worden uitgevoerd. Er zijn
twee soorten technieken te onderscheiden: 'impact ramming' en 'impact moling'
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18.4.1

IMPACT RAMMING
Bij impact ramming wordt de raket achter de aan te leggen leiding bevestigd, zodat de
leiding voor de raket illt de grond wordt ingeslagen. De methode wordt veel toegepast
voor het inbrengen van mantelbuizen. De in te brengen buis kan uit een stuk bestaan,
of uit te koppelen elementen.
De leiding kan aan de voorzijde open of gesloten zijn. In het geval van een open
voorzijde wordt de grond na het doorvoeren van de lei ding uit de buis verwijderd. De
grond in lange leidingen wordt veelal weggedrukt met perslucht of weggespoeld met
hoge druk waterstralen.
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Met de methode van impact ramming kunnen leidingen worden aangelegd met een
diameter van maximaal 1,4 m. Als de leiding aan de voorzijde gesloten is, heeft bij het
invoeren grondverdringing plaats. In dat geval is de maximale diameter van de aan te
leggen leiding beperkt, tot ongeveer 0,15 m, vanwege het gevaar van oppersing.

18.4.2

IMPACT MOLING
Bij impact moling wordt de raket bevestigd aan de voorzijde van de aan te leggen
leiding. Het boorgat komt daarmee altijd door grondverdringing tot stand, zodat met
deze techniek alleen leidingen met een kleine diameter kunnen worden aangelegd
ten behoeve van bijvoorbeeld gas, elektriciteit of telecommunicatie. De aan te leggen
leiding wordt met de raket meegetrokken.
De pneumatische boortechniek is een relatief eenvoudige methode om korte
kruisingen van leidingen met bijvoorbeeld wegen te realiseren. Door de slagbeweging
van de bodempersluchtraket ontstaan trillingen in de ondergrond die invloed kunnen
hebben op gebouwen in de omgeving.
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Bij de in het voorgaande beschreven technieken voor sleufloze aanleg ten behoeve
van kleine infrastructuur, vindt het verwijderen van de grond en het aanbrengen van
de leiding in een procesgang plaats. Het opmerkelijke van horizontaal gestuurd boren
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over de totale lengte van het boortrace eerst een gang wordt geboord, waarna door
deze gang de uiteindelijke leiding wordt getrokken. Het boren wordt uitgevoerd met
een boorstelling die op het maaiveldniveau is opgesteld, waardoor bij deze techniek
in principe geen sprake is van bouwkuipen en grondwaterstandsverlaging.

18.5.1

GEFASEERDE AANLEG
Horizontaal gesruurd boren vindt in meerdere fasen plaats. Tijdens de eerste fase
wordt vanaf het zogenoemde intredepunt onder een hoek van 10 tot 20 graden een
pilotboring uitgevoerd. Daarmee ontstaat over de gehele lengte van het trace een
boorgang met een relatiefkleine diameter. Aan de voorkant van de boorbuis (pilotbuis)
bevindt zich in dit stadium de boorkop, die alleen uit een spuitkop of een boorbeitel
met spuitjet kan bestaan. De boorkop is besruurbaar en dient daartoe voorzien te zijn
van appararuur om zijn positie te bepalen. Zo nodig kan over de pilotbuis heen een
grotere boorbuis (washoverbuis) worden geboord om het boorgat verder te verbreden.
Nadat de pilotbuis en de eventueel aanwezige washoverbuis aan de andere zijde
(uittredepunt) zijn aangekomen, wordt de boorkop vervangen door een ruimer.
Daarmee wordt het boorgat tijdens het terugtrekken van de boorbuis verder verbreed.
Aan de zijde van het uittredepunt ligt de leiding die moet worden aangelegd in zijn
geheel klaar. Wanneer met een ruimfase kan worden volstaan, wordt achter de ruimer
de aan te leggen leiding gekoppeld. Met behulp van een draaibout ('swivel') wordt
voorkomen dat de productleiding met de ruimer meedraait.
Wanneer een groot boorgat nodig is, moet meerdere malen worden geruimd.
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18.5.2

BESTURING

ENPLAATSBEPAUNG

De meest gebruikte methode om een boor de gewenste richting uit te sruren is die waarbij een zogenoemde

sruurslof is aangebracht, die door de operator in een bepaalde positie

kan worden geplaatsten

waarmee

de richting van de boorkop kan worden veranderd.

Het is wel van groot belang dat de operator weet in welke richting de boorkop boort.

AANLEG

VAN

KLEINE

ONDERGROND5E

INFRASTRUCTUUR

228

Daartoe zijn verschillende stuursystemen beschikbaar die gebruik maken van
sensoren die vlak achter de boorkop zitten. De gegevens worden via akoestische
en/ of elektramagnetische signal en of pulsen in de boorvloeistofstroom
naar de
operator gezonden. Vooral het systeem waarbij gebruik gemaakt wordt van elektromagnetische golven wordt in Europa veel toegepast. Vlak achter de boorkop
registreren inclinometers en een elektromagnetisch kompas de stand van de boorkop.
Door een doorlopende registratie van gegevens en het uitvoeren van berekeningen
kan een boordcomputer de signalen vertalen in de plaats waar de boorkop zich
bevindt. Het nadeel van dit systeem is dat gebruik gemaakt wordt van het aardmagnetisch kompas. Een verstoring van het aardmagnetisme leidt daarmee tot
verkeerde waarnemingen.
Verstoringen kunnen optreden als gevolg van onder meer:
- veranderingen in het aardmagnetisch veld zelf;
- wisselende spanningen van in de grand liggende kabels;
- voorbij varende schepen bij kruisingen van waterwegen;
- de aanwezigheid van damwanden of andere in de bodem aanwezige metalen.

18.5.3

BOORVLOEISTOFDRUK
Essentieel bij horizontal directional drilling is, dat in alle boorstadia via de boorbuizen aan het boorfront een boorvloeistof onder druk wordt aangebracht. Meestal
gaat het daarbij om een mengsel van bentoniet en water.
Belangrijke functies van de boorvloeistof zijn:

- het lossnijden

van grand en/ofhet

aandrijven van een boorbeitel;

- het afvoeren van het losgeboorde materiaal;
- het instandhouden van het boorgat;
- de smering van de verschillende bewegingen

van boorbuizen en de aan te leggen

leiding.
AFBEELDING
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De druk van de boorvloeistof in het boorgat is ondermeer nodig voor het transport
van de afgeboorde grond door het boorgat naar het in- of uittredepunt. Omdat de
grond die zich rand het boorgat bevindt deze druk moet kunnen opnemen, is bij dit
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boorsysteem een bepaalde gronddekking vereist. Bij onvoldoende gronddekking kan
door de druk in het boorgat de grond bezwijken en de boorvloeistof over het maaiveld uitstromen (blowout). Bij het ontwerp moet dan ook over de totale lengte van
het boortrace het verloop van zowel de maximaal toelaatbare vloeistofdruk, als de
minimaal benodigde druk worden bepaald. Een aanpassing van het ontwerp is nodig
als de minimaal benodigde druk de maximaal toelaatbare waarde overschrijdt.
Het komt bij horizontaal gestuurd boren vaak voor dat watervoerende lagen worden
doorboord. Informatie over de stijghoogte van het grondwater in deze lagen is van
groot belang voor het boorproces en eventuele effecten op de omgeving. Altijd zal
moeten worden nagegaan in hoeverre de stijghoogte van het diepe grondwater tot
problemen kan leiden. Daarbij kunnen drie situaties worden onderscheiden:
1 Tijdens het boren door een watervoerende laag wordt een verbinding gemaakt
tussen deze laag en het maaiveld. De afdekkende, vaak slecht doorlatende lagen
worden daarbij ook doorboord. Tijdens het boren moet de boorvloeistof voor de
benodigde tegendruk zorgen om het water beneden te houden. Bij een overdruk in
het watervoerende pakket (stijghoogte tot boven maaiveldniveau) kan de druk van
de boorvloeisto£kolom tot aan het maaiveld onvoldoende zijn. In dat geval moeten
voordat het boren kan beginnen, eerst maatregelen genomen worden die dit
probleem oplossen.
2 Grondwater kan ook tot problemen leiden tijdens de fase waarin de aansluitingen
worden gemaakt tussen het geboorde en het gegraven deel van de leiding. Wanneer
de horizontaal gestuurde boring gereed is, moet de geboorde leiding worden
aangesloten op de andere leidinggedeelten. Deze aansluiting vindt meestal plaats in
een droge sleuf of put. Door het droogzetten daarvan wordt het waterdrukverschil
over de lengte van de boorgang in de afdekkende Iaag vergroot. Hierdoor kan langs
de leiding kwel optreden vanuit de watervoerende laag naar de sleuf op put.
3 Op langere termijn
gaan consolideren
van het boorgat in
effect garandeert,
problem en hebben
zijn te verwachten.

zal het bentonietwatermengsel,

dat zich in het boorgat bevindt,

(indikken), waardoor de ruimte tussen de leiding en de wand
de opgaande gedeelten van de boring goed opgevuld blijft. Dit
wanneer zich bij de hierboven besproken situaties geen
voorgedaan, dat ook op langere termijn geen kwelproblemen

Bij kruisingen met waterkeringen worden ook eisen gesteld aan veranderingen in de
natuurIijke kwelweg door de aanwezigheid van een geboorde leiding.
De afmetingen van de boorstelling hangen onder meer af van de lengte en de diameter van de aan te leggen leiding. Maar ook de te doorboren grondsoort speelt een
grote rol. Met horizontaal gestuurd boren kunnen leidingen met een lengte van
maximaal 1200 tot 1500 m worden aangelegd. De tot nu toe grootste diameter
bedraagt ongeveer 1200 mm.
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18.5.5

VOOR-

EN NADELEN VAN HORIZONTAAL

GESTUURD BOREN

Als voordelen van horizontaal gestuurd boren kunnen worden genoemd:

- een korte uitvoeringsduur
-

-

in vergelijking met andere sleufloze technieken;
minimale hinder voor de omgeving bij goede uitvoering;
geringe hinder voor het verkeer;

- zettingbelasting

speelt vanwege de relatief diepe ligging van de geboorde lei ding
nauwelijks een rol. Ook de kans op beschadiging is zeer klein;

-

-

de leidingkniising kan in zijn geheel uit rechte buisdelen worden opgebouwd;
er is geen startschacht no dig;
de leiding bestaat uit een stuk.

Als nadelen kunnen

-

worden aangemerkt:

door de diepe ligging van de lei ding zijn reele mogelijkheden

voor reparatie

niet

aanwezig;
- bij ondeskundige uitvoering kan, vanwege het gebruik van boorvloeistof onder
druk, een blow-out optreden;
bij onverhoopt grote wrijving tussen de lei ding en de grond kan de trekkracht
onvoldoende blijken, waardoor de boring noodgedwongen
moet worden
afgebroken en de leiding verloren is.

18.6

RENOVATIE- EN REPARATIEMETHODEN KLEINE
INFRASTRUCTUUR
Veel aannemersbedrijven hebben eigen systemen ontwikkeld voor het uitvoeren van
raparaties aan bestaande leidingssytemen. De meeste technieken zijn bestemd voor
drink- en afvalwatersystemen en voor de meeste in de betrokken leiding gebruikte
materialen als beton, staal en kunststof is wel een reparatiemethode voorhanden.
Hoewel er vele onder eigennaam bestaande systemen voorkomen, kan een indeling
gemaakt worden in drie hoofdgroepen:

-

cementeren van de binnenwand;
- aanbrengen van een nieuwe binnenbuis (relining);
- verwijdering van de bestaande leiding ('opvreten') en het tegelijkertijd aanbrengen
van een nieuwe (renovatie).

18.6.1

CEMENTER EN
Cementeren wordt toegepast in bestaande stalen pijpen. Een voorwaarde is dat de
bestaande binnenwand van dusdanige kwaliteit is dat een aangebrachte cementlaag
hecht. De binnenwand zal daarom bovendien meestal eerst uitvoerig gereinigd
moeten worden. Voor verschillende toepassingen zijn cementmortels ontwikkeld die
voldoen aan de te stellen eisen, bijvoorbeeld die voor drinkwater.

CONSTRUCTIES,

BOUWWIJZEN

EN LJITVOERINGSTECHNIEKEN
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Een zeer belangrijke parameter is dat het bestaande systeem nog in een zodanige staat
moet zijn dat inspectiecamera's, schoonmaakapparaten
en cementeerinstallaties
door de bestaande leiding bewogen kunnen worden.
Het grote voordeel van cementeren is dat bestaande systemen niet vernietigd worden,
waarmee ook geen kapitaalverlies optreedt.
Een nadeel van het systeem kan zijn dat het doorstroomprofiel enigszins verminderd.

18.6.2

RELINING
Onder relining wordt het aanbrengen van een nieuwe binnenbuis in een bestaande
leiding verstaan. Net als bij de methode van cementeren zijn verschillende al dan niet
gepatenteerde methoden beschikbaar, variihend van het inbrengen (trekken of
drukken) van nieuwe leidingen uit staal of kunststof, tot het intrekken van zichzelf
ontvouwende en eventueel verhardende kousen.
Ook bij deze methode treedt enige mate van profielverkleining op.

AFBEELDING

Schematische

11

hyd,,,,,lisclw

weergave

lier

matr1J$

van een

voorbeeld van het installeren
van een nieuwe leiding met (een
gering) verlies aan diameter.

Evenals bij het cementeren van leidingen worden ook in het geval van relining eisen
gesteld aan de te repareren buis om de toepassing van een specifieke techniek mogelijk
te maken. Zo moet bij het intrekken van een lining van 'hard' materiaal voldoende
vrij profiel in de leiding aanwezig zijn. In dit verband zal de lei ding gelnspecteerd
moeten worden op instortingen of profielvernauwingen.
Het indrukken of intrekken van een nieuwe lining zal gepaard gaan met wrijving
tussen de bestaande wand en de nieuwe lining. Omdat deze nieuwe lining vaak uit
kunststofbestaat,
moet hiermee (met het oog op materiaaleigenschappen
en het
mogelijk optreden van beschadigingen) rekening gehouden worden.

18.6.3

VERWIJDEREN

EN OPNIEUW AANBRENGEN

De methoden die worden toegepast voor het gelijktij dig verwijderen van de bestaande
leiding en de aanleg van een nieuwe berusten in het algemeen op de volgende twee
principes:
de bestaande buis wordt verbrijzeld, blijft in de grond achter, terwijl gelijktijdig
een nieuwe buis wordt mee geperst;

-

de bestaande buis wordt verbrijzeld, naar binnen gezogen in een boormachine en
afgevoerd door de tegelijkertijd mee geperste nieuwe buis ('pipe-fraising').
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AF8EELD!NG
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De 'pipe-fraise'-methode.

avegaar

Omdat

deze methoden

nieuwe buizen in principe
langs een hestaand

worden

ham~r

uitgevoerd

met doorperstechnieken,

uit heton of gres. Het voordeel

hestaan

van deze methoden

de

is dat

trace een nieuwe buis gelegd kan worden.

Bij de pipe fraising methode

kunnen

huizen

worden

aangehracht

met een grotere

diameter dan de oorspronkelijke.

18.7

VRAGEN
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19.1
19.1.1

DEFINITIESTUDIE
ACHTERGROND
Rond de bloemenveiling en de luchthaven vormt het wegvervoer een grote belasting
voor de directe omgeving. In toenemende mate belemmert dit de economische
activiteit. De snel verslechterende bereikbaarheid van (verre) markten, het oponthoud
op de wegen en de daaraan gerelateerde stijging van de kosten vormen een bedreiging
voor de economische positie van de luchthaven en de bloemenveiling.
Bet OLS zou kunnen voorzien in de steeds dringender behoefte aan ongestoorde
verbindingen. In de definitiestudie wordt dan ook gesteld dat het OLS op korte
termijn zou moeten worden ontwikkeld en aangelegd.
Het OLS is een innovatieflogistiek systeem, waarin een combinatie van technieken
wordt toegepast, die afzonderlijk in andere situaties al toepassingen vinden.
WAAROM ONDERGRONDS?
Bewust is vanafhet

begin gezocht naar oplossingen

door het oog te rich ten op ondergrondse
een belangrijk
deze gerelateerd

aan het grondgebruik:

-

aanwezigheid

van infrastructuur

een intensief

gebruikt wegennet;

-

de aanwezigheid

van dichte en kapitaalintensieve

Daarnaast

is het op maaiveldniveau
en flauwe hellingen

systeem-

kan gezegd word~n

afgeschermde

transportsysteem

belemmeringen.

ligt voor
Deels zijn

bebouwing.

niet altijd mogelijk

bijvoorbeeld)

en grondgebruiksargumenten

onbemand

De reden hiervan

van bovengrondse

als landingsbanen;

boogstralen
Conduderend
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Het is echter evenmin vanzelfsprekend de ondergrond op te zoeken. Een verhoogde
aanleg ligt meer voor de hand, behalve waar dit door bijvoorbeeld landingsbanen niet
mogeHjkis en de infrastructuur problematisch is vanuit het oogpunt van externe risico's
en milieubezwaren. Wel voor ondergrondse aanleg pleiten de aanwezigheid van
beschermde waarden bovengronds, maar ook en met name de mogelijkheid tot het
relatief goedkoop aanbrengen van de gesloten buis die voor het OLS noodzakelijk is.
Bij de ondergrondse tracering van een OLS moet rekening gehouden worden met de
volgende mogelijke belemmeringen:
- beperking van de bebouwingsmogelijkheden

-

aanwezigheid van ondergrondse
bovengrondse bebouwing;

bovengronds;

bebouwing,

of van ondergrondse

delen van

-

de aanwezigheid van (grote) ondergrondse infrastructuur;
tot het realiseren van bovengrondse aansluitingen;
- bodemgesteldheid;

- de noodzaak

- grondwaterhuishouding.

19.1.2

ANALYSES STUDIEGEBIED
Bij het zoeken naar mogelijke traces voor aanleg van een OLS, is de eerste stap gezet
met het vaststellen van het studiegebied: waar moeten de verbindingen gevonden
worden? Van belang daarbij zijn de met het systeem te bedienen locaties en de te
tolereren omwegfactor. Wanneer dit is vastgesteld kunnen verschillende alternatieve
netwerkconfiguraties
worden ontwikkeld. Voor het geheel van de onderlinge
verbindingen tussen de locaties kan men verschillende vormen kiezen: van een Hjn,
via stervormige structuren tot een ring.
Vervolgens is het studiegebied onderworpen aan een zogenoemde zeefanalyse, waarmee
werd bepaald in welke deelgebieden de aanleg van een ondergronds logistiek systeem
op problemen stuit. Aansluitend op deze analyse zijn via een 'potential surface analyse'
de meest geschikte zones voor een OLS aangeduid. Tenslotte zijn op basis van geschikte configuraties van verbindingen en op basis van uit de analyse voortgekomen geschikte zones, concrete traces ontwikkeld, waaruit gekozen kan worden.
BRUIKBARE

ZONES

Op grond van de analyses bleken twee zones bruikbaar: de zone van de Stommeerkade
en die van de eventuele nieuwe NzoI. In de resterende ruimte moesten vervolgens
optimale traces worden gevonden. Deze traces moesten bovendien voldoen aan de
volgendeeisen:

- een breedte
-

van tenminste IS m;
een grote mate van gestrektheid.

Het bleek mogelijk om in elk van de aangewezen zones kaarsrechte traces te vinden.
De geschiktheid van mogelijke traces voor diverse diameters en bouwmethoden is
aan een nadere analyse onderworpen. Op beide traces zijn de mogelijkheden voor
sleufloze bouw aantrekkelijk.
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van studiegebied.

De traces zijn in eerste instantie vergeleken op grond van een reeks ruimtelijke aspecten.
Daarbij is ook aangegeven in hoeverre een ondergrondse ligging, afgezien van de
mogelijke kostenvoordelen van het sleufloos bouwen, noodzakelijk is. Ruimtelijk
gezien is op beperkte schaal maaiveldligging mogelijk, terwijl een hoge ligging voor
grote delen van het systeem denkbaar is. Ondergrondse ligging is op een aantal plaatsen
echter onvermijdelijk en daarom op ruimere schaal wenselijk, vanwege het feit dat dan
ongewenste grote overgangen in hoogteligging (meer dan 20 m) voorkomen worden.
In verband met de kosten worden de (grote) terminals (de te bedienen locaties) op
maaiveldniveau aangelegd. Aileen voor kleine terminals is een ondergrondse aanleg
vlak onder het maaiveld te overwegen.

19.1.3

DIAMETER EN LOGISTlEK
De definitiestudie wees uit dat in het geval van keuze voor sleufloze ondergrondse
aanleg van het logistiek systeem diameters van 3,5 m tot 5 m relevant zijn. Voor beide
diameters is een beoordeling gemaakt van de consequenties voor het logistieke proces
en - nauw daaraan gerelateerd - de mogelijkheden van het gebruik van bepaalde typen
ladingdragers op de luchthaven, de bloemenveiling en de railterminal.
Markttechnische argumenten (past de diameter bij de maatvoering in de logistieke
ketens)pleiten voor de grotere diameter van 5 m. Kostentechnische overwegingen
leiden tot een voorkeur voor de kleinere diameter. Toepassingvan de kleinere diameter
leidt tot aanzienlijke aanpassing vanwege de noodzakelijke extra handelingen en
verplaatsingen van goederen binnen de keten en tussen locaties.
INVESTERINGEN, KOSTEN, LASTEN EN BATEN
De benodigde investeringen hangen sterk af van de diameter van de buisleidingen.
Bovendien zijn de kosten van het buisleidingsysteem dominant in de totale kosten.
Daarnaast brengen beheer en exploitatie jaarlijkse kosten met zich mee. Wat betreft
de opbrengsten wordt aangesloten op de huidige tariefstelling voor transport tussen
de Luchthaven en de Bloemenveiling. Geschat wordt dat er in 20IQ van IS,S miljoen
(euro) aan jaarlijkse opbrengsten sprake zou kunnen zijn.
Naast deze directe opbrengsten is er sprake van milieubaten en maatschappelijke baten:
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het

vervoervangoederenoverdeweg,toteen verminderingvan het energieverbruik

en de uitstoot van luchtverontreinigende

stoffen;

- het

OLS heeft een positief effect op het behoud en de versterking
bedrijvigheid en werkgelegenheid op Schiphol en de Bloemenveiling;

van de

- realisatie van het OLS leidt tot een versterking van de Nederlandse kennisinfrastructuur en een leereffect bij de aanlegvan ondergrondse infrastructuur;

- het

OLS resulteertin een verhoging van de betrouwbaarheid van het transport en
de distributie van goederen via de Luchthaven Schiphol en de Bloemenveiling
Aalsmeer;

- de aanleg van een OLS betekent dat er minder grote investeringen plaats hoeven te
vinden in de aanleg van bovengrondse weginfrastructuur.

19.1.4

JURIDISCH BESTUURLIJKE ASPECTEN
De realisatie van een ondergronds logistiek systeem russen de luchthaven Schiphol, een
rail terminal in Hoofddorp en de Bloemenveiling Aalsmeer, verschilt wat betreft
juridische complexiteit en te doorlopen procedures niet wezenlijk van een ingewikkeld
bovengronds infrastructuurproject: hetproject moetruimtelijkin bestemmingsplannen
worden ingepasten er zijn verschillende bestuursrechtelijke vergunningen noodzakelijk.
Bovendien kan het OLS niet zonder privaatrechte1ijke instemming in de ondergrond
van derde eigenaren worden aangelegd. In het geval deze in stemming niet verkregen
kan worden op basis van bijvoorbeeld het zakelijk recht van opstal zal de
Belemmeringswet privaatrecht (op basis waarvan de gedoogplichtkan worden opgelegd)
of zelfs de Onteigeningswet toegepast moeten kunnen worden.
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SPECIFIEK KARAKTER ONDERGROND
Anders dan bij bovengrondse projecten leidt het spedfieke ondergrondse karakter
van het OLS er echter toe dat naast 'normale'vraagstukken
ook spedfiek op de
ondergrond gerichte vragen moeten worden opgelost. Een aantal voorbeelden:

- hoe

moet de ondergrondse voorziening als bestemming in combinatie met een
geldende bovengrondse bestemming in een bestemmingsplan worden opgenomen?

19.2

-

hoe kan voldaan worden aan de eisen in het Bouwstoffenbesluit
oppervlaktewaterenbescherming?

-

hoe kan de invloed van het project op de kwantiteit en de kwaliteit van het grondwater door middel van het bouwconcept
of de bouwmethode
wellicht
geminimaliseerd worden, waardoor de toepassing van de Grondwaterwet wellicht
beperkt blijft?

bodem- en

COB-ONDERZOEK
Onder verantwoordelijkheid van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) is in de
periode van februari 1998 tot november 1999 veel werk verzet ten behoeve van het
ontwikkelen van het Ondergronds
Logistiek Systeem Aalsmeer-SchipholHoofddorp. Het COB droeg als deelnemer in de Stichting OLS zorg voor de
geco6rdineerde inzet van aile kennis op het gebied van ondergronds bouwen.
Nagenoeg aile participanten van het COB hebben bijgedragen aan de totstandkoming
van een dviel-technisch voorontwerp en aan de ontwikkeling van ondergrondse
bouwtechnieken. In het volgende zal een aantal deelonderzoeken in vogelvlucht
worden behandeld:

-

Onderzoek naar tunnelbouwmethoden;
> Tunneilegger;
> Horizontaal Werkende Diepwand Freesmachine voor tunnelbouw;
> ITM;
> Doorperstechnieken;
- Geotechniek en Geohydrologie;
Invloed op de omgeving.

19.3
19.3.1

TUNNELBOUWMETHODEN
TUNNELLEGGER
Door de COB commissie M350 'Tunnellegger'
en economische

haalbaarheid

is onderzoek

van een flexibele

diameter tot maximaa16 m, die wordt vervaaIdigd
methode.

Het onderzoek

richtte zich op tunnels

stalen

- zowel

ONDERGRONDSE
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met een

'Tunneilegger'

-

een enkel-, als dubbelsporige

-

met de zogenoemde

met een lengte van minder dan IO km in tussen-stedelijk
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OPLOSSING

GEI<OZEN

Voor de enkelsporige
stalen tunnelbuis,

tunnel is gekozen voor een in dwarsrichting

die is opgebouwd

uit tunnelelementen

zestig meter en wordt afgezonken
tunnelelementen
vrachtauto

binnen

worden op de bouwlocatie

aangevoerde

Voor de dubbelsporige

een tussen damwanden

gegraven

ronde

in een assemblagehal

samengesteld

sleuf. De
uit per

schaaldelen.
tunnel, de aftakkingen

dezelfde wandconstructie

geprofileerde

met een lengte van twintig tot

naar de terminals

en de wissels, wordt

toegepast. AIleen het dak en de vloer van de tunnel bestaan in

dat geval uit hoge geprofileerde
Ter plaatse van de terminals

stalen platen die door kolommen

worden

ondersteund.

is een ligging op circa I m onder het maaiveld

In dat geval zal het opdrijven

van de tunnel worden

van een verankeringssysteem,

bijvoorbeeld

voorkomen

gewenst.

door het toepassen

in de vorm van groutankers.

Op de afzinklocatie wordt het tunnelelement

met mobiele kranen in de tussen

damwanden gegraven sleuf, afgezonken. Door de waterstand binnen de damwanden
op een hoog niveau te handhaven, kan zonder stempels worden gewerkt. Onder
water wordt een tijdelijke waterdichte verbinding tussen de tunnelelementen
gemaakt, die nadat de tunnel is droog gezet, wordt afgelast.
Na het plaatsen van de stalen gekoppelde elementen wordt de ligging van de buis in
zowel hoogte- als dwarsrichting gefixeerd met behulp van een wigconstructie. Met het
oog op grondzettingen moet de stalen lining met zand worden onderstroomd.
Vervolgens wordt de bouwsleuf met grond aangevuld. De getrokken damwanden zullen
naar het volgende bouwfront worden getransporteerd. De voortgangssnelheid van het
maken van de bouwsleuf wordt in principe afgestemd op de snelheid waarmee de
elementdelen worden aangevoerd en tot tunnelelementen worden samengesteld.
CONCLUSIES
In de conclusies

van het onderzoek

lining als enkelsporige
zowel technisch
cover' -tunnel
de terminals

als economisch

met betonnen

toegepast

een aantrekkelijk
is de verwachting
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'cut en cover' -tunnel
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voor de 'cut en
aftakkingen
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in

is.

Als voordelen kunnen worden genoemd:

-

de productie van de stalen lining en het grondwerk zijn gescheiden. Het bouwproces
is daardoor zeer flexibel wat een gunstig effect heeft op de planning en inzet van
personeel;
bij het nat afzinken van de tunnelbuis is geen bemaling nodig;
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19.3.2

HORIZONTAAL WERKENDE DIEPWANDFREESMACHINE
Uitgangspunt van de studie naar de HDWF-methode vormde de toepassing van
geprefabriceerde diepwanden, die worden geplaatst in een met een Horizontale
Diepwand Freesmachine (HDWF) gemaakte sleuf. De technische haalbaarheid van
dit principe is in een voorafgaand onderzoek op schaal getest.
Het principe van de Horizontaal Werkende Diepwand Freesmachine is ontwikkeld
om binnen een bebouwde omgeving tunnels aan te leggen zonder al te grote overlast
te veroorzaken. Met gebruikmaking van deze omgevingsvriendelijke techniek voor
het realiseren van de constructieve diepwanden wordt de hinder ook door een kortere
bouwtijd beperkt.
Het verschil met de traditionele manier van het maken van diepwanden is gelegen in
zowel het ontgravingsproces als de manier van aanbrengen van de betonnen wand.
Bij de traditionele diepwand wordt allereerst met een diepwandgrijper een verticale
sleuf in de grond gegraven. Met behulp van een betonietsuspensie wordt de sleuf
tijdens de ontgraving tegen afkalving beschermd. Is de sleuf op diepte, dan wordt
wapening aangebracht en vervolgens beton gestort. Een steekmaat verder wordt een
identiek betonnen paneel in de grond aangebracht. Na uitharding wordt het ertussen
liggend paneel gegraven dat nu op zijn beurt na uitharding van het beton samen met
de reeds eerder aangebrachte panelen een aaneengesloten wand vormt.
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TRADITIONELE DIEPWANDEN VERSUS DE HDWF-METHODE
Het traditionele ontgravingproces is grotendeels een discontinu proces waarbij steeds
kleine hapjes grond worden verwijderd. Het graafproces verloopt verticaal van boven
naar bene den. Het ontgravingproces van de HDWF is in principe een continu
graafproces, waarbij over de volle hoogte van de sleuf de grond gelijktijdig wordt
weggenomen door een gravende avegaar, terwijl de machine, die zich afzet tegen de
reeds gemaakte diepwand, zich langzaam in horizon tale richting voortbeweegt.
Om het afzetten mogelijk te kunnen maken bestaat de diepwand in tegenstelling tot
de traditionele in de grond gestorte diepwand uit geprefabriceerde betonelementen
die in de lengterichting van de sleuf naast elkaar worden geplaatst. Om het plaatsen
van elementen in de gegraven sIeuf mogelijk te maken, sleept de machine achter de
verticaal geplaatste gravende avegaar aan weerszijden van de sleuf een zich over de
volledige hoogte uitstrekkende wand met zich mee. Deze wand en (de schorten)
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zorgen ervoor datde gegraven sleufin stand kan worden gehouden. Om de horizon tale
krachten op de schorten te beperken wordt tussen de schorten een zware steunvloeistof aangebraeht. Tussen de schorten en in de steunvloeistof worden vervolgens
de geprefabriceerde betonnen elementen geplaatst. Het daarbij verplaatste volume
aan vloeistof wordt elders in de machine opgeslagen.
De voortgaande beweging wordt opgewekt door een aantal horizontaal aangebrachte
hydraulische vijzels. Door het uitdrukken van de vijzels wordt de aanzetkracht, die
nodig is voor het uitgraven van de grond en het overwinnen van de wrijving met de
grond, op een eerder geplaatst betonnen element overgebracht. Na het uitdrukken
van de vijzels wordt het graven gestopt en worden de vijzels ingetrokken. In de
ruimte tussen de schorten kan nu een betonnen element worden geplaatst, en kan de
volgende eyclus beginnen.
De ontgraven ruimten naast de elementen, noodzakelijk voor het passeren van de
schorten, worden aan de achterzijde van de machine tijdens de voortgaande beweging
van de machine gelijktijdig aangevuld met een snel verhardend grouttnengsel.
CONCLUSIES
De algemene conclusie die na afronding van de studie getrokken kon worden was dat
niet gerwijfeld wordt aan de technische haalbaarheid van het concept. Aan de
economische aantrekkelijkheid is in de studie minder aandacht geschonken. Wanneer
alleen naar de directe kosten wordt gekeken en de uitvoeringstijd minder van belang
is, zal het gebruik van onderwaterbeton aantrekkelijker zijn dan de toepassing van
geprefabriceerde betonnen elementen. Is dat het geval dan zal waarschijnlijk gekozen
worden voor de traditionele wijze van werken.

19.3.3

DOORPERSTECHNIEK
In het kader van het OLS-project is door een aantal aannemingsbedrijven een studie
gedaan naar de mogelijkheden van de toepassing van de doorpersteehniek voor een
OLS met een diameter van 6 m, een diameter waar wereldwijd nog maar weinig
ervaring mee is opgedaan.
De grote diameter heeft onder meer consequenties voor de logistiek: slechts in zeer
uitzonderlijke gevallen zal een buiselement als een geheel over de weg getransporteerd
kunnen worden. Transport over water zal veelal ook weer gecombineerd moeten
worden met transport over de weg. De keuze zal daarom vallen op produetie van de
buiselementen in de directe nabijheid van de boorlocatie 6f op een fabriekslocatie,
waar de buizenelementen in delen worden gefabriceerd die later op de boorlocatie
worden geassembleerd.
Een veldfabriek bij de boorlocatie die mogelijkerwijs maar een keer inzetbaar is,
vraagt een grote investering en vergt bovendien in de meeste gevallen meer ruimte
dan aanwezig is. In de studie is deze mogelijkheid daarom verder niet onderzocht,
maar is gekozen voor een doorpersbuis in delen waaruit op het werk de door te
persen buiselementen worden samengesteld.
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Doorperstechniek.

WIJZE VAN AANLEG
Doorperstunnels (zie ook hoofdstuk 18)zijn tunnels die worden aangelegd door middel
van het doorpersen van buizen onder de grond waarbij een boormachine - met in dit
geval een gesloten front - de grond afgraaft.
Bij de aanleg van tunnels door middel van doorpersen ontstaan grote perskrachten
als gevolg van de wandwrijving tussen de grond en de buis. Deze perskrachten zijn
op verschillende wijzen te beinvloeden. Allereerstkan de ruimte rond de boormachine
en de buis gevuld worden met een smeermiddel, dat dient om wrijving tussen de
omliggende grond en de buis te beperken. Dit smeermiddel, een dunne verpompbare
substantie die geen definitieve draagkracht geeft aan de ruimte rond de buis, moet na
het gereedkomen van de boring worden gestabiliseerd.
Bij grote lengtes (doorgaans na ISO m) worden de te verwachten perskrachten te
groot. Door middel van tussendrukstations kan de lengte van de te persen buisstreng
in segmenten worden verdeeld en kunnen de perskrachten worden beperkt. De
positie van de tussendrukstations wordt bepaald aan de hand van de te verwachten
wandwrijving en de (aangenomen) perskracht in de tussendrukstations.
Bij het gebruik van een boormachine (microtunneling) ontstaat veelal een verrolling
(van het Engelse 'roll') van machine en buis ten gevolge van sturing en reactiekracht
van het draaimoment van het freeswiel. Verrolling van de boormachine betekent dat
deboormachine gaat draaien om zijn as. Deze verrolling is een probleem dat bij
gebruik van tussendrukstations
tegengegaan moet worden om de boring goed te
kunnen beheersen.
Slijtage van de afdichtingen bij zeer intensief gebruik onder slechte omstandigheden,
g.eeft rh;ico op lekkage in de tussenstations. Daarom moet er een mogelijkheid zijn
om de afdichtingen bij te stellen en zo nodig te vervangen.
l3ij.lange boringen wordt het gebruik van tussenstations zodanig intensief dat dit de
voortgangssnelheiden
debeheersing
van deboTing gaat bepalen. Om dit te
optimaliseren wordt eenregelsysteem ingebouwd waarmee geen stilstand van de
boring optreedt tijdens het inschuiven vande tussenstations. Nadat de boring gereed
is, moeten de tussenstations verwijderd en afgewerkt worden. Ook dit vraagt om
oplossingen voor snelen efficientwerken.
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19.3.4

INDUSTRIELE

TUNNELBOUW

METHODE

De IndustriiHe Tunnelbouw Methode (ITM) is een innovatieve methode om geboorde
tunnels aan te leggen. De methode onderscheidt zich door het ondergronds
extruderen van een betonnen tunnelwand in een continu boor- en bouwproces. Het
product is een tunnelwand met waterdichte
dilatatievoegen
om te grote
betonspanningen te voorkomen. ITM heeft een aantal specifieke voordelen ten
opzichte van een geboorde tunnel waarbij de wand is opgebouwd uit segmenten:

- hoge bouwsnelheid;
- lage bouwkosten;

- de mogelijkheid

om zettingen tot een minimum te beperken.

De tunnelbuis wordt als een monoliete constructie gebouwd uit beton, dat synchroon
aan de boorsnelheid wordt gelnjecteerd tussen de buitenzijde van de ontgraven
ruimte en een binnenbekisting. Tijdens het bouwproces vinden de volgende drie
hoofdprocessen parallel plaats:

- het ontgraven
AFBEELDING

en ondersteunen van de grond en voortbewegen van de TBM;
het produceren van de tunnelwand indusief de voegen;
het ondersteunen van beide processen met energie,logistiek, besturing, personeel
en materialen.
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Het productieproces van de runnelwand kent de volgende stappen:
1 Het beton wordt op een verhoogde temperatuur gelnjecteerd tussen grond en
bekisting om na 10 uur de gewenste sterkte te bereiken, waarna de bekisting
verwijderd kan worden. Op dat moment is de temperatUur van het beton nog vrij
hoog en gedurende de afkoelingsperiode zal het beron willen krimpen.
2 De geextrudeerde buis wordt om de 20 m in secties gezaagd. Doordat de betonnen
secties een beperkte lengte hebben, kunnen ze vrij krimpen tijdens de fase van
uitharding van het beton en wordt scheurvorming voorkomen.
3 Een afdichtingsprofiel dat aan de binnenzijde van de tUnnel in de zaagsnede wordt
gemonteerd verzorgt de kering van grondwater. De voegen staan bovendien kleine
verdraaiingen toe tUssen de secties onderling, zodat eventUele ongelijke zettingen
in de bodem opgevangen kunnen worden zonder scheurvorming.
Ten aanzien van het ontwerp van de tunnelwand is met behulp van semiprobabilistische rekenmodellen vastgesteld dat een tunnel met een wanddikte van
30 cm aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet, indien om de ongeveer 20 m een
dilatatievoeg wordt aangebracht. Ook is geconstateerd dat de maximum toelaatbare
zettingen niet overschreden worden.
CONCLUSIES
Op basis van het onderzoek

blijkt dat de ITM-methode

binnen

de gestelde eisen zeer

geschikt is voor de aanleg van de drie geboorde runnels van het OLS. Met deze methode
kan een kostenbesparing

op de aanleg van de boortUnnels

biedt de ITM -boortechniek

19.4

GEOTECHNIEK

de voordelen

worden gerealiseerd. Daarnaast

van een hoge bouwsnelheid.

EN GEOHYDROLOGIE

Geotechniek en geohydrologie stellen belangrijke randvoorwaarden aan het ontwerp
en de dimensionering van het OLS-project. Bij de start van het schetsmatig
voorontwerp van het OLS is de grondopbouw langs het trace gelnterpreteerd op
basis van grondonderzoek dat beschikbaar is uit archieven. Op basis van dit
archiefonderzoek en de indicatieve ontwerpen is een aanvullend grondonderzoek
gedefinieerd en uitgevoerd. Het geotechnisch onderzoek heeft bestaan uit
30 sonderingen, 8 boringen en laboratoriumonderzoekom volumegewichten, sterkte
en stijfheid van de diverse grondlagen te bepalen. De ondergrond is verkend tot een
diepte van ongeveer N.A.P. -45 m.
De ondergrond in het projectgebied bestaat in hoofdlijnen uit twee formaties: de
Westland-formatie en de formatie van Twente. De Westland-formatie bestaat uit
holocene afzettingen, afwisselend klei- en zandlagen (van maaiveld tot N.A.P. -II a
-12 m). In het Bovenland (gebied ten zuiden van de Ringvaart) wordt op deze lagen een
pakket Hollandveen aangetroffen. De Westland-formatie wordt aan de onderzijde
begrensd door een basisveenlaag. Deze basisveenlaag verzorgt als waterremmende laag
een afscheiding russen de watervoerende lagen boven en onder deze veenlaag. Onder de
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Westland-formatie treft men de Pleistocene afzetting van de formatie van Twente aan,
die uit zand bestaat. Dit is de kenmerkende grondopbouw voor de Haarlemmermeer en
de Oosteinderpolder. Deze grondopbouw kan lokaal afwijken door de aanwezigheid
van geulafzettingen. Deze geulen hebben een deel van het Holoceen en de bovenste
meters van het Pleistoceen weggeerodeerd en in de geulen zijn zand- en silt- en/of
kleilagen afgezet. De belangrijkste gevolgen hiervan zijn dat de waterremmende
basisveenlaag ontbreekt en dat het draagkrachtige Pleistocene zand pas op grotere diepte
aangetroffen wordt. Dit kan invloed hebben op het ontwerp. Tijdens het grondonderzoek zijn geulen aangetroffen ter plaatse van Terminal Hoofddorp, Terminal
Schiphol Zuidoost en de Fokkerweg. De kans op voormalige geulen op andere locaties
wordt klein maar we! mogelijk geacht. Sonderingen met een kleine afstand tot elkaar
moeten in een vervolgfase van het project de benodigde informatie opleveren.
Voor de geohydrologische schematisering van de ondergrond geldt hetzelfde
onderscheid in twee hoofdlagen als hiervoor. Het Holocene pakket bestaat uit zand- en
kleilagen die aan de onderkantwordtafgesloten door een waterremmende basisveenlaag.
Hieronder bevindt zich het watervoerende Pleistocene zand. Op basis van tussen 1989
tot 1998 verzamelde gegevens is per subgebied de freatische grondwaterstand in het
Holoceen bepaald en de stijghoogte in het Pleistocene zand in beeld gebracht. De stijghoogte van het grondwater is hoger dan de fi:eatische waterstand, waardoor kwel in het
gebied optreedt.
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invloed op de bestaande omgeving zal echter niet te vermijden zijn.
Om inzicht te verkrijgen in de invloed van het OLS op de omgeving, is een
milieueffectrapportage (MER) opgesteld. In de MER is een gedetailleerde beschrijving
opgenomen van de effecten van het OLS op de omgeving (zowel tijdens de aanlegfase
als tijdens de exploitatiefase). De milieu-effecten van het 'voorkeurstrace stuurgroep
1998' worden vergeleken met de auto nome ontwikkeling (de milieusituatie
projectgebied zoals deze zou zijn als het OLS niet wordt gerealiseerd).
Belangrijke aandachtspunten in het kader van de omgevingsbelnvloeding
MER gedetailleerd zijn uitgewerkt betreffen:

in het

die in het

- De Provinciale

Ecologische Hoofdstructuur (PEHS), gelegen aan de Ringvaart van
de Haarlemmermeer. Hetgaat hier om een natuurgebied dat behouden moet blijven.
In de voorliggende OLS-ontwerpen wordt dit gebied gekruist door middel van een
boortunnel, zodat belnvloeding minimaal is.

- De passage van de waterkeringen aan weerszijden van de Ringvaart introduceert
een veiligheidsdiscussie: door aan de zijde van Aalsmeer het trace over een
kanteldijk te laten passeren wordt inundatie door het bezwijken van een waterkering rondom de andere polder voorkomen; hierdoor is de veiligheid
gegarandeerd. Een alternatieve oplossing zou zijn: de (boor)tunnel aan een of beide
zijden te voorzien van noodkeringen. Op een dergelijke wijze behoeft het trace
niet boven maaiveld uit te komen.
- De voor het project voorziene bouwmethodes zijn erop gericht grondwateronttrekking te voorkomen, zodat ook hier geen, of slechts minimale, belnvloeding
van de oorspronkelijke omgeving plaatsvindt.
- Tijdens de aanleg van het OLS, zal enige overlast voor de omgeving helaas niet te
voorkomen zijn. Hierbij kan met name worden gedacht aan geluid en trillingen.
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NEN 5766 Badem, Plaatsing van peilbuizen en bepaling van stijghaagten

van grandwater in de verzadigde zone, 1990

NEN6743 Geatechniek, Berekeningsmodellen vaar funderingen ap palen, drukpalen, 1991
vaar funderingen

NEN 6744 Geotechniek, Berekeningsmethoden

7

ap staal, 1991

UITVO ERIN GSTEC HNIEK EN
Funderingstechnieken;

A.F. van Tal, TU Delft, 1993

Handbook Ondergrands Bauwen, delen I en II, (zie algemene literatuur)
Kelderconstructies; ap naar de diepte; Eindrapportage werkgroep kelderconstructies,
Maderne

funderingstechnieken;

Prof. ir. A.F. van Weele,

KIvI, 1994

1981

PATO,Cursus Bauwputten, Stichting Postacademisch Onderwijs Civiele Techniek en Bauwtechniek, Delft 1993

LEVENSDUURASPECTEN

MATERIALEN

ONDERGRONDS

BOUWEN

Ca.rbonatatie, corrosie en yacht; CUR-publicatie 90-3, 1990
Damwandconstructies;

CUR-publicatie 166, 1994

Duurzaamheid en onderhoud van betonconstructies;

CUR-publicatie 172, 1998

Handboek Ondergrands Bouwen, deel II, (zie algemene literatuut)

9

EN INSTALLATIES

INRICHTINGSASPECTEN

Fysieke aspecten veiligheid utiliteitsbauw; COB-andenaek N120-12, 1998
Hand-boek

Ondergronds

dee.1 I, (zi-e algemene

Souwen,

literatuur)

Normering sociale aspecten veiligheid van ondergrondse bouwwerl(en;
Ondergrandse Ruimten; COB-onderzoekspragramma
Underground

Space Design; A guide to Subsurface

COB-onderzoek

N120-13, 1998

0100, 1999
Utilization and Design for People in Underground

Spaces;

J. Carmody en R.L. Sterling, New York, 1993
Verborgen

Ruimte

- de

ontdekking

van ondergrondse

architectuur

Ernst von Meijenfeldt (red.), 2002

10

INVLOED

OP DE DMGEVING

Bouwstoffenbesluit:

ministeri.e

Handboek Ondergronds

van VROM, 1995

Bouwen, delen I en II, (zie alg.emene !iteratuur)

Invloed tunnelbaren op paalfundering; CUR-rapport, nr 177, 1995
Ruimtelijke Verkenningen 2000; Rijksplanalagische Dienst, ministerie van VROM, 2001

11

RISICD'S

EN RISICOBENADERING

Collegedictaten TU Delft, (zie algemene literatuur)
Handboek Ondergrands Bauwen, delen I en II, (zie algemene literatuur)
Het RISMAN-proces;

GEBRUIKTE

LITERATUUR

risicomaniig.ement

EN

BRONN

voor infrastructurele

EN VOOR

VERDERE

STUDIE

projecten,

1998
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12

OMGAAN

MET VEILIGHEIOSRISICO'S

Fysieke aspecten veiligheid utiliteitsbouw; COB-onderzoek NI20-12, 1998
PAO-cursus Tunnelveiligheid; Steunpunt Tunnelveiligheid, Bouwdienst Rijkswaterstaat,

2002

Normering socia Ie aspecten veiligheid van ondergrondse bouwwerken: COB-onderzoek NI20-13, 1998
Veiligheidsvoorzieningen in tunnels; COB-onderzoek NIIO, 1997

13

OIEPE

ONOERGRONDSE

DPSLAG

Collegedictaten TU Delft, (lie algemene literatour)
[}e noodzaak

14

vaar

het opslaan

van aardgas.

Gasopslag

bij Lange!o;

Gasunie/NAM, Groningen/ Assent 1996

BOUWEN VANAF MAAIVELD; TUNNELS EN KELDERCONSTRUCTIES
Funderingstechnieken;

A.F. van Tol, TU Delft, 1993

Handboek Ondergronds Bouwen, del en I en II, (zie algemene literatuur)
ap naar de diepte

Kelderconstructies;

Eindrapportage werkgroep kelderconstructies,

KIvI, 1994

Moderne funderingstechnieken; Prof. ir. A.F. van Weele, 1981
PATD, Cursus Bouwputten, Stichting Postacademisch Onderwijs Civiele Techniek en Bouwtechniek,

15

Delft 1993

AF2INKEN VAN TUNNELS
Alternatieve bouwmethoden voor zinktunnels; B.P. Rigter, (Cement, 1996, nr 10)
Handboek Ondergronds Bouwen, delen I en II, (zie algemene literatuur)

16

HET BDREN

VAN TUNNELS

Boortunnels van geextrudeerd

staalvezelbeton

ir. K van Oosteren (Cement, 1997, nr 2)
Boren van tunnels

vaar raU- en wegverbindingen;

Rapport

KivI, afdeling

voor Tunneltechniek

en Ondergrondse

Werken,

1993

Colleyedictaten TU Delft, (lie algemene literatuur)
Handboek Ondergronds Bouwen, deel I, (zie algemene literatuur)
Richtlijn boortechnieken;

Dienst weg. en Waterbouw

Rijkswaterstaat,

Den Haag, 1995

Steel fibre reinforced tunnel segments for the application in shield driven tunnel linings,

17

DE AANLEG

VAN OPEN BAKCONSTRUCTIES

TEN BEHOEVE

ir. R. de Waal, 2000

VAN GROTE INFRASTRUCTUUR

Handboek Dndergronds Bouwen, delen I en II, (lie algemene literatuur)
Technologie voor onder maaiveld aan te leggen spoorweg (TOMAS); J.W. Bosch, (Cement, 1994, nr 10)

IB

AANLEG

VAN KLEINE

ONDERGRONDSE

INFRASTRUCTUUR

Sleufloze technieken voor kleine leiding-infrastructuur;

NSTT-rapport 1994

Trench!ess Technology, ir. G. Arends
Collegedictaat TU Delft, faculteit Civiele Techniek, vakgroep Infrastructuur,

19

CASE ONDERGRONDSE
OlS

- The

LOGISTIEKE

SYSTEM EN

Missing link? (CD-ROM)

Stichting Initiatiefgroep

Het Ondergronds logistiek Systeem (OlS) Aalsmeer, Schiphoi, Hoofddorp, 2000

Transport onder ons: Van visie naar realisatie; Eindrapportage
Transport

GEBRUIKTE

sectie Ondergronds Bouwen, 2001

(IPOT),

Interdepartementale

Projectorganisatie

Ondergronds

2000

LITERATUUR

EN

BRONN

EN

VOOR

VERDERE

STUDIE
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WEBSITES

RELEVANTE

'Startpagina' met links: http://weg-en-waterbouw.pagina.nl
Centrum

Ondergronds

Civieltechnisch
Delft Cluster
Habilorum

Nederlands

Bouwen

Centrum

(COB)

Uitvoering

- www.cob.nl

Research

en Regelgeving

(CUR) - www.cur.nl

- www.delltcluster.nl
(voorheen

Expertisenetwerk

Meervoudig

Ruimtegebruik,

EMR)

- www.habilorum.nl

www.nen.nJ

Normalisatie-instituut

Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB) www.bodembreed.nl
Stimuleringsprogramma

Intensief Ruimtegebruik

(een actieprogramma van de Rijksplano!ogische o.ien5t) - www.minvrom.nl
Technische Universiteit Delft (Civiele Techniek)

www.ct.tudelft.nl

RDIN G

ILLUSTRATIEVERANTWOO
INLEIDING

alb. 1 - Barends & Leendertse; alb. 3

2

TU Delft

VDORBEELDEN VAN ONDERGRONDSE TOEPASSINGEN
alb. 1

3

COB; alb. 5 - TU Dellt/COB; alb. 6 - Newsletter lngeokring; alb. 7

R. van Lint; alb. 2 - Arts Ballings; alb. 3, 6 TU Delft; alb. 5 - Brochure Trans-Tokyo Bay Highway Kawasaki Tunnel

STRATEGISCHE STUDIE ONDERGRONDS BOUWEN
alb. 1, 2 - TU Delft/COB/DHV; alb. 3

Kuipers Compagnons/DHV Milieu en Inlrastructuur/Cooper

& Lybrand;

a.fb. 5 - Royal Haskoning

4

BOUWPROCES,

AANDACHTSPUNTEN

EN FACTOREN DIE KEUZES BEPALEN

alb. 1 - COB; alb. 2 - Grabowsky & Poort; alb. 3

5

CONSTRUCTIES,

Grondmechanica Delft; alb. 5 - Newsletter lngeokring

BOUWWIJZEN EN UITVOERING VAN BEGRENZINGEN

alb. 1- Tokyo Construction; alb. 3 - Barends & Leendertse; alb. 4 - Studio=MC2/COB; alb. 5 - Visser en Smit Bouw;
alb. 6 - Rijkswaterstaat

6

GEDLDGIE,

GEOTECHNIEK

EN GEOHYDROLOGIE

alb. 1 - Provincie Zuid-Holland; alb. 2 - Wetenschappelijke Atlas van Nederland; alb. 3 - RIZA; alb. 4 - Kivl;
alb. 5, 6, 7

Grondmechanica Dellt; alb. 8

Visser en Smit Bouw

UITVO ERIN GSTEC H NIEKEN
alb.4

Spanbeton; alb. 5 - Visser en Smit Bouw; alb 6. - Visser en Smit Bouw/Nederhorst

Nedam/Nederhorst

8

Grondtechniek; alb. 7 - Ballast

Grondtechniek; alb. 8 - Nederhorst Grondtechniek; alb. 9 - Visser en Smit Bouw; alb. 13 - Gierum

LEVENSDUURASPECTEN

MATERIALEN ONDERGRONDS BOUWEN

a.fb. 1 - CUR/BV;

R E L EV ANTE

WE B$ ITES/IlLU

STARTI

EV ERANTWOO ROt NG
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9

10

INRICHTINGSASPECTEN EN INSTALLATIES
alb. 2

Holman Maculan; afb. 3 - Articon; afb. 4 - NV Westerscheldetunnel;

alb.6

Grabowsky & Poort; alb. 7 - T. Borsboom;

INVLOED

alb 5

- Mecanoo

OP DE OMGEVING

alb. 1 - Visser en Smit Bouw; alb. 2, 4 - Grondmechanica DeJft; alb. 3 - CUR; afb. 5

12

13

OMGAAN

Architecten/C. Ric:: hters;

Pachiosi Drill SPA

MET VEILIGHEIDSRISICO'S

afb. 1

COB; alb. 2 - CBBNvol, VogeJ bv; alb. 3 - Balkema; afbA

DIEPE

ONDERGRONDSE

Ton Borsboom

OPSLAG

alb. 1, 3 - Carmody & Sterling; alb. 2 - NAMGasunie; afb. 4 - Shimizu Corporation; alb. 5 TU Delft/Haskoning/\Jolker
Stevin; alb. 6

14

Wetenschappelijke

BOUWEN VANAF MAAIVELD; TUNNELS EN KELDERCDNSTRUCTIES
alb. 1, 2, 3, 4, 5, 6

15

Glerum; alb. 7, 8, 9, 10, 11

Cement

AFZINKEN VAN TUNNELS
alb. 1- Cement;alb.2,

16

Atlas van Nederland

HET BOREN

3, 5, 6 - Glerum; afb.4 - De Ingenieur; alb. 8 - FIP Notes

VAN TUNNELS

alb. 2 - COB/Kawasaki; alb. 4, 7 - COB; afb. 5

SBR; alb. B - Holzmann/Wirth; alb. 9

Kyobashi; afb. 13 - T. Bo.,-sboom;

alb. 15 - Smet Boring

17

DE AANLEG

VAN OPEN

BAKCONSTRUCTIES

TEN BEHOEVE

alb. 1, 2 - Glerum; alb. 3 - Land + Water; alb. 4, 5 - Rijkswaterstaat;

18

AANLEG

VAN KLEINE

ONOERGRONOSE

alb. 3 - HWZ Leidingen/Smet

VAN GROTE INFRASTRUCTUUR

alb. 6

Dirk Verstoep;

alb. 7 - Tauw Mabeg eiviel

INFRASTRUCTUUR

Boring; afb. 5 - CBCBoorsysteem; afb. 6 - Westfalia Lunen; alb. 8 Visser & Smit H.-.annab;

alb. 9 - Brochure LMRDrilling; alb. 10 - COB; alb. II, 12 - NSTT

19

CASE

ONOERGRONDSE

alb. 2,4,5

S r ARTI

Het Ondergronds Logistiek Systeem Aalsmeer, Schiphol, Hooiddorp/Elemen1lE:

Maurenbrecher; alb. 6

BEELDMATERIAAL

I lLU

LOGISTIEKE SYSTEMEN

Stichting Initiatielgroep

Amsterdam; alb. 3

EV E RANTWOOR

IS TERUG

DJ N G

en bouw

ITM

TE VINOEN

OP WWW.COB.NL

a

II

Ondergronds

bouwen kan een serieuze bijdrage leveren aan de oplossing van de ruimte-

problematiek in Nederland. Wanneer voor het gebruik van de ondergrondse

ruimte binnen

het onderwijs een eigen plaats wordt gecreeerd, zullen beleidsmakers en uitVoerders van de
toekomst de potenties van de ondergrond
de integra tie van ondergronds

ook serieus nemen. Het COB stimuleert daarom

bouwen in het onderwijssysteem.

stUdenten civiele techniek binnen het HBO-onderwijs,

is daar een concreet voorbeeld van.

COB
CENTRUM ONDERGRONDS

Dit boek, bestemd '\T°or

BOUWEN MAAKT DEEL urT VAN CUR.NET

