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Op de cover

Voor het afdichten van zinkvoegen wordt onder meer gebruikgemaakt 
van het Gina-profiel, een vinding van hoofdingenieur Hette van Dijk van 
de gemeente Rotterdam. Omdat het rubberen profiel sterk leek op de 
voluptueuze contouren van de destijds beroemde Italiaanse actrice Gina 
Lollobrigida, werd het profiel naar haar vernoemd.



Voorwoord

Rijkswaterstaat en Coentunnel Construction v.o.f. hebben gezamenlijk aan het COB – het 
Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik – ge-
vraagd om in een landelijk kader na te denken over de verschillende zinkvoegconstructies, 
zoals die bij afgezonken tunnels worden toegepast. 
 De aanleiding voor de vraag is het tot stand komen van het nieuwe Coentunnelcomplex 
in Amsterdam, waarbij voor het eerst in Nederland beroep is gedaan op de DBFM-con-
tractvorm voor de aanleg c.q. renovatie van een afgezonken tunnel, waardoor het aspect 
beschikbaarheid in een contractuele context is komen te staan. Vooral voor de inmiddels 
bijna vijftig jaar oude Eerste Coentunnel is dat een belangrijk gegeven.

Ofschoon er met betrekking tot de verschillende voegconstructies onderscheid gemaakt 
dient te worden tussen zinkvoegen, mootvoegen en de sluitvoeg, was de vraag voor de Eer-
ste Coentunnel beperkt tot voornamelijk de zinkvoegen en de sluitvoeg. Dit komt doordat 
de circa negentig meter lange tunnelelementen monoliet zijn ontworpen en gebouwd, dat 
wil zeggen met stortvoegen tussen de moten in plaats van met dilatatievoegen.
 Om de toestand van de zinkvoegen te inspecteren, is destructief onderzoek noodzakelijk.  
Een dergelijk onderzoek kan een verstoring veroorzaken in een situatie die tot op heden 
geen noemenswaardige problemen heeft gegeven. Bovendien is het nog maar de vraag 
welke maatregelen er mogelijk zijn als bij inspectie een niet-betrouwbare situatie zou 
worden aangetroffen.
 Na grondige afweging en raadpleging van een aantal deskundigen inzake afgezonken 
tunnels, werd in goed overleg tussen Rijkswaterstaat en Coentunnel Construction v.o.f. 
beslist om geen destructief onderzoek uit te voeren, maar wel zo breed mogelijk na te 
denken over mogelijke toekomstige problemen met de verschillende voegconstructies in 
afgezonken tunnels in het algemeen en met zinkvoegen in het bijzonder. Het is immers zo 
dat er in Nederland een groot aantal afgezonken tunnels ontworpen en gebouwd zijn die  
inmiddels een zodanige leeftijd bereikt hebben dat op niet al te lange termijn fundamen-
tele vragen gesteld gaan worden met betrekking tot restlevensduur.  Het is te verwachten 
dat de ouderdom van deze afgezonken tunnels zich zal beginnen te manifesteren door 
lokale problemen op de meest kwetsbare onderdelen, namelijk de verschillende voegcon-
structies. Hierbij dient overigens duidelijk gesteld te worden dat er thans geen reden is tot 
acute bezorgdheid; het gaat erom tijdig in alle rust te anticiperen op potentiële problemen 
door na te denken over mogelijke oplossingen, in plaats van te wachten tot men met een 
probleem geconfronteerd wordt. 

Het COB heeft de vraag van Rijkswaterstaat en Coentunnel Construction v.o.f. ter harte 
genomen en beroep gedaan op de in Nederland aanwezige ervaring en deskundigheid. Het 
verzamelen van gegevens en het uitwisselen van ideeën in een zeer constructieve sfeer 
tussen alle betrokkenen heeft, in combinatie met de talrijke besprekingen, geleid tot het 
voorliggend rapport.

Algemeen kan worden gesteld dat het voor bestaande tunnels verstandig lijkt om, op basis 
van dit rapport, de mogelijkheden tot interventie per tunnel op maat te onderzoeken en 
voor toekomstige tunnels alvast in het ontwerpstadium met de aanbevelingen van dit rap-
port rekening te houden.



 Uit de besprekingen is tevens gebleken dat er behoefte is aan een doordacht en 
eenduidig programma om vervormingen in het algemeen en zettingen in het bijzonder 
met de vereiste precisie en informatie te kunnen volgen, te beginnen bij het afzinken en 
rekeninghoudend met eventuele overhoogtes. Hiermee wordt het mogelijk de levensge-
schiedenis van een afgezonken tunnel in kaart te brengen.

Rijkswaterstaat en Coentunnel Construction v.o.f. danken het COB en alle specialisten 
voor hun bereidwillige en erg gewaardeerde medewerking. Hun dank gaat in het bijzon-
der uit naar Brenda Berkhout voor haar vakkundige begeleiding en naar Hans Mortier, die 
zich als rapporteur van de moeilijke taak gekweten heeft om alle ideeën, aanbevelingen 
en conclusies tot voorliggend rapport te bundelen.

Namens Rijkswaterstaat, Namens Coentunnel Construction v.o.f.,

 
 
 
Ed Roijen Lode Franken
Johan de Wit Jan Van Steirteghem 
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1 Inleiding 1 

1.1 Aanleiding

Zinktunnels zijn in Nederland niet meer bijzonder. In 1937 begon het met de bouw van de 
Maastunnel en een van de meest recente tunnels is de Tweede Coentunnel (2009-2013). 
In Amsterdam werd zelfs een zinktunnel onder het Centraal Station gerealiseerd.
 Ook onderhoud en renovatie zijn van alle tijden, maar daarbij komen soms moeilijke 
vragen naar boven. Zo moest de Coentunnel Company bij de renovatie van de Eerste Coen-
tunnel een lekkage in de zinkvoegconstructie oplossen, waarvan de oorzaak niet eenduidig 
was. Wat is dan de beste aanpak?

Beperkte lekkage bij zinkvoegen komt niet alleen voor bij de Eerste Coentunnel. Alle 
zinktunnelbeheerders, zoals Rijkswaterstaat, gemeenten en private ondernemingen, kun-
nen ermee te maken krijgen. Wanneer de lekkage zodanig is dat het wegverkeer hinder 
ondervindt, leidt dit tot grote economische schade. Lekkages moeten dus voorkomen of 
beheerst worden. Door vooraf het risico op lekkage in te schatten en mitigerende maatre-
gelen achter de hand te hebben, kan de economische schade worden beperkt. 

De Coentunnel Company en Rijkswaterstaat hebben het COB benaderd om een gezamen-
lijk onderzoeksproject uit te voeren naar het voorkomen en beheersen van lekkages. Uit de 
participanten van het COB is een deskundige commissie samengesteld die verantwoorde-
lijk is voor de totstandkoming van dit rapport.

1.2 Probleemstelling

Doordat zink- en sluitvoegen niet of moeilijk inspecteerbaar zijn, is niet bekend of vast 
te stellen wanneer lekkage optreedt. Ook is niet bekend welke mechanismen zich daarbij 
voordoen en wat de gevolgen daarvan zijn. 
 Nadrukkelijk wordt gesteld dat er geen problemen zijn met de gebruiksveiligheid van tun-
nels. Beperkte lekkage wordt in tunnels geaccepteerd. De economische schade bij grotere 
lekkages kan echter groot zijn.

Dit rapport richt zich vooral op zink- en sluitvoegen. Lekkage kan ook op andere locaties op-
treden. Voor het voorkomen en herstellen van deze lekkages wordt geadviseerd het rapport 
Lekkage in tunnels, opgesteld door ing. L. Leeuw in 2008 in opdracht van Rijkswaterstaat, te 
lezen.

1.3 Doelstelling

Doel van dit rapport is:
Adviseren over de te nemen stappen bij tunnelrenovatie, -onderhoud en -beheer in Neder-
land en België om de kans op het ontstaan van lekkages in zink- en sluitvoegen te kunnen 
inschatten en de gevolgen van lekkages te kunnen beheersen.
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De inspanningen van de commissie op basis van deze doelstelling hebben geresulteerd 
in een preventieve studie naar maatregelen om mogelijke lekkages van zinkvoegen te 
voorkomen en/of te beheersen. Dit rapport is een ondersteuning bij preventief onderhoud, 
maar ook in geval er op korte termijn acties gewenst zijn. In dit rapport worden achtergron-
den gepresenteerd en advies gegeven over wat er wél gedaan zou kunnen worden en wat er 
níet gedaan zou moeten worden. Het is geen kant-en-klaar kookboek – omdat elke tunnel 
uniek is in zijn details, blijft engineering judgement vereist – maar het vormt een goede 
basis voor nader onderzoek naar de risico’s op lekkage in de zink- en sluitvoegen. 

De in dit rapport bijgevoegde informatie (o.a. gemeten zettingen) geeft geen aanleiding tot 
te nemen acties, maar is ten behoeve van deze studie bijgevoegd.

1.4 Lezer/gebruiker

Elke tunnelbeheerder zou zich door dit rapport aangespoord moeten voelen om onderzoek 
te doen naar de staat van de zink- en sluitvoegen. In hoofdstuk 7 zijn aanbevelingen opge-
nomen voor het uitvoeren van dit onderzoek. 
 Naast onderzoek in de tunnel waarvoor de tunnelbeheerder verantwoordelijk is, zou hij 
ook de noodzaak moeten inzien van breder onderzoek naar de gevolgen van corrosie en 
deformaties van de Omega-profielen. 

Voor een onderzoek naar de zink- en sluitvoegen zal de tunnelbeheerder waarschijnlijk 
gespecialiseerde onderhoudsbedrijven inschakelen. Dit rapport is geschreven voor de tun-
neldeskundigen van deze bedrijven. Zij vinden in dit rapport oplossingsrichtingen voor het 
voorkomen en/of herstellen van lekkages. Verder bevat dit rapport veel achtergrondinfor-
matie met (meet)gegevens van bestaande tunnels

Tunnelontwerpers lezen in dit rapport hoe het ontwerp van de zink- en sluitvoegen tot 
stand is gekomen. Ook vinden zij aanbevelingen voor het aanpassen van het ontwerp om 
bij nieuwe tunnels het risico op lekkage te verkleinen.

1.5 Aanpak en leeswijzer

Om risico’s op lekkage bij zinkvoegen te kunnen inschatten, is inzicht nodig in de faalme-
chanismen die kunnen optreden. Hierbij is gedetailleerde kennis van het ontwerp van de 
zinkvoegen noodzakelijk. De ontwerpdetails uit de SATO (Specifieke aspecten tunnelont-
werp) zijn hiervoor als uitgangspunt genomen. SATO is de richtlijn die Rijkswaterstaat han-
teert bij het ontwerpen van afgezonken tunnels* . Aangezien sinds de Eerste Coentunnel in 
principe bij alle tunnels de SATO-details voor zinkvoegen zijn toegepast, is het ook logisch 
deze details als uitgangspunt te gebruiken.
 In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het hoe en waarom van de verschillende compo-
nenten in de SATO-details zoals ze in de laatste versie van SATO (2005) zijn opgenomen. 
In bijlage A wordt, op basis van beschikbare archiefdocumenten, een overzicht gegeven 
van de manier waarop deze details bij verschillende zinktunnels zijn toegepast en hoe de 
details zijn gewijzigd in de loop der tijd (1966 -2013). Waar mogelijk worden de achterlig-
gende gedachten toegelicht.
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Voor de renovatie van de Eerste Coentunnel heeft Coentunnel Company de zinkvoegde-
tails geanalyseerd op mogelijke faalmechanismen. Omdat deze analyse een belangrijke 
basis vormt voor de analyse bij andere tunnels worden de resultaten van deze analyse in 
hoofdstuk 3 gepresenteerd. 

De mogelijke faalmechanismen van zinkvoegen en hoe deze tot stand komen, worden 
overzichtelijk gemaakt in een foutenboom. In hoofdstuk 4 wordt deze foutenboom 
gepresenteerd. Ook worden hier de verschillende faalmechanismen en hun kans van 
voorkomen geanalyseerd. Op basis van uitgebreid literatuuronderzoek en de aanwezige 
kennis binnen de commissie, is per faalmechanisme een risico-inschatting gemaakt. 
 Uit de foutenboom blijkt dat vooral corrosie van de klemconstructie kan leiden tot lek-
kages. In bijlage B is een overzicht toegevoegd van de in het verleden toegepaste conser-
veringssystemen bij zinktunnels. Dit overzicht biedt tunnelbeheerders en (de door hen 
ingehuurde) specialisten inzicht in de verschillen tussen zinktunnels. Een corrosie-expert 
waarschuwt echter dat zonder nadere inspectie geen uitspraak is te doen over de levens-
duur van de zinkvoeg op basis van het conserveringssysteem.
 Een andere oorzaak voor het ontstaan van de mechanismen uit de foutenboom is het 
optreden van zettingen. Om hier meer inzicht in te krijgen, is een goed monitoringplan 
essentieel. Meetgegevens van bestaande tunnels zijn weergegeven in bijlage C. Vaak zijn 
deze gegevens onvoldoende om de risico’s van lekkages te kunnen bepalen. In bijlage D 
geeft de commissie een aanzet tot een leidraad waaraan een goed monitoringplan moet 
voldoen, zowel voor bestaande als voor nieuwe tunnels.

Om optreden van lekkages in een zinkvoeg te voorkomen en/of te beheersen, worden 
mitigerende maatregelen voorgesteld. In hoofdstuk 5 worden deze voor de verschillende 
faalmechanismen toegelicht. Daarnaast is er een stappenplan opgesteld om te kunnen 
bepalen wanneer deze mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn.

In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste conclusies uit dit rapport samengevat en worden 
aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 

In hoofdstuk 7 staan oplossingsrichtingen voor tunnelbeheerders en onderhoudsbedrij-
ven om het risico op lekkage in te schatten en te beheersen. Ook worden er aanbevelingen 
gedaan aan ontwerpers om het risico op lekkage in toekomstige tunnels te verkleinen.

* Tijdens het COB-congres op 30 oktober 2014 is het Handboek Tunnelbouw 
gelanceerd, waarmee het SATO in één keer is geactualiseerd, uitgebreid en 
gedigitaliseerd. Het handboek gaat in op algemene aspecten van het ontwerpen en 
bouwen van weg- en railtunnels. De inhoud is gebaseerd op SATO 2005, aangevuld 
met specifieke kennis van railtunnels. Daarnaast zijn ervaringen uit de periode 2005 
tot heden verwerkt. Experts van verschillende partijen (opdrachtgevers, aannemers, 
ingenieursbureaus, overheden) en verschillende disciplines hebben hun kennis 
ingebracht. Hierdoor geeft het Handboek Tunnelbouw een helder overzicht van best 
practices en state-of-the-artoplossingen en -technieken voor alle fasen van een 
tunnelbouwproject. Het handboek is bovendien een levend document, dat in de loop 
der jaren steeds zal worden geactualiseerd en aangevuld. Het Handboek Tunnelbouw 
is te vinden op www.handboektunnelbouw.nl
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Figuur 1 / Test

Figuur 2 / fdgdfg
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2 Zink- en sluitvoegen: state-of-the-art 2 

2.1 Inleiding: wat zijn zink- en sluitvoegen?

Een zinktunnel wordt niet gebouwd op de locatie waar deze moet liggen. De af te zinken 
tunnel wordt gebouwd in een bouwdok of fabriek, dat soms naast het tracé ligt (Heinen-
oordtunnel), maar soms ver weg (de elementen van de Wijkertunnel en de Piet Heintun-
nel werden beiden over zee getransporteerd). Ook kan de zinktunnel ter plaatse worden 
gebouwd door een deel van het tracé tijdelijk als bouwdok in te richten (Zeeburgertunnel) 
of in de toerit (Roertunnel).

Afhankelijk van de lengte van het afgezonken deel van de tunnel wordt deze, op economi-
sche en bouwtechnische gronden, verdeeld in een aantal tunnelelementen die later één 
voor één worden afgezonken en waterdicht aan elkaar moeten sluiten. Deze aansluitvlak-
ken worden de zinkvoegen genoemd.
 Voor het veilig afzinken van het laatste tunnelelement is extra ruimte nodig voor de 
manoeuvreerbaarheid (toleranties) tussen de twee tunnelelementen (of element en 
landhoofd). Hierdoor ontstaat, na het aansluiten van dat laatste tunnelelement op het 
voorgaande, aan de andere zijde van het tunnelelement een opening van circa 1,20 m. Dit 
wordt de sluitvoeg genoemd. Deze voeg ligt tussen twee tunnelelementen of tussen een 
tunnelelement en het landhoofd. Dit laatste is meestal niet het geval omdat er voldoende 
waterdiepte en/of ruimte naast het element moet zijn om het laatste element op zijn 
plaats te leggen.

2.2 Wegtunneldetails (SATO)

In deze paragraaf worden de details van zink- en sluitvoegen in wegtunnels weergegeven, 
zoals deze door Rijkswaterstaat worden gehanteerd en opgenomen zijn in versie 2005 van 
de SATO. Enkel de meest relevante doorsnededetails worden overgenomen, waarbij kort 
wordt aangegeven wat de technische achtergronden zijn van de bestaande oplossingen.

Figuur 2.1 / Algemeen schema afgezonken tunnel
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2.2.1 Zinkvoegen
De detaillering van de zinkvoeg in versie 2005 van de SATO is gebaseerd op een wegtun-
nel waarop geen extreme belastingssituaties inwerken die aanleiding kunnen geven tot 
grote dwarskrachten. Om ongelijke zetting van twee naastliggende tunnelelementen 
te voorkomen, wordt in de vloer een tand- of deuvelconstructie aangebracht die op de 
dwarskracht moet worden gedimensioneerd. Door de beperkte ruimte in het dak, kan 
daar doorgaans geen tand- of deuvelconstructie worden gemaakt en moet de tand- of 
deuvelconstructie in de vloer de dwarskracht in twee richtingen kunnen overbrengen.

Waar men vroeger snel overstapte naar een oplossing met stalen deuvels wanneer de 
hoogte van de constructieve vloer geen dubbelwerkende tandverbinding toeliet, heeft 
men sinds de Wijkertunnel (1996) de oplossing met stalen deuvels verlaten. De extra 
hoogte van het ballastbeton wordt aan de elementuiteinden ook als constructief beton 
uitgevoerd, waardoor er meteen genoeg hoogte is om een dubbelwerkende tandverbin-
ding uit te voeren. In figuur 2.2 wordt de oplossing gegeven van een zinkvoeg met dub-
belwerkende tandverbinding in de vloer van de verkeerskoker.

Aan zowel het primaire als secundaire uiteinde van een tunnelelement wordt het eerste 
fase beton (de betonmoot vloer, wanden en dak) voorzien van een stalen omranding. 
Doorgaans wordt hiervoor een bestaand IPE-profiel gekozen, waarvan de hoogte wordt 
bepaald op basis van de dimensies van het benodigde primaire afdichtingsprofiel (Gina) 
en de te verwachten (verschil)zettingen tussen tijdstip van zinken en het aanstorten van 
de tandverbinding.
 In de profielen worden platen gelast waarop de Gina aan primaire zijde wordt beves-
tigd. Ook aan het secundaire eind worden platen in het IPE-profiel gelast. De ingelaste 
platen dienen om bouw- en meettoleranties op te vangen, en hun grootste voordeel ligt 
in het feit dat deze correcties aangebracht kunnen worden buiten het kritieke pad van de 
bouw van de tunnelelementen. Zodoende kan men ook, na inmeting van de staalplaat 
van het aansluitende kopvlak, de ingelaste plaat aan het tegenoverliggende kopvlak 
perfect ‘contramallen’, zodat de platen parallel aan elkaar zijn in afgezonken toestand, en 
de Gina derhalve een nagenoeg uniforme aansluiting en indrukking heeft over de gehele 
omtrek van de voeg.
 Het contramallen voorkomt dat het andere vrije tunneluiteinde buiten de toleran-
ties verdraait en met extra vijzels in een zinkvoeg (tussen de nog aanwezige betonnen 

Figuur 2.2 / Detail zinkvoeg ter plaatse van vloer in rijwegkoker, met dubbelwerkende tandverbinding
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kopschotten) moet worden gecorrigeerd (het zogeheten kwispelen). Zo ontstaat een ge-
garandeerde waterdichting door gelijkmatige indrukking van het (neusje van het) Gina-
profiel. Na afzinken en controle van de maatvoering van het secundaire einde, worden  
bij overschrijding van de toleranties handmatig kwispelvijzels in de zinkvoeg aange-
bracht. Hierdoor wordt het secundaire einde van het tunnelelement binnen de maattole-
ranties geperst. Deze actie zit in de afzinkprocedure en betekent een verlenging van  
de afzinkprocedure.

Het vaak voorgestelde alternatief om een gezet U-vormig profiel toe te passen in plaats van 
een IPE-profiel met ingelaste plaat dient steeds kritisch beoordeeld te worden. Zowel de 
toleranties bij het samenstellen van het U-profiel als de mogelijke deformaties ten gevolge 
van het beton storten, dienen klein te zijn om een correcte oplossing te kunnen garanderen 
met een identiek Gina-profiel als in de IPE-oplossing. Het zogenaamde voordeel zou liggen 
in het feit dat er geen platen ingelast hoeven te worden (inclusief het achtergrouten). Het 
nadeel is dat door de bouwdeformaties de maatvastheid van het vrije uiteinde van het  
tunnelelement mogelijk niet beheersbaar of corrigeerbaar is (ondanks de inzet van  
kwispelvijzels).

In de binnenhoeken van de staalprofielen worden aan de betonzijde sponsstrippen aange-
bracht om later te kunnen injecteren (zie figuur 2.7). Door verhardingskrimp kan het beton 
immers van het staalprofiel loskrimpen, waardoor het risico op achterloopsheid en dus lek-
kage ontstaat. Daarom worden, voor het inbrengen van de inlasplaten (in het geval van IPE-
profielen), de sponsjes aangeboord en geïnjecteerd met epoxyhars. Tevens worden hiermee 
onvolkomenheden van het betonproces (holle ruimtes) hersteld. Tussen het IPE-profiel en 
de ingelaste beplating wordt een krimparme cementgebonden injectiemortel geïnjecteerd.

Figuur 2.3 / Gina-profiel op zinkvoegomranding Figuur 2.4 / Kwispelvijzels in zinkvoeg

Figuur 2.5 / Omega-profiel Figuur 2.6 / Nis in MTK met afgedopte afpersleidingen
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Na afzinken wordt een tweede afdichtingsprofiel (Omega) aangebracht, met daarom-
heen een bekisting. Deze bekisting moet de vrije vervorming van het Omega-profiel 
waarborgen tijdens initiële verschilzettingen. Ook moet de bekisting het Omega-profiel 
beschermen tijdens naburige werkzaamheden, zoals het slopen van de kopschotten en 
het aanbrengen van het betonwerk van de tandverbinding.

Ter plaatse van het middentunnelkanaal (MTk) worden twee (doorgaans stalen) leidin-
gen ingestort. De eerste gaat vanuit het MTk naar de ruimte tussen Gina en Omega in de 
vloer. Met deze leiding, de afpersvoorziening, zal men de vereiste waterdruk aanbrengen 
om de Omega in het werk te valideren (afpersen op controle waterdichting). Tevens kan 
men via deze leiding het eventuele lekwater tussen beide afdichtingen weghalen indien 
men vreest voor mogelijke bevriezing van dit lekwater (enkel bij een zinkvoeg die is 
gelegen in ondiep water). De tweede leiding – die doorgaans een diameter heeft van 63 
mm – maakt een verbinding tussen het MTk en de ruimte tussen Omega en bekisting. 
Bij lekkage van de Omega komt er lekwater op de vloer van het MTk en wordt de tunnel-
beheerder meteen gewaarschuwd. Tegenwoordig zijn de looppaden (Dejo-roosters) in 
het MTk afgedekt met een soort hardboardplaten, zodat de vloer met leidingen niet meer 
zichtbaar en inspecteerbaar is.

Zoals uit de details van buitenwanden en dak blijkt, zijn de tandverbindingen op deze 
locaties niet geschikt om grote dwarskrachten over te brengen. 

In de zinkvoegen dient de binnenzijde van de voegen tussen de tunnelelementen te wor-
den voorzien van een blijvend elastisch materiaal om het afzetten van vuil te voorkomen 
en om eventuele vervorming van de tunnel te kunnen opvangen. De dikte van de voegvul-
ling dient door de constructeur te worden bepaald. Wanneer er nauwelijks beweging in 
axiale richting wordt verwacht, kan deze voegvulling bestaan uit een laagje bitumen. Bij 
bewegingen die groter zijn dan een paar millimeter zal men gauw kiezen voor alveolit of 
gelijkwaardig materiaal.

Figuur 2.7 / Detail zinkvoeg ter plaatse van vloer
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2.2.2 Sluitvoegen
In figuur 2.10 wordt het detail weergegeven van de sluitvoeg in de tunnelvloer bij een en-
kelvoudige dwarskrachtwerking. Het is in dit geval gemakkelijk om een tandverbinding in 
het dak aan te brengen, aangezien het beton van het dak hier in een traditionele bekisting 
wordt aangebracht, in tegenstelling tot het spuitbeton bij een gewone zinkvoeg, en er 
hier geen Gina- en Omega-profielen aanwezig zijn. Men kan er natuurlijk nog steeds voor 
kiezen om een dubbelwerkende verbinding in de vloer te realiseren.

De einden van de tunnelelementen ter plaatse van de sluitvoeg worden niet voorzien 
van een stalen omranding en Gina-profiel. In beide voegvlakken worden rubbermetalen 
voegstroken ingestort. Aan één zijde wordt een dilatatievoeg gemaakt. Aan de andere 
zijde wordt het beton momentvast aan het aangrenzende tunnelelement gestort en is de 
voegstrook bedoeld als veiligheidsmaatregel voor het geval dat het verse beton los krimpt 
van het oude beton.

Figuur 2.8 / Detail zinkvoeg ter plaatse van buitenwand

Figuur 2.9 / Detail zinkvoeg ter plaatse van dak
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In de sluitvoeg worden, voor fixatie van de sluitvoeg, direct na het afzinken op maat ge-
maakte betonnen sluitvoegwiggen aangebracht. Hierdoor blijven de Gina-profielen van de 
naastgelegen tunnelelementen ingedrukt wanneer de sluitvoegkamer wordt leeggepompt.
 Zoals in figuur 2.10 wordt aangegeven, wordt het beton van de sluitvoeg doorgaans 
in twee stortfasen aangebracht. Dit komt voort uit de eis om steeds een dubbele water-
dichting te hebben. Tijdens het storten van de eerste fase (vloer, wanden en dak) zijn dit 
de kopschotten en de sluitvoegkist rondom de tunnel, bij de tweede stortfase zijn dit de 
sluitvoegkist en het eerste fase beton. Zodoende kan men de kopschotten verwijderen voor 
aanvang van de tweede stortfase.

Figuur 2.10 / Sluitvoeg vloer, enkelzijdig werkend

Figuur 2.11 / Sluitvoeg vloer, dubbelzijdig werkend
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2.3 Spoortunneldetails

Bij spoortunnels is er doorgaans geen ballastbeton nodig vanwege een gunstiger verhou-
ding tussen eigen gewicht en opdrijfvermogen van een tunnelmoot. Het spoor is daaren-
tegen aangelegd op een ballastbed, waardoor het zelden mogelijk is om een dubbelwer-
kende betonvertanding in de dikte van de constructieve vloer aan te brengen. Bovendien 
zal de constructieve vloer in een spoortunnelbuis minder dik zijn omdat elke spoorbuis 
slechts één spoor zal omvatten en dus eerder smal zal zijn ten opzichte van een verkeers-
koker met meerdere rijstroken. Vanwege deze kleine veldoverspanning (in de dwarsrich-
ting van de tunnel) kan men volstaan met een relatief kleine plaathoogte. Zinkvoegen 
zijn dan ook meestal uitgevoerd met enkelvoudig werkende tandverbindingen in vloer en 
dakplaat, of met dubbelwerkende deuvelverbindingen zoals aangegeven in figuur 2.14.

Figuur 2.12 / Sluitvoeg met wiggen Figuur 2.13 / Wanden sluitvoegkist

Figuur 2.14 / Zinkvoeg in spoortunnel met dubbelwerkende deuvelverbinding
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2.4 Gina-profiel

Het Gina-profiel is het rubberprofiel dat instaat voor de primaire waterafdichting tijdens 
het zinkproces. Deze waterafdichting wordt doorgaans als tijdelijke afdichting be-
schouwd. Het profiel dient bij de maximale en minimale indrukking te voldoen aan de 
gestelde eisen.
 
De maximale indrukking/drukkracht wordt bereikt door de combinatie van:
•	 maximaal optredende waterdruk (hoogste waterpeil)
•	 maximale temperatuurstijging (verschil tussen de maximale temperatuur, in principe 

’s zomers, en de temperatuur tijdens zinken)
•	 bijkomende indrukking ten gevolge van kwispelen (horizontale correctie)
•	 bijkomende indrukking ten gevolge van (differentiële) zettingen
•	 bijkomende indrukking ten gevolge van maatafwijkingen zinkvoegprofielen

De minimale indrukking/drukkracht wordt bereikt door de combinatie van:
•	 minimaal optredende waterdruk (laagste waterpeil) 
•	 maximale temperatuursdaling (verschil tussen de minimale temperatuur, in principe 

’s winters, en de temperatuur tijdens zinken)
•	 maximale gaping ten gevolge van kwispelen (horizontale correctie)
•	 maximale gaping ten gevolge van (differentiële) zettingen
•	 bijkomende gaping ten gevolge van maatafwijkingen zinkvoegprofielen
•	 kruip en krimp van het beton

Bij de minimale indrukking moet ook nog rekening gehouden worden met de relaxatie 
die in het rubberprofiel kan optreden gedurende de beoogde levensduur. De druk die 
langdurig in het Gina-profiel aanwezig is, zal na verloop van de tijd afnemen ten gevolge 
van relaxatie. Deze afname is lineair met de logaritme van de tijd in minuten. Daarom 
is de relaxatie constant voor periodes die tien keer zo lang zijn als de voorgaande. Een 
dergelijke periode wordt een decade genoemd. Voor het rubber van de Gina-profielen 
is volgens opgave van de leverancier de relaxatie ongeveer zes procent per decade. Na 
honderd jaar is de relaxatie dan:

 Relaxatie 100 jaar = 6% x log(100x365x24x60) = 46,3%

Dit betekent dat er na honderd jaar nog 53,7% van de originele drukkracht in het profiel 
aanwezig is. De relaxatie wordt in rekening gebracht over de contactdruk.

De Gina-voeg wordt geacht waterdicht te zijn als de contactdruk tussen het rubber 
van het Gina-profiel en het zinkvoegprofiel meer dan 2,5 keer de heersende waterdruk 
bedraagt. Veelal wordt een minimale indrukking van 30 mm ook als een bijkomende 
eis gesteld. De indrukking van het Gina-profiel dient ook de maximale waarde langs de 
horizontale as van de ontwerpdiagrammen niet te overschrijden. Anders kan er schade 
aan de klemconstructie en/of het inwendige van het profiel optreden.
 In figuur 2.15 en 2.16 worden de indrukking/kracht-grafieken van twee veelvuldig toe-
gepaste Gina-profielen van Trelleborg weergegeven. De volle lijnen geven de indrukking 
(in mm) in relatie tot de lineair aanwezige drukkracht (in kN/m), terwijl de stippellijn de 
lokale contactspanning (in N/mm2) geeft in functie van de lineair aanwezige drukkracht.
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Zoals duidelijk valt op te merken, vertoont het type Gina 200-260 SN een heel slap 
gedrag bij de eerste 50 mm indrukking. Dit is bewust in het ontwerp van het profiel door-
gevoerd door het profiel op te bouwen met een zachte neus (soft nose, SN). Een Gina-
profiel met dergelijke karakteristieken garandeert een goede aanvangsafdichting, zelfs bij 
aansluitvlakken (zinkvoegprofielen) die met een grotere tolerantie zijn vervaardigd en/of 
bij ruimere zinktoleranties.

Figuur 2.15 / Kracht-vervormingsdiagram Gina-profiel type ETS 180-220

Figuur 2.16 / Kracht-vervormingsdiagram Gina-profiel type ETS 200-260
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Tot slot wordt in figuur 2.17 nogmaals de grafiek van het Gina-profiel ETS 180-220 
weergegeven, met daarin de maatgevende indrukkingen/krachten zoals berekend voor 
de zinkvoegen tussen de landhoofden en de aanpalende tunnelelementen in het project 
van Tweede Coentunnel.

De minimale indrukking bij zinken bedroeg 73 mm. Door alle hierboven aangehaalde 
effecten kan deze indrukking nog met 25 mm afnemen. Dit resulteert in een minimale 
indrukking van 48 mm. Hiermee werd al voldaan aan de eis van minimaal 30 mm in-
drukking. De bij die indrukking aanwezige lokale contactspanning bedraagt 2,5 N/mm2. 
Ten gevolge van relaxatie zou deze contactspanning na 100 jaar nog 0,54 x 2,5 = 1,35 
N/mm2 bedragen. Aangezien de heersende waterdruk maximaal circa 0,14 N/mm2 
bedraagt, is de veiligheid minimaal 9,6: dat is ruimschoots boven de vereiste 2,5.

2.5 Omega-profiel

Het Omega-profiel is de tweede waterafdichting, en wordt doorgaans beschouwd als dé 
waterdichting van de tunnel gedurende zijn gehele levensduur. Het profiel is ontworpen 
om weerstand te kunnen bieden aan de heersende (hoge) waterdrukken in combinatie 
met optreden van deformaties in de zinkvoeg. Deze deformaties kunnen zowel axiaal, 
radiaal als van torsionele aard zijn. 

Leveranciers van Omega-profielen geven voor elk type een grafiek met toelaatbare wa-
terdrukken in relatie tot de breedte tussen beide flenzen van het Omega-profiel (gap). 
Hierbij werd reeds rekening gehouden met een veiligheid van 2,5 op de breuksterkte 
van het Omega-profiel.

Figuur 2.17 / Kracht-vervormingsdiagram Gina-profiel type ETS 180-220 met waarden Tweede Coentunnel



21

HOOFDSTUk 2 - Zink- en sluitvoegen: state-of-the-art

 De verschillende types krijgen, althans bij leverancier Trelleborg, een naamgeving in 
de aard van 'OS 360-100', waarbij de eerste getalwaarde duidt op de totale (aanvanke-
lijke) breedte van het profiel en de straal van de boog, beiden in mm. Dit is ook duidelijk 
te zien in figuur 2.18.

Wanneer het Omega-profiel spanningsvrij wordt geïnstalleerd in de zinkvoeg, dan 
bedraagt de overspannen voegbreedte theoretisch 2 x 100 = 200 mm (nominale gap), 
zoals te zien in de grafiek in figuur 2.19.

De toename of afname die gedurende de levensduur van het Omega-profiel zal op-
treden, is gebaseerd op enerzijds de horizontale voegbewegingen (ux) zoals die zijn 
bepaald voor het Gina-profiel en anderzijds de verticale voegbewegingen (uy) die kun-
nen optreden ten gevolge van zakkingsverschillen tussen twee elementuiteinden. Er 
wordt doorgaans van uitgegaan dat de Omega-profielen zo snel mogelijk na het zinken 
worden aangebracht, zodat de volledige zetting tot aanbrengen van de dwarskrachtver-
binding meegenomen dient te worden.
 

Figuur 2.18 / Omega-profiel type OS 360 -100

Figuur 2.19 / Relatiegrafiek voegbreedte-heersende waterdruk Omega-profiel
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De extreme voegwijdtes kunnen dan berekend worden met deze formules:

Lmax = ((Linit + ux)
2 + uy

2)0,5

Lmin = Linit – ux

Zoals blijkt uit de grafiek in figuur 2.19, wordt een Omega-profiel doorgaans gefabriceerd 
met twee nylon lagen (plies) als ‘wapening’ van het rubbermateriaal. Indien grote belas-
tingen hiertoe aanleiding geven, kunnen ook profielen met drie nylon lagen gerealiseerd 
worden. Deze nylon lagen kunnen geen rek opnemen, wel vervorming.

Bij de keuze van het Omega-profiel zal men zich baseren op het in de voeg aangewende 
Gina-profiel. De initiële breedte van de voegopening net na het zinken wordt immers be-
paald door het Gina-profiel en de verwachte indrukking van het Gina-profiel. Indien men 
werkt met IPE-zinkvoegprofielen met ingelaste platen, kan men de maat waarmee deze 
ingelaste platen binnen de flens van het IPE-profiel zijn aangebracht (aan beide zijden) 
van de benodigde initiële voegwijdte van het Omega-profiel aftrekken. 

2.6 Zinkvoegomranding

De hoogte van de zinkvoegomranding wordt gekozen op basis van het toe te passen Gina-
profiel. De breedte van dit rubberprofiel, vermeerderd met de klemstrippen aan beide 
zijden, dient immers tussen de flenzen van de zinkvoegomranding te passen. Wanneer 
de Gina wordt samengedrukt, is het niet te verwachten dat de uitbolling resulteert in een 
breedte groter dan de initiële breedte verhoogd met de beide klemstrippen. Op basis van 
deze redenering zou men dus kunnen stellen dat de zinkvoegomranding aan het secun-
daire eind dezelfde hoogte mag hebben (zie ook figuur 2.21).
 Hierbij dient men echter steeds rekening te houden met de te verwachten zettingen en 
het eventueel hoger afzetten van de tunnelelementen die aansluiten op de landhoofden. 
Hierdoor zullen ter plaatse van zinkvoegen waarbij aan beide zijden een significant verschil 
in belastingssituaties en/of fundatiekarakteristieken bestaan, fors hogere secundaire 
zinkvoegomrandingen nodig zijn dan aan primaire zijde, zoals aangegeven in figuur 2.22.
 Tot slot kan het ook nog noodzakelijk zijn om de te verwachten doorbuigingen van dak- 
en vloerplaten ten gevolge van de optredende waterdrukken in beschouwing te nemen bij 
tunnelkokers met grote overspanningen (verkeerskokers).

Figuur 2.20 / Omega-profiel in zinkvoeg
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Figuur 2.21 / Zinkvoeg met zinkvoegomrandingen van gelijke hoogte

Figuur 2.22 / Zinkvoeg met zinkvoegomrandingen van ongelijke hoogte
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2.7 Klemstrippen

De klemstrippen die het Gina-profiel aan de zinkvoegomranding bevestigen, zijn dusda-
nig gedimensioneerd dat ze in staat zijn om drie typen krachten te kunnen opnemen:
•	 De krachtswerking ten gevolge van het eigengewicht van het Gina-profiel.
•	 De zijdelingse krachten ten gevolge van de dwarscontractiecoëfficiënt van het rubber 

bij indrukking.
•	 De zijdelingse krachten die ontstaan door het eventueel verticaal en horizontaal laten 

glijden van het Gina-profiel langs de secundaire zinkvoegomranding.

De detaillering (zie figuur 2.23) is bepaald door de leverancier van de Gina-profielen.

De klemstrippen die het Omega-profiel bevestigen aan de zinkvoegomranding dienen 
dusdanig gedimensioneerd te zijn dat ze in staat zijn om:
•	 een klemdruk in het rubber te genereren die minimaal 2,5 keer de heersende water-

druk bedraagt, en
•	 een klemdruk te genereren die het Omega-profiel op wrijving vasthoudt.

De maximaal optredende trekkracht in het Omega-profiel is afhankelijk van de heersende 
waterdruk en de straal van de boog na vervorming. De oorspronkelijke lengte van de boog 
bedraagt:
 

S = π • R0

Wanneer de koorde bij een gelijkblijvende lengte S vergroot wordt van Linit tot Lmax, dan 
kan de straal na vervorming R bepaald worden uit dit stelsel vergelijkingen:

sin ϕ = 0,5 • Linit/R
ϕ • R = 0,5 • S

met ϕ zoals aangegeven in figuur 2.24.

Figuur 2.23 / Details klemprofielen Gina-profiel
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Uit de berekende straal R en de heersende waterdruk kan men via de ketelformule de 
trekkracht nO in het Omega-profiel bepalen, en met de hoek ϕ zodoende ook de compo-
nenten van deze trekkracht in het vlak evenwijdig (nH) en parallel (nV) aan de klemstrip.  
 De trekkracht wordt door middel van wrijving opgenomen aan beide zijden van het 
rubberprofiel. De benodigde klemkracht is gelijk aan:

 
Hierin representeert γ de veiligheidscoëfficiënt op het uittrekken van de strip (2,5) en μ 
de wrijvingscoëfficiënt tussen rubber en staal (0,3). 

Om de veiligheid ook na relaxatie te kunnen garanderen, dient de te verwachten relaxatie 
verrekend te worden. De klemstripconstructie wordt na een korte periode nagespannen 
om al te hoge initiële krachten te voorkomen. De benodigde naspankracht wordt als volgt 
bepaald.
 De relaxatie r is gedefinieerd in procenten spanningsverlies per decade (basiseenheid 
minuut). Tot het moment van naspannen neemt de klemspanning af volgens:

Op tijdstip t = t1 wordt nagespannen tot de oorspronkelijke kracht. De reeds aanwezige 
spanning zal verder relaxeren volgens bovenstaande relatie. Voor de extra aangebrachte 
spanning zal een nieuwe relaxatiecurve inzetten. De totale spanning verloopt vanaf dat 
moment volgens:

 

Figuur 2.24 / Rekenmodel (vervormd) Omega-profiel
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Wanneer na één week wordt nagespannen, is de totale resterende spanning na 100 jaar 
nog 67% van de oorspronkelijk aangebrachte spanning.

De klemkracht inclusief relaxatie-effect nklem,rel dient te worden verhoogd met de lood-
rechte component van de trekkracht nV.

In onderstaande tabel zijn voor enkele Omega-profielen in de Tweede Coentunnel als 
voorbeeld doorgerekend:

Situatie Locatie  pw lc R nO nH nV
γ nklem nklem,rel ntot

Hoogw. N/Z 0,080 273 157,8 12,6 6,3 10,9 2,5 53 79 90

27/28 0,205 270 153,6 31,5 15,0 27,7 2,5 131 197 226

34/35 0,150 270 153,6 23,0 11,0 20,3 2,5 82 123 149

CAL 27/28 0,187 283 174,7 32,7 19,2 26,5 1,5 96 144 164

Uit de tabel blijkt dat de maatgevende situatie optreedt bij hoogwater in de zinkvoeg  
tussen moot 27 en 28. De klemkracht ten behoeve van de klemstripberekening is gelijk  
aan 226 N/mm.

Figuur 2.25 / Rekenmodel klemstrip Omega-profiel
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De in figuur 2.25 weergegeven klemstripgeometrie is met de eerder bepaalde maatge-
vende klemkracht doorgerekend. Uitgangspunten waren verder:
•	 Staalkwaliteit draadeind/bout: 8.8
•	 kromtrekken klemstrip t.g.v. lassen: peil 5 mm per meter strip
•	 Veiligheid op de trekkracht: 1,5
 
De maatgevende controle betreft de trekkracht in de bout. De rekenwaarde van de op-
tredende trekkracht is 200 kN, wat kleiner is dan de opneembare trekkracht van 203 kN. 
Conclusie: de klemstripconstructie uit figuur 2.25 (bouten 8.8 ø24 h.o.h. 200 mm) 
voldoet. De klemstrip mag per meter hooguit 5 mm krom komen te staan (peil 5 mm). 
Verder dient de klemstrip niet eerder dan één week na het plaatsen van het Omega-
profiel nagespannen te worden. Zowel bij plaatsen als bij naspannen dienen de bouten/
moeren aangedraaid te worden met een kracht van 133 kN.

2.8 Tandverbinding (shear keys)

Waar vroeger de dwarskrachtoverdracht ter plaatse van de zinkvoegen steeds kon worden 
gegarandeerd door een dubbelwerkende tandverbinding in de vloerplaat, dan wel door 
enkelvoudig werkende tanden in zowel de vloer- als de dakplaat, werden de meer recente 
tunnels in Nederland en België ontworpen en gerealiseerd met additionele tandverbin-
dingen in de tunnelwanden. De traditionele tandverbindingen in vloer- en dekplaten 
kunnen de optredende verticale dwarskrachten niet meer opnemen, en zodoende is 
de overdracht van horizontale en verticale dwarskrachten ontkoppeld. De wandtan-
den nemen de verticale dwarskrachten op, de vloer- en dekplaattanden de horizontale 
dwarskrachten. Eventueel optredende torsiemomenten worden opgenomen door zowel 
(buiten)wandtanden als dek- en vloerplaattanden.
 Deze ontwikkeling naar grotere optredende dwarskrachten is enerzijds te wijten aan 
het deels landinwaarts aanbrengen van zinktunnels in een tijdelijke zinksleuf, waarbij in 
definitieve toestand grote aanvullingen en dijken op het tunneldek gerealiseerd worden. 
Anderzijds leiden de toenemende afmetingen van overvarende schepen tot steeds  
grotere ‘zinkend schip belastingen’.

Figuur 2.26 / Zinkvoeg met montage Omega-profiel
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De oplossing met enkelvoudig 
werkende vertanding in vloer 
en dak zal men doorgaans de 
tandverbinding of deuvelverbin-
ding noemen, maar het komt 
ook nogal eens voor dat deze 
verbinding als een kraagverbin-
ding wordt omschreven.

Een dubbelwerkende 
tandverbinding in de vloer 
zal men doorgaans als 
een tandverbinding of 
deuvelverbinding omschrijven.

In sommige tunnels is de vertan-
ding langs de gehele buitenom-
trek van de tunnel aangebracht. 
Deze oplossing zal men meestal 
als een kraagverbinding omschrij-
ven, maar ook tandverbinding, 
deuvelverbinding en zelfs spie/
mof-verbinding zijn in gebruik.

Als laatste variante is er dan 
nog de 'echte' tandverbinding 
waar de vertikale dwarskrachten 
worden doorgegeven over de 
voeg middels grote betonnen of 
stalen tanden of shear keys.

Dwarskrachtverbindingen
In de literatuur worden verschillende benamingen voor de diverse soorten dwarkracht-
verbindingen door elkaar gebruikt. In principe dekt de naam 'dwarskrachtverbinding' 
steeds de lading. In dit kader worden de verschillende benamingen nader uitgelegd om 
de leesbaarheid van de volgende hoofdstukken te bevorderen.

Type A

Type B

Type C

Type D
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3 Analyse problematiek zinkvoegen Eerste 
Coentunnel 3 

3.1 Inleiding

Binnen de renovatiewerkzaamheden van de Eerste Coentunnel is een analyse gemaakt 
van de manier waarop men optimaal de bestaande lekkages en de mogelijke toekomstige 
lekkages in de zinkvoegen zou kunnen aanpakken. Na deze uitgebreide analyse, waarbij 
zowel interne als externe partijen betrokken waren, is besloten de bestaande deuvel niet 
te verwijderen en de volgende restricties/beheersmaatregelen door te voeren:
•	 Robuuste drainage van de zinkvoegen.
•	 Fixatie van de deuvel t.b.v. calamiteit (hoge waterdruk achter voeg).
•	 Monitoring van het lekwater.

Details over de voegconstructie van de Eerste Coentunnel zijn in bijlage A terug te vinden. 
kenmerkend is de betonnen ringdeuvel die over de hele tunneldoorsnede is aangebracht.

Vanuit contractueel oogpunt diende men ook een levensduurbeschouwing te maken voor 
een ontwerplevensduur van 100 jaar vanaf het stichtingsjaar van het kunstwerk; voor de 
Eerste Coentunnel dus tot 2066. Derhalve zijn onderstaande zaken beschouwd:
•	 Huidige staat en bijbehorende schademechanismen.
•	 Prognose van de staat in 2066 zonder maatregelen.
•	 Prognose van de staat in 2066 met een of meerdere maatregelen.

Figuur 3.1 laat zien waar in eerdere rapportages reeds lekkages werden aangegeven. De 
lekkages (twee locaties) situeren zich ter plaatse van zinkvoegen (de elementen zijn niet 
gesegmenteerd uitgevoerd).

Figuur 3 / Test

Figuur 3.1 / Schematische weergave Eerste Coentunnel met locatie lekkages
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3.2 Mogelijke schademechanismen

Er zijn vier mechanismen vastgesteld die de oorzaak van de geconstateerde lekkages kun-
nen zijn. Deze mechanismen zijn weergegeven in figuur 3.2 t/m 3.4.

1) Lekkage kraag
Constructieve controle van de kraagconstructie leert dat deze ruimschoots voldoende 
is om de krachtswerking ten gevolge van water- en gronddrukken op te nemen. Grote 
dwarskrachten ten gevolge van grote verschillen in beddingsstijfheden en/of excentri-
sche inleiding van axiale krachten zouden echter wel tot bezwijken van de kraagcon-
structie kunnen leiden. Ondanks het feit dat men dergelijke scheurvorming dan zou 
verwachten op die locaties waar de kraagconstructie het meest stijve gedrag vertoont (in 
de hoekpunten), kan men geen uitsluitsel geven over de locatie van de scheurvorming. 
Mitigerende maatregelen (injectie van de bestaande scheuren) ten aanzien van deze lek-
kage vereisen dan ook lekdetectie door middel van endoscopisch onderzoek, dan wel het 
(tijdelijk) verwijderen van de gehele deuvelconstructie.

2) Achterloopsheid
Achterloopsheid van de zinkvoegomranding kan veroorzaakt zijn door grindnesten, het 
loskrimpen van het beton, corrosie van het staalprofiel of een combinatie van deze oor-
zaken. Ook voor dit mechanisme geldt dat de leklocatie langs de tunnelomtrek niet een-
duidig valt te voorspellen. Mitigerende maatregelen (injectie van de bestaande scheuren) 
ten aanzien van deze lekkage vereisen dan ook lekdetectie door middel van endoscopisch 
onderzoek, dan wel het (tijdelijk) verwijderen van de gehele deuvelconstructie.

3) Lekkage langs de rubberprofielen
Indien de druk in het Gina-profiel dusdanig laag is geworden ten gevolge van 
verbreding van de zinkvoeg (temperatuur, zettingen, etc.) in combinatie met relaxatie van 
het rubber, is het mogelijk dat de aanwezige waterdruk het Gina-profiel zijdelings heeft 
‘weggedrukt’. Vergelijking van de in het werk opgemeten voegbreedte met de theoreti-
sche voegbreedte na zinken (op basis van de constructieve ontwerptekeningen) gaven 
aan dat de initiële voegbreedte nagenoeg gehandhaafd is gebleven. Een controlebere-
kening (door leverancier van het Gina-profiel) op basis van de veronderstelde indrukking 
gaf ook een voldoende hoge veiligheid met betrekking tot de waterdichtheid. Lekkage zou 
dus alleen kunnen optreden ten gevolge van lokale beschadiging van het rubberprofiel 
zelf. Bovendien dient opgemerkt te worden dat de Gina strikt genomen enkel een tijde-
lijke functie heeft.

Figuur 3.2 / Mechanisme 1 (lekkage via de kraag) en mechanisme 2 (achterloopsheid)
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Lekkage door het Omega-profiel kan ook worden veroorzaakt worden door beschadiging 
van het rubberprofiel zelf. De kans dat dit de oorzaak is van de geconstateerde lekkage, 
wordt bijzonder klein geacht. Er zou dan immers ook een lekkage door het Gina-profiel 
moeten zijn. De kans dat er gelijktijdige schade aanwezig is bij de Gina en de Omega is 
uiterst klein, ten eerste omdat de schade aan de Gina al bemerkt had moeten zijn, en ten 
tweede zou het wel zeer toevallig zijn indien twee rubberdichtingen op dezelfde zinkvoeg 
in twee verschillende bouwfasen beschadigd zijn geraakt. Ook hier is men genoodzaakt 
de ringdeuvel (tijdelijk) te verwijderen om zodoende de beschadiging te lokaliseren en het 
herstel van het Omega-profiel uit te voeren.

4) Corrosie
Lekkage door corrosie van de klemconstructie kan resulteren in het loskomen van het 
Omega-profiel ten gevolge van afname van de klemdruk (loskomen moeren door de cor-
rosie) in combinatie met relaxatie van het rubber.
 Corrosie van de stalen klemstrip zelf kan ook aanleiding geven tot lekkage. Ondanks het 
feit dat lekkage van deze aard steeds moet samengaan met lekkage van het Gina-profiel, 
is dit niet uit te sluiten. Immers, deze corrosie kan overal simultaan plaatsvinden, en enkel 
op die locatie waar er tevens sprake is van een lekkende Gina worden lekken gedetecteerd.

Figuur 3.3 / Mechanisme 3 (lekkage langs en/of door rubberprofielen)

Figuur 3.4 / Mechanisme 4 (corrosie stalen klemconstructie)
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 Uitvoerige beschouwingen van de mogelijk opgetreden en gedurende de resterende le-
vensduur nog te verwachten corrosie gaf aan dat er geen calamiteit te verwachten is. Deze 
berekening/inschatting is echter gebaseerd op tal van aannames aangaande de stroom-
snelheid, de zuurstofgraad en het zoutgehalte van het lekwater, en de aanwezige luchttoe-
voer. Als mitigerende maatregel kan gedacht worden aan een volledig herstel na (tijdelijke) 
verwijdering van de deuvelconstructie, dan wel aan het stagneren van het corrosieproces. 
Dit laatste kan gebeuren in de vorm van kathodische bescherming of door het verbeteren 
van het milieu (injectie van een inhibitor).

Evaluatie van de mogelijke schademechanismen heeft tot de conclusie geleid dat mecha-
nisme 1 (gescheurde betonkraag) bij de Eerste Coentunnel de meest waarschijnlijke is. 
Ongelijkmatige zettingen tussen twee naburige tunnelelementen, waarbij de betonnen 
ringdeuvel in de hoekpunten van de tunneldoorsnede onacceptabele stuikkrachten heeft 
veroorzaakt, hebben vermoedelijk tot lokale scheurvorming van de kraagconstructie geleid. 
De gevoeligheid van het deuvelontwerp voor verschilbewegingen werd reeds onderkend 
tijdens evaluatie van de monitoringsgegevens van met name bewegingen door tempera-
tuurswisselingen.

3.3 Mogelijke scenario’s herstelwerkzaamheden

Als mogelijke reparatie werden vijf opties tegen het licht gehouden, waarbij een trade-
offanalyse werd gemaakt met de nadruk op risico’s.

In de 0-optie laat men de bestaande ringdeuvel intact, en richt men zich op een goede 
afvoer van het lekwater. 

In de 0,25-optie wordt de ringdeuvel verwijderd zonder dat hierbij een tijdelijke alterna-
tieve deuvelconstructie wordt aangebracht. Met ‘tijdelijk’ wordt hier de periode gedurende 
het herstellen van de oude deuvelconstructie bedoeld. Ook voor de definitieve fase wordt 
geen deuvelconstructie voorzien. 

In de 0,50-optie wordt de ringdeuvel verwijderd zonder dat hierbij een tijdelijke alterna-
tieve deuvelconstructie wordt aangebracht. Voor de definitieve fase wordt een alternatieve 
verdeuveling aangebracht. Hierbij wordt gedacht aan stalen tandverbindingen ter plaatse 
van de wanden, waarbij enige bewegingsvrijheid wordt gegarandeerd (zie figuur 3.5).

In de 0,75-optie wordt de ringdeuvel verwijderd, waarbij een tijdelijke alternatieve deu-
velconstructie wordt aangebracht. Dit zijn bijvoorbeeld stalen frames en/of betonnen 
deuvels. Voor de definitieve fase wordt een alternatieve verdeuveling aangebracht. Hierbij 
wordt gedacht aan stalen tandverbindingen ter plaatse van de wanden, waarbij enige 
bewegingsvrijheid wordt gegarandeerd.

In de 1,0-optie ten slotte, wordt de ringdeuvel verwijderd, waarbij een tijdelijke alterna-
tieve deuvelconstructie wordt aangebracht. Voor de definitieve fase wordt de ringdeuvel 
opnieuw gerealiseerd.
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Figuur 3.5 / Stalen tandverbinding ter plaatse van wanden

Voor alle opties, behalve de 0-optie, wordt een extra waterdichting toegepast op de bestaan-
de waterdichting (Gina en Omega). Tevens worden in deze opties (behalve bij de 0,1-optie, 
waar de ringdeuvel opnieuw wordt aangebracht) een brandwerende bescherming en een 
drainagesysteem (met alarmering) tussen de oude en nieuwe waterdichting voorzien.

3.4 Gekozen herstelmaatregelen

De trade-offanalyse gaf aan dat het achterwege laten van een deuvelconstructie in defi-
nitieve fase niet aanvaardbaar was, ondanks het feit dat er gedurende de afgelopen jaren 
nauwelijks zettingen werden geregistreerd. Alleen het achterwege laten van een tijdelijke 
verdeuveling zou op basis hiervan overwogen kunnen worden. Het opnieuw aanbrengen 
van een betonnen ringdeuvel werd ook niet als effectief beschouwd, omdat net dit ring-
deuvelconcept vermoedelijk de oorzaak van de lekkage is geweest. Er werd geconcludeerd 
dat 0-optie de meest verantwoorde optie was: enerzijds omdat men niet zeker was of er 
bij het verwijderen van de bestaande ringdeuvel geen schadelijke effecten zouden kunnen 
optreden die een (lokaal) bezwijken/beschadigen van de waterdichting tot gevolg hebben, 
anderzijds omdat de omvang van de lekkage beheersbaar is en niet zandvoerend.

Uiteindelijk werden onderstaande besluiten vastgesteld voor alle zinkvoegen en de sluitvoeg:
•	 De betonnen ringdeuvels in de zinkvoegen worden behouden (dus niet verwijderd).
•	 Een robuuste drainage van de voegconstructie wordt zodanig ontworpen dat het verkeer 

geen wateroverlast zal ondervinden bij een optredende lekkage. Dit is weergegeven in 
figuur 3.6.

•	 Een fixatie (mechanische borging) van de deuvel wordt zodanig ontworpen dat de deu-
vel niet kan bezwijken bij een maximaal te veronderstellen waterdruk achter de deuvel.

•	 Een monitoringssysteem wordt voorzien waarmee de optredende lekdebieten tijdens de 
restlevensduur (of voldoende lange tijd) accuraat kunnen worden geregistreerd.

•	 Een endoscopisch onderzoek zal worden uitgevoerd in drie zinkvoegen (de twee lek-
kende zinkvoegen en een nader te bepalen extra voeg).

.
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Figuur 3.6 / Gekozen renovatie zinkvoegen Eerste Coentunnel

Figuur 3.7 / Mechanische borging (bestaande) ringdeuvel

Figuur 4 / Test
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4 Foutenboom lekkage zinkvoegen 4  

4.1 Inleiding

Ten behoeve van de reparatie van de lekkende zinkvoegen van de Eerste Coentunnel is een 
foutenboom voor de faalmechanismen opgesteld. Deze foutenboom is door de commissie 
zodanig aangepast dat hij geldig is voor alle tunnels. Tevens is in de boom aangegeven wat 
de kans is dat een schademechanisme optreedt in de wanden, het dak, de vloer of de (bo-
ven)hoeken van de tunneldoorsnede. Figuur 4.1 geeft de foutenboom weer. In navolgende 
paragrafen worden de verschillende faalmechanismen nader toegelicht.

Figuur 4.1 / Foutenboom zinkvoegen
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4.2 Falen betonkraag/dwarskrachtverbinding

Het falen van de betonkraag dient men ook te interpreteren als het falen van de 
dwarskrachtverbinding. Vooralsnog is dit faalmechanisme enkel aangetroffen bij 
de Eerste Coentunnel, en dit ten gevolge van het eenmalig toegepaste concept van 
een volledige deuvel die ‘los’ in een tweezijdige mofverbinding is aangebracht. Dit is 
althans het meest plausibel geachte scenario. Bij de kiltunnel is als gevolg van zet-
tingen in een dilatatievoeg (mootvoeg) een zandvoerende lekkage geconstateerd. Het 
zand stroomt niet langs het Omegaprofiel , waaruit geconcludeerd is dat de lekweg via 
een scheur in de kraagconstructie moet lopen. 

De kans dat (de meer recent toegepaste) dwarskrachtverbindingen falen is onwaar-
schijnlijk, omdat deze zijn gedimensioneerd op calamiteitsbelastingen (gezonken 
schepen) die dusdanig hoger zijn dan de in gebruikstoestand optredende belastings-
gevallen, dat er voldoende redundantie in de dwarskrachtcapaciteit aanwezig is. 

Wanneer er daadwerkelijk sprake is van het falen van de verdeuveling zullen (te) grote 
verschilzettingen over de zinkvoeg optreden. Lekkage ontstaat dan via doorgaande 
scheuren in het beton of door bezwijken van het Gina- en het Omega-profiel.

4.3 Achterloopsheid zinkvoegomranding

De achterloopsheid achter de zinkvoegomranding zou veroorzaakt kunnen worden 
door slechte betonkwalititeit in het aansluitvlak met de zinkvoegomranding, los-
krimpen van het beton tijdens afkoelen na het hydratatieproces, corrosie van de 
zinkvoegomranding of een combinatie van deze scenario’s. Dit scenario is echter 
onwaarschijnlijk gezien de detaillering waarbij voldoende verankeringsstrippen en 
nainjectiebuisjes zijn voorzien, in combinatie met een zorgvuldig uitgevoerd be-
tonneerproces. Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van watervoerende doorgaande 
scheurvorming, dan wordt verwacht dat het hier om heel kleine lekdebieten zal gaan, 
die door een simpele injectie-actie verholpen kunnen worden. 

4.4 Lekkende afdichting

4.4.1 Lekkende Gina
Een lekkende Gina is in theorie geen faalscenario, omdat dit profiel enkel een wa-
terdichtende functie heeft totdat de Omega operationeel is. Een lekkende Gina kan 
enkel resulteren in daadwerkelijke lekkage in de tunnel wanneer dit faalmechanisme 
samen optreedt met een lekkende Omega.

4.4.2 Lekkende Omega
4.4.2.1 Beschadigde Omega

Een beschadigde Omega is enkel waarschijnlijk bij grote verschilzettingen in de 
zinkvoeg. De ervaring leert dat het rubberprofiel grote deformaties kan ondergaan. 
Vooral in de wanden en de hoekaansluitingen zal het effect van verschilzettingen op 
het Omega-profiel (afstropen genoemd) groot zijn, zie figuur C.34 in bijlage C. Hierbij 
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geldt wel de kanttekening dat, in het geval er geen sprake is van falen van de verdeuve-
ling, de grote verschilzetting moet zijn opgetreden tussen het moment van aanbrengen 
van het Omega-profiel en het storten/verharden van de deuvelverbinding. Na verharding 
van de deuvelverbinding zijn er in de zinkvoeg immers nauwelijks nog verschilzettingen 
mogelijk. Het is dan ook te verwachten dat bij een grote deformatie van het Omega-
profiel vóór aanbrengen van de verdeuveling, dit Omega-profiel weer zal worden hersteld 
(met andere woorden, spanningsloos zal worden herinstalleerd). Hiervoor wordt in de 
praktijk niet gekozen als de vervormingsverschillen in de Omega nog binnen de toleran-
ties vallen. Het losmaken en opnieuw monteren van de Omega is uiteraard een operatie 
die binnen de nog aanwezige kopschotten moet plaatsvinden.

In sommige zinkvoegen (veelal aansluitingen met onderheide toeritten) is het mogelijk 
dat men opteert voor een aansluiting zonder verdeuveling, waarbij de verschilzetting 
wordt genivelleerd door zogeheten pendelplaten. Hier zou een optredende verschilzet-
ting mogelijk tot een beschadigde Omega kunnen leiden.

4.4.2.2 Defecte klemconstructie: falende klemstrip
Een falende klemstrip kan veroorzaakt worden door krachtswerkingen in de Omega die 
groter zijn dan in het ontwerp werd voorzien, waardoor de klemkracht niet voldoende 
hoog is. Ditzelfde effect kan natuurlijk ook veroorzaakt worden door een slechte uit-
voering (niet voldoende aanspannen van de ankers). Ook corrosie van de klemstrip kan 
resulteren in afnemende sterkte (en dus klemkracht) van de strip en/of reductie van de 
klemkracht ten gevolge van doorsnedereductie van de klemstrip. 

4.4.2.3 Defecte klemconstructie: falend anker
Falende bout
Een falende bout kan veroorzaakt worden door krachtswerkingen in de Omega die 
groter zijn dan in het ontwerp werden voorzien, waardoor de klemkracht onvoldoende 
is. Ook kan door corrosie de doorsnede van de bout reduceren, waardoor de klemkracht 
afneemt en de klemstrip gaat afschuiven langs de boutschacht.

Falende moer
Een falende moer kan veroorzaakt worden door krachtswerkingen in de Omega die gro-
ter zijn dan in het ontwerp werden voorzien, waardoor de klemkracht onvoldoende is. 
Ditzelfde effect kan natuurlijk ook veroorzaakt worden door een slechte uitvoering (niet 
voldoende aanspannen van de moer). Ook kan door corrosie de doorsnede van de moer 
reduceren, waardoor de klemkracht afneemt en de klemstrip gaat afschuiven langs de 
boutschacht.
 Indien de voorspandraadeinden en moeren thermisch verzinkt zijn, is het van belang 
of draadeinden/moer zijn opgesneden (i.e. overtollig zink is verwijderd) om de aan-
sluiting te verbeteren en/of vooraf het aandraaimoment met een automatische tol of 
handmomentsleutel is gecontroleerd om overbelasting te voorkomen.

4.4.2.4 Defecte klemconstructie:corrosie 
Lekkages in zinkvoegen worden in bijna alle gevallen veroorzaakt door corrosie van het 
zinkvoegprofiel en/of de klemconstructie. In bijlage B wordt een overzicht gegeven van 
de toegepaste conserveringssystemen bij de Belgische en Nederlandse zinktunnels. 
Ondanks de veelheid aan oplossingen die in het verleden zijn toegepast, kent men vele 



 38 

instandhouding zinkvoegen / Preventieve studie

Figuur 5 / Test

gevallen waarbij de corrosiewerende werking in de tijd is afgenomen, met corrosievor-
ming tot gevolg. De zwakke schakel in het systeem zijn hierbij de bevestigingsmiddelen, 
en meer specifiek de schroefdraden. Hiervan is de conservering immers zwakker en de 
schroefdraad kan nagesneden zijn. Meestal zal men hier dan ook de eerste corrosievor-
ming kunnen waarnemen.
 Op basis van de diverse toegepaste systemen is het niet aan te geven om welke 
tunnel(s) men zich zorgen zou moeten maken. Er wordt dan ook aangeraden om aselecte 
kijkoperaties uit te voeren, en bij corrosieschade aanvullende inspecties naar de oorzaak 
te doen.
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5 Mitigerende maatregelen en 
herstelprocedures 5 

5.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de mitigerende maatregelen en herstelprocedures die toegepast 
kunnen worden in het geval van zinkvoegen met een gedaald functioneringsniveau. 

Problemen kunnen tijdig gesignaleerd worden door het stappenplan zoals gepresenteerd in 
paragraaf 5.2 uit te voeren. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen lekkages en te grote de-
formaties die uiteindelijk ook tot lekkage zullen leiden. Op basis van de uitkomsten van het 
stappenplan kan men beslissen welke mitigerende maatregelen het meest relevant zijn.
 De mitigerende maatregelen  (paragraaf 5.3 t/m 5.5) corresponderen met de faal-
mechanismen uit hoofdstuk 4. In dat hoofdstuk werd vastgesteld dat bij schade aan de 
zinkvoeg drie faalmechanismen mogelijk zijn: een falende betonkraag/dwarskrachtver-
binding, achterloopsheid van de zinkvoegomranding of een lekkende afdichting, dan wel 
een combinatie van deze scenario’s. Hierbij is ook vastgesteld dat achterloopsheid van de 
zinkvoegomranding onwaarschijnlijk is.

5.2 Stappenplan bij kwalitatief onderzoek bestaande zinkvoeg 

5.2.1 Monitoring
In figuur 5.1 is het te volgen stappenplan weergegeven. Bij voorkeur wordt dit stappen-
plan door elke tunnelbeheerder opgevolgd. 

In het stappenplan valt meteen op dat het instellen van een regulier monitorings/in-
spectieregime van cruciaal belang is om tijdig de noodzakelijke maatregelen te kunnen 
treffen. In bijlage D is een leidraad toegevoegd waarin de commissie adviseert over de 
uitvoering van deze monitoring.
 Uit de monitoring/inspectie kan naar voren komen dat deformatiewaarden groter zijn 
dan de vooropgestelde drempelwaarden, dan wel dat er sprake is van een bestaande lek-
kage. Voor beide faalmechanismen is een pad uitgewerkt.

5.2.2 Te grote deformaties
Bij deformatiewaarden groter dan de drempelwaarden (zie leidraad in bijlage D) dient 
men enerzijds de monitoringsintensiteit op te voeren, en anderzijds trachten na te gaan 
wat de mogelijke oorzaak van deze overschrijding is. Als de oorzaak eenmaal is ach-
terhaald, zal men kunnen inschatten of de deformaties hun maximale waarde hebben 
bereikt, dan wel of er risico bestaat voor verdere deformatie met mogelijk instabiliteit 
en/of schade aan waterafsluitende componenten. In het laatste geval zal men moeten 
beoordelen of de situatie kritiek is en besluiten of er tijdelijke opvangconstructies nodig 
zijn. Hierbij moet men zich realiseren dat deze opvangconstructies bijzonder groot in 
omvang kunnen zijn.
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Figuur 5.1 / Stappenplan (preventieve) beheersing lekkages zinkvoegen
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 Vervolgens dient men na te gaan of het mogelijk is om binnen het profiel van vrije 
ruimte alternatieve/bijkomende dwarskrachtverbindingen aan te brengen. Zo ja, dan 
dienen deze daadwerkelijk te worden aangebracht. In het andere geval dient men de tun-
nel te vrijwaren van verdergaande deformaties door het draagvermogen van het omrin-
gende grondmassief te verhogen, bijvoorbeeld door injectietechnieken. Het gaat dan ech-
ter wel om maatregelen die enkel in extreme omstandigheden zullen worden genomen.

5.2.3 Lekkage
Bij het signaleren van lekkage dient men in eerste instantie na te gaan of de lekkage op 
eenvoudige manier is af te voeren. Hierbij dienen aspecten als pompcapaciteit, lekkage 
door de dakplaat (hinder voor onderdoor rijdend verkeer en mogelijk ijspegelvorming in 
de winter) en plasvorming op de rijweg kritisch beschouwd te worden.

Indien besloten wordt om het lekwater daadwerkelijk af te voeren, zal men te allen tijde 
monitoring van het lekdebiet moeten instellen, om na te gaan of de situatie met de tijd 
verergert. Tevens zal men moeten bekijken of de geconstateerde lekkage zal leiden tot 
corrosie van de aanwezige stalen componenten van de waterafdichtingen. Indien dit het 
geval is, dient men het corrosieproces te vertragen/verhinderen door een kathodische 
bescherming te installeren. Het corrosieproces kan ook vertraagd worden door het zo veel 
mogelijk wegnemen van corrosiebevorderende factoren (lucht, stromend water, etc.), 
bijvoorbeeld door injectie van een inhibitor. Indien men vreest voor een systematische 
verzwakking van het waterafdichtingssysteem door corrosie, wat een zogeheten ritslui-
tingseffect met zich kan meebrengen, dient men de aanbevelingen van het mechanisme 
‘grote lekdebieten en/of zandvoerende lekkage’ te volgen.

Bij grote lekdebieten, zeker indien gepaard gaand met zandvoerende lekkage, dient men 
de bestaande lekkage zo snel als mogelijk stop te zetten. Bijlage E, een verslag van een 
calamiteitenscenario, laat zien welke zaken er allemaal spelen in een dergelijke situatie. 
Als er een (tijdelijke) afsluiting van de tunnel noodzakelijk is, dan dient deze doorgevoerd 
te worden.
 Vervolgens dient men het optreden van een mogelijk ritssluitingseffect in te schatten. 
Als dit gevaar daadwerkelijk aan de orde is, dient men af te zien van een lokale aanpak 
van de lekkage en zal men moeten overgaan op het aanbrengen van een additionele wa-
terafdichting. Als het ritssluitingseffect niet aan de orde is – met andere woorden, in het 
geval van een lokale lekkage – dient men kritisch na te gaan of de lekkage zich situeert 
achter mogelijke obstakels. 
 Tot slot zal men heel kritisch moeten nagaan of de falende componenten vervangen 
kunnen worden zonder de standzekerheid/waterdichtheid van de bestaande constructie 
in gevaar te brengen. In dit geval kan men de falende componenten lokaal vervangen. 

5.3 Falende betonkraag/dwarskrachtverbinding

Binnen het kader van de Piet Heintunnel werd destijds, op verzoek van de opdrachtgever, 
een analyse gemaakt van mogelijke mitigerende maatregelen bij het falen van zinkvoe-
gen. Ook het mogelijke faalscenario van bezwijken van de betonkraag/dwarskrachtver-
binding werd bekeken. Deze analyse wordt gevolgd in dit rapport. Eerst worden mogelijke 
oorzaken beschouwd en vervolgens worden mitigerende maatregelen voorgesteld in 
urgente en niet-urgente situaties.
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5.3.1 Mogelijke oorzaken falende dwarskrachtverbinding 
De dwarskracht is groter dan de ontwerpdwarskracht
Dit wil zeggen dat de daadwerkelijk optredende dwarskrachten (veel) groter zijn dan de 
tijdens het ontwerp berekende dwarskrachten, wat gezien de gangbare rekenmethodiek 
met materiaal- en belastingsfactoren niet waarschijnlijk is. Voor calamiteitssituaties kan 
dit echter niet volledig worden uitgesloten. Bovendien kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de 
daadwerkelijk aanwezige bedding veel slechter is dan in de berekeningsscenario’s werd 
aangenomen. Het kan ook om een combinatie van beide scenario’s gaan.

De dwarskrachtcapaciteit is kleiner dan de ontwerpcapaciteit
Hier gaat het in feite om een correct ontwerp, maar een falende uitvoering. De herstelsce-
nario’s die men voor deze faalmechanismen kan toepassen, hangen af van de graad van 
urgentie. 

5.3.2 Mitigerende maatregelen in niet-urgente situaties
Bij een niet-urgente situatie moet men denken aan een beperkte (niet-zandvoerende) 
lekkage, waarbij het lekwater op relatief eenvoudige wijze afvoerbaar is. In dit geval zijn 
de te ondernemen stappen als volgt:

Stap 1: Herberekening van de langsbeschouwing
Hierbij probeert men op basis van de zettingsmonitoring te achterhalen wat de krachts-
werking op het moment van bezwijken is geweest, en welke krachtswerking er nog 
aanwezig is in de nieuwe (deels bezweken) situatie. Het doel van deze beschouwing is het 
achterhalen van de kans op doorgaande zettingen en mogelijk bijkomende faalscenario’s 
in de nieuwe situatie.

Stap 2: Opstellen reparatieplan
Hierbij bepaalt men onder andere wat de restcapaciteit van de dwarskrachtverbinding 
is in relatie tot de te verwachten optredende dwarskrachten. Indien nodig kan men de 
dwarskrachtcapaciteit upgraden door het aanbrengen van bijkomende dwarskrachtver-
bindingen of het herstellen van de te kort schietende dwarskrachtverbindingen. Hierbij 
kan het nodig zijn om tijdelijke opvangconstructies toe te passen (zie stap 3).

Men zal moeten nagaan of de nieuwe situatie geen risico’s heeft gegenereerd voor de 
duurzaamheid van de overige componenten in de zinkvoeg. Hierbij is de integriteit van de 
Omega (inclusief klemconstructie) een van de meest voor de hand liggende zaken. Veelal 
zal de aanwezigheid van de al dan niet bezweken deuvelverbinding de inspectie van de 
voegprofielen belemmeren. Mogelijk opties zijn endoscopisch onderzoek, het lokaal slo-
pen van de deuvelverbinding of inspectie vanaf de buitenzijde. De laatste optie is minder 
voor de hand liggend, gezien de noodzaak tot verwijderen van de aanwezige aanvulling/
steenbestorting. Als toch hiervoor wordt gekozen, dan is de (lokale) inzet van habitats 
(duikklokken) een mogelijke oplossing om de beschikbaarheid van de vaarweg te blijven 
garanderen. Scheepvaart mag echter niet over de duikklokken heen varen.

Stap 3: Stoppen van de zettingen
Inzet van tijdelijke opvangconstructies zal men toepassen wanneer de tunnel als gevolg 
van een bezweken dwarskrachtverbinding nog niet volledig tot rust is gekomen, of wan-
neer men een (deels) functionerende dwarskrachtverbinding wil herstellen/upgraden 
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terwijl gevreesd wordt voor optreden van zettingen bij het deels slopen van de aanwezige 
dwarsverbinding. In het laatste geval zal men dan doorgaans overgaan op een gefaseerd 
herstel (buis per buis). Figuur 5.2 geeft een voorbeeld van een mogelijke opvangcon-
structie.

Stap 4: Stoppen van lekkages om reparaties aan binnenzijde uit te voeren
Wanneer men bij een falende betonkraag/dwarskrachtverbinding tot de uitvoering van 
de reparatie wil overgaan, kan het noodzakelijk zijn om de eventueel aanwezige lekkage 
te stoppen. Hier zijn verschillende methoden voor.
 Injectie vanuit de tunnel (zie paragraaf 5.5.2) over de gehele tunnelomtrek verdient de 
voorkeur met betrekking tot snelheid van uitvoering, betrouwbaarheid en lage(re) kost-
prijs. Bij het stoppen van de lekkages van binnenuit is het van belang een keuze te maken 
tussen een oplossing per tunnelbuis en een oplossing voor de gehele tunneldoorsnede. 
Dit laatste betekent immers dat de tussenwanden ter plaatse gesloopt moeten worden 
en er oplossingen nodig zijn voor de aanwezige kabels en leidingen in het middentunnel-
kanaal.

In geval van een falende kraagverbinding/dwarskrachtverbinding kan de overweging zijn 
dat doorboringen voor injectie in een deels bezweken kraagverbinding/dwarskrachtver-
binding te risicovol zijn, of niet blijvend afdichtend gedurende de herstelwerkzaamheden. 
In dat geval kunnen de lekkages worden gestopt door maatregelen van buitenaf. Ten tijde 
van de bouw van de Piet Heintunnel zijn hiervoor vier verschillende varianten uitgewerkt 
voor tunnels met en zonder gronddekking, zie herstelmethoden A t/m D hierna.

Figuur 5.2 / Tijdelijke opvangconstructie
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•	 Tunnel met gronddekking – herstelmethode A (staalplaat op dak)
Bij deze herstelmethode (zie figuren 5.3 t/m 5.6) graaft men de aanvulling op het 
tunneldek af om een dubbele staalplaat op de zinkvoegomranding te lassen. Deze 
dubbele staalplaat is verbonden met een rubberen profiel dat op het staal is gevulka-
niseerd. Met dit rubberen profiel worden de bewegingen van de tunnel opgevangen. 
Het spreekt voor zich dat deze methode moeilijker wordt naarmate de tunnel een 
grotere gronddekking/steenbestorting heeft. Na het aanbrengen van deze staalplaat, 
wordt de (grond)aanvulling weer aangebracht. Vervolgens worden er naast de tun-
nel, ter plaatse van de zinkvoeg, twee ‘kolommen’ geïnjecteerd (afhankelijk van de 
grondslag is dit chemische injectie of jetgrouting). Tot slot wordt onder de tunnel ook 
een injectie doorgevoerd. Dit kan door injectiebuizen hart-op-hart 1 à 1,5 m door de 
tunnelvloer te boren en daardoor de injectie te laten plaatsvinden.

Figuur 5.4 / Detail oplossing met gelaste staalplaat Figuur 5.5 / Detail injectiekolommen

Figuur 5.6 / Detail injectielansen

Figuur 5.3 / Herstelmethode A bij tunnel met gronddekking
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•	 Tunnel zonder gronddekking – herstelmethode A (staalplaat op dak)
Dit soort tunnels is (vooralsnog) niet toegepast in Nederland. Herstelmethode A ver-
loopt hierbij hetzelfde, alleen laat men de staalplaat doorlopen over het bovenste deel 
van de wanden.

•	 Tunnel met gronddekking – herstelmethode B (onderwaterbeton op dak)
Ook hierbij wordt de aanwezige aanvulling afgegraven, waarna een afdichting met 
onderwaterbeton wordt aangebracht. Nadeel van deze methode is dat men de be-
weeglijkheid van de oorspronkelijke voeg niet meer kan herstellen, wat bij de relatief 
eenvoudige methode met de gelaste plaat (herstelmethode A) wel mogelijk is.

Figuur 5.7 / Herstelmethode A bij tunnel zonder gronddekking

Figuur 5.8 / Herstelmethode B bij tunnel met gronddekking
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•	 Tunnel met gronddekking – herstelmethode C
Deze methode is alleen haalbaar als de aanvulling op de tunnel voldoende groot is, 
zodat de ontwikkeling van het vrieslichaam niet continu wordt geremd door de aanwe-
zigheid van het warmere stromende water in de bovenliggende rivierloop.

 

Bij herstelmethodes A, B en C worden tevens groutkolommen aan de zijwanden en een 
injectie van de onderspoellaag voorzien.

•	 Herstelmethode D: Aanbrengen inwendige druk in Gina-profiel
Tot slot is nog een alternatieve methode bedacht, waarbij het holle kanaal in het geëx-
trudeerde Gina-profiel wordt aangeboord en het profiel nadien dermate wordt opgebla-
zen dat er weer een waterdichte aansluiting ontstaat. Het is duidelijk dat deze methode 
geen oplossing biedt voor de meer moderne moulded Gina-profielen waarbij geen hol 
kanaal aanwezig is.

Stap 5: Uitvoeren van de reparaties zoals uitgewerkt in het reparatieplan.

Figuur 5.10 / Opblazen inwendig kanaal geëxtrudeerd Gina-profiel

Figuur 5.9 / Herstelmethode C bij tunnel met gronddekking
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5.3.3 Mitigerende maatregelen bij urgente situaties
Bij een urgente situatie moet men denken aan een niet-eenvoudig afvoerbare lekkage, al 
dan niet zandvoerend, en/of een nog doorgaande zetting. In deze situatie heeft men een 
kant-en-klare oplossing nodig die zorgt voor het stoppen van de lekkages en/of stoppen 
van de zettingen.
 Men zal hier altijd opteren voor de injectie vanuit de tunnel over de gehele tunnelom-
trek (zie paragraaf 5.5.2) en/of het installeren van een tijdelijke opvangconstructie zoals 
voor niet-urgente lekkages is beschreven. Pas nadat de lekkages en/of deformaties 
gestopt zijn, gaat men over tot de analyse van de verdere herstelmaatregelen. Hierbij 
moeten eventueel de hierboven beschreven oplossingen voor het stoppen van de lekkage 
in minder urgente situaties doorgevoerd worden wanneer de vrees bestaat dat het vanuit 
de tunnel geïnjecteerde grondmassief niet blijvend afdichtend is tijdens de reparatie-
werkzaamheden .

5.4 Achterloopsheid zinkvoegprofiel

De commissie acht het weinig waarschijnlijk dat de achterloopsheid van het zinkvoegpro-
fiel tot grote lekkages leidt. Daarom volstaat het om het lekwater af te voeren conform de 
methodiek in de volgende paragraaf.

5.5 Lekkende afdichting

Bij een lekkende zinkvoeg kan men onderscheid maken in kleine, niet-zandvoerende lek-
ken, waarvoor het beheerst afvoeren van het lekwater een afdoende maatregel kan zijn, 
en grotere en/of zandvoerende lekkages. Indien men de lekkage wil wegnemen, dan zal 
men in eerste instantie overgaan op het tijdelijk stoppen van de lekkage om vervolgens 
met meer doortastende werkzaamheden de lekkage definitief te stoppen. Dit laatste kan 
gebeuren door falende componenten te vervangen of door bijkomende componenten aan 
te brengen. De keuze zal veelal gebaseerd zijn op de aard en hoeveelheid van de aanwe-
zige obstakels. 

5.5.1 Lekkages afvoeren
Wanneer men overweegt om de lekkage beheerst af te voeren, dient men wel de hoeveel-
heid lekwater exact te bepalen. Tevens dient men na te gaan of de niet-gerepareerde toe-
stand niet te veel risico’s inhoudt. Daar de lekkages nagenoeg altijd te wijten zullen zijn 
aan een falende Omega, en het falen van deze Omega niet in de component van het rub-
berprofiel zelf moet worden gezocht, maar in het falen van een onderdeel van de klem-
constructie, is er bijna altijd een risico op het ontstaan van een ‘ritssluitingseffect’. Dit wil 
zeggen dat bij het falen van de klemconstructie op een bepaalde locatie (bout, klemstrip, 
etc.), de naburige bouten en/of klemstrippen meer belast zullen worden. Aangezien het 
meer dan waarschijnlijk is dat het schadescenario (corrosie) ook bij deze naburige bouten 
is opgetreden, kunnen deze ook bezwijken. Op deze manier kan de opening in de water-
dichting dermate groot worden dat door het drukverlies ook de belastingen voldoende 
dalen. Dit ritssluitingseffect moet te allen tijde vermeden worden.



 48 

instandhouding zinkvoegen / Preventieve studie

 Daarnaast dient men ervoor te zorgen dat de afvoerleidingen een voldoende grote dia-
meter (80 mm) hebben zodat deze niet verstoppen in geval van oerhoudend water (water 
met ijzeroxide; in combinatie met beluchting zal dit zorgen voor vlokvorming en derhalve 
verstopping van te kleine afvoeren). 

De situatie kan geïnspecteerd worden door de sparing boven het Omega-profiel aan te 
boren vanuit het middentunnelkanaal. Langs deze weg kan men dan ook het lekwater 
afvoeren. Belangrijk hierbij is het monitoren van de afgevoerde debieten, aangezien dit 
een eerste signaal zal zijn bij een wijzigende (verslechterende) situatie.

Om het lekwater op de vloerplaat af te voeren, kan het bij weinig lekkage volstaan om 
ter plaatse van de dilatatievoeg een gootje van circa 2 cm breedte en 30 cm diepte in te 
zagen  en dit te voorzien van een aansluiting op de aanwezige waterafvoerleidingen. Ver-
volgens wordt geadviseerd in de gezaagde voeg een bovenafsluiting aan te brengen met 
een rubber calamiteitenprofiel (Trelleborg of gelijkwaardig), met daarop 5 mm zilverzand. 
Daarna kan de voeg worden gevuld met carifalt (warm rubberhoudend bitumen). In 
figuur 5.11 t/m 5.13 is deze oplossing uitgebeeld.

Figuur 5.12 / Detail rubber calamiteitenprofiel 

boven ingezaagde afvoergoot

Figuur 5.13 / Rubber calamiteitenprofiel

Figuur 5.11 / Lekwater afvoeren met ingezaagde goot
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Forsere lekkages kunnen op vloerniveau afgevoerd worden door tussen twee betonwanden 
over de volledige ballastbetonhoogte een gootconstructie aan te brengen. Het lekwater kan 
afgevoerd worden naar het MTk. Deze oplossing is toegepast in de Eerste Coentunnel.

In de Tweede Schipholtunnel kwam het lekwater vanuit de dilatatievoegen en/of vanuit 
vele betonaansluitingen tussen vloer en stalen damwanden over de barriers gestroomd. 
Hier is ervoor gekozen om een goot langs de barriers te frezen en die ter plaatse van de 
laagst gelegen dilatatievoeg aan te sluiten op een boring naar het aanwezige waterafvoer-
systeem.

Wanneer de lekkage in de dakplaat en bovenhoeken optreedt, adviseert de commissie om 
een RVS gootconstructie toe te passen. Hiervoor dient er uiteraard voldoende ruimte aan-
wezig te zijn tussen de onderkant van de dakplaat en de bovenkant van het profiel van vrije 
ruimte. Om bevriezen van het af te voeren lekwater te voorkomen, dient men een tracing 
draad in de goot aan te brengen. Bij het bepalen van de benodigde capaciteit voor de ver-
warming van deze tracing draad, dient men rekening te houden met mogelijke vervuiling 
in de goot en het extra temperatuurverlagende effect van de wind door de tunnel. Ook bij 
afvoergoten tegen de lekkende wanden wordt een goed gedimensioneerde tracing draad 
aanbevolen.

Wanneer men kiest voor het beheersen van de lekkage, dient men ook inspectiemogelijk-
heden te voorzien, zodat men de afname in kwaliteit van de aanwezige voegcomponenten 
afdoende kan opvolgen. Hierbij moet men denken aan endoscopische inspectiemogelijk-
heden.
 Tevens zal men de corrosie-initiërende omstandigheden ter plaatse van de stalen voeg-
componenten zo veel mogelijk moeten vermijden. Hierbij kan gedacht te worden aan:

Figuur 5.14 / Constructie met betonwandjes in ballastbeton voor afvoeren lekwater
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•	 kathodische bescherming
Dit is echter alleen mogelijk bij doorgaande klemstrippen als de opofferingsanodes 
op een bereikbare locatie worden gezet. Aangezien klemstrippen doorgaans in delen 
worden aangebracht, zou men de opofferingsanodes moeten verdelen langs de zink-
voeg, wat gezien de aanwezige blokkades meestal onmogelijk is. Let wel, kathodische 
bescherming werkt alleen als het staal geheel (permanent) onder water zit. Dus met 
lekkend water, stromend over het staal, werkt kathodische bescherming niet.

•	 Vertragen van het corrosieproces
Men kan de aanwezige lucht verdrijven door gassen of rubbervriendelijk vloeistoffen 
toe te passen die zwaarder zijn dan het aanwezige lekwater. Hierbij kunnen de afpers-
pijpen aangewend worden.

5.5.2 Lekkage tijdelijk stoppen t.b.v. herstelwerkzaamheden
Om de lekkage tijdelijk te stoppen ten behoeve van aansluitende herstelwerkzaamhe-
den, komt men grotendeels terug bij de opties die reeds aangehaald zijn voor de falende 
betonkraag/dwarskrachtverbinding. 
 Waar bij een falende betonkraag/dwarkrachtverbinding (in niet-urgente situaties) de 
injectiewerkzaamheden veelal vanaf de buitenkant van de tunnel werden verondersteld 
(bijkomende boorgaten in een reeds deels bezweken betonkraag is risicovol), kan men 
bij een lekkende afdichting injectiewerkzaamheden uitvoeren via van binnenuit aange-
brachte boorgaten. Men moet zich hierbij wel realiseren dat het enerzijds om relatief veel 
gaten zal gaan, en dat anderzijds de impact op de doorstroming van het verkeer groot zal 
zijn. 

Injectie
Indien besloten wordt te injecteren, is het doel om tot onder de zinkvoeg te boren zonder 
dat hierbij de zinkvoegconstructie wordt doorboord. Om schuin met een hoek van 30° 
onder de voeg uit te komen, is het nodig om de dikte van de betonvloer inclusief het bal-
lastbeton te weten (van tekeningen). Vanwege de wapening dient men met diamant te 
boren met een boordiameter van minimaal 30/32 mm. De benodigde boorlengte is geen 
belemmering, aangezien de boorbuizen verlengd kunnen worden met doorkoppelbuizen. 
 In principe kan per tunnelbuis met twee boorgaten worden volstaan als blijkt dat er 
verbinding is tussen de beide boorgaten (controle met injectie van gekleurd water). Als er 
geen verbinding is, kan alsnog besloten worden een derde boorgat te maken. De boorga-
ten worden altijd gelijktijdig aangebracht (dubbele boorset) om snel te kunnen werken 
ondanks de lange boortijd.
 Bij grote lekkage kunnen directe waterstops worden geïnjecteerd (bijvoorbeeld taccs, 
polyurethaan), die vervolgens worden nageïnjecteerd. Controle is ook mogelijk met de 
Hydro latec injectievloeistof MC GL95TX, zoals deze wordt toegepast bij injecteren van 
lekke dilatatievoegen (hiervoor wordt geadviseerd het rapport Lekkages in tunnels te 
raadplegen, zie paragraaf 1.2) Voor de werkzaamheden is een tunnelbuisafsluiting nood-
zakelijk, maar de werken kunnen in één nacht of één weekend worden uitgevoerd.

Overdruk
Een laatste methode om de lekkage tijdelijk te stoppen, is het aanbrengen van over-
druk in de zinkvoeg. Hierbij dient men na te gaan of de constructie daadwerkelijk deze 
overdruk aankan. Waar dit bij de wanden en de vloerplaat veelal zal meevallen, omdat 
de omringende grond voldoende tegendruk kan genereren, kan dit voor de dakplaat pro-
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blemen opleveren, zeker voor tunnels met geringe dekking. Indien de tunnel ontworpen 
is op een significante explosiebelasting, zou de aan te brengen overdruk door het beton 
opneembaar kunnen zijn.
 Een tweede probleem waar rekening mee gehouden moet worden, is het feit dat er ten 
gevolge van de tunnelhoogte reeds een verschil van bijna 1 bar (10 meter waterkolom) 
in heersende waterdruk aanwezig is tussen dak- en vloerplaatniveau. Wanneer men de 
overdruk in de gehele sectie wil toepassen, loopt men het risico ofwel ter plaatse van 
de vloerplaat niet voldoende druk uit te oefenen (en dus nog steeds lekwater binnen te 
krijgen) ofwel ter plaatse van de dakplaat te veel druk uit te oefenen waarbij men lekken 
maakt naar de buitenomgeving toe (bijvoorbeeld wegklappen Gina-profiel). Door met 
stalen overdrukkamers te werken, kan men enerzijds de belasting op het betonwerk ver-
mijden, en anderzijds het werk dusdanig compartimenteren dat men steeds de correcte 
(veilige) overdruk kan toepassen.

5.5.3 Lekkage definitief stoppen
Wanneer men beslist om de lekkage definitief te stoppen, dient men nog de afweging te 
maken of hiervoor de falende componenten worden vervangen, of dat additionele com-
ponenten worden aangebracht. De aanwezigheid van obstakels voor de voegprofielen zal 
in deze keuze maatgevend zijn. Immers, het al dan niet kunnen verwijderen van obstakels 
heeft een grote invloed op de uiteindelijke oplossing.
 Het vervangen van falende componenten, bijvoorbeeld de klemlijsten van de Omega, 
zou het risico nog kunnen vergroten. Advies is om de Omega en de klemlijsten te laten 
zitten. Er kunnen wel externe bouten met overbrugging worden bijgeplaatst om de rub-
berindrukking te herstellen. De betonnen ring moet dan wel plaatselijk worden gesloopt, 
eventueel in verschillende fasen.

5.5.3.1 Obstakels
De afwerking van de zinkvoegen kent diverse methoden. Vaak zijn er betonnen deuvels 
geplaatst, die de toegankelijkheid beperken. Sommige van deze deuvels zouden verwij-
derd kunnen worden, maar andere zeker niet. Hierbij speelt het feit dat de deuvel vaak 
meer of minder belasting zal overbrengen tussen beide elementen. Verwijderen heeft 
dan ook een directe impact op het statisch evenwicht. 
 Deze paragraaf presenteert mogelijke obstakels en geeft daarbij aan, op basis van het 
type obstakel en de omvang (lokaal of over totale lengte), in hoeverre het obstakel verwij-
derbaar is zonder tijdelijke bijkomende zware stabiliteitsvoorzieningen. In veel gevallen 
blijken de obstakels dan niet verwijderbaar. De keuze van aanpak is dus zeer afhankelijk 
van het al dan niet aanwezig zijn van obstakels.

•	 Betonnen voegvulling rondom, doorgaand over de gehele voegomtrek, met voegen 
naar beide aanpalende elementen (Eerste Coentunnel), zie figuur 5.15

•	 Betonnen voegvulling rondom, doorgaand over de gehele lengte, gekoppeld naar één 
aanpalend element (man/vrouw type), zie figuur 5.16

•	 Betonnen voegvulling rondom, doorgaand over de gehele lengte, gekoppeld naar één 
aanpalend element en met toepassing van een verdikte wand (buitenwanden HSL-
tunnels), zie figuur 5.17

Deze eerste drie obstakels bevinden zich over de hele voegomtrek. Weghalen van dit 
soort obstakels, zonder omvangrijke alternatieve stabiliteitsvoorzieningen wordt onwaar-
schijnlijk geacht.
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Figuur 5.15 / Betonnen voegvulling met voegen naar beide aanpalende elementen (ter plaatse van wand)

Figuur 5.16 / Betonnen voegvulling met eenzijdige structurele koppeling (ter plaatse van wand)
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•	 Zware betonnen deuvels (tanden) in wanden, zie figuur 5.18
Ondanks het lokale karakter dit obstakeltype, dient men zich te realiseren dat dergelij-
ke dwarskrachtverbindingen doorgaans worden toegepast bij grote dwarskrachten ter 
plaatse van de voegovergangen. Het wordt dan bijzonder onwaarschijnlijk geacht dat 
dergelijke obstakels stuk voor stuk weggehaald kunnen worden zonder omvangrijke 
alternatieve stabiliteitsvoorzieningen. 

Figuur 5.17 / Betonnen voegvulling met eenzijdige structurele koppeling in verdikte wand

Figuur 5.18 / Zware betonnen deuvels
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•	 kleine betonnen nokken in de wanden, in het dak, in de vloer of combinatie van deze 
opties (Rupeltunnel), zie figuur 5.19
Dankzij het lokale karakter van dit obstakeltype, is het vermoedelijk haalbaar om der-
gelijke obstakels stuk voor stuk weg te halen en te vervangen. De hoeveelheid obsta-
kels kan de reparatiewerkzaamheden echter zeer langdurig maken.

•	 Stalen deuvels op de overgang van het ene naar het andere element, zie figuur 5.20
Dankzij het lokale karakter van dit obstakeltype, is het vermoedelijk haalbaar om der-
gelijke obstakels stuk voor stuk weg te halen en te vervangen. De hoeveelheid obsta-
kels kan de reparatiewerkzaamheden echter zeer langdurig maken.

Figuur 5.20 / Verbinding met stalen deuvels (ter plaatse van verkeerskoker)

Figuur 5.19 / Verbinding met verschillende betonnen nokken
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•	 De (houten) bekisting die is toegepast ter bescherming van de Omega tijdens het aan-
brengen van de vloer wordt vooralsnog als een verwijderbaar obstakel gezien.

5.5.3.2 Vervangen van falende componenten
Falende componenten kunnen vervangen worden wanneer men voldoende zekerheid heeft 
over het behoud van de waterdichtheid en stabiliteit tijdens de reparatie.  
 Indien men uit monitoringsgegevens voldoende onderbouwing heeft dat er geen 
deformaties zullen optreden, zelfs niet wanneer men (deels) de dwarskrachtverbindingen 
sloopt, kan men de reparatie laten doorgaan zonder tijdelijke stabiliteitsvoorzieningen aan 
te brengen. In het andere geval zal men deze eerst moeten aanbrengen.
 Voor het behoud van de waterdichtheid (of een beheerst lekdebiet), kan men, naarge-
lang de heersende situatie, de technieken uit paragraaf 5.5.2 aanwenden. Omdat het in 
deze paragraaf nagenoeg steeds over een lekkende Omega gaat, loont het de moeite om 
voorafgaand aan de werkzaamheden te controleren of de Gina nog functioneert.

Controle functioneren Gina-profiel
De functionaliteit van de Gina kan nagegaan worden door overdruk aan te brengen tussen 
de Omega en de Gina (zoals tijdens de hydrotest na installatie van de Omega). Deze werk-
wijze heeft echter vele minpunten:
•	 De afpersvoorziening die destijds tijdens de hydrotest werd gebruikt, is in vele tunnels 

voor oplevering dichtgezet.
•	 Wanneer de Omega lekt, is het zeer waarschijnlijk dat men de gewenste overdruk niet 

kan opbouwen tussen Omega en Gina.
•	 Bij contact tussen grond en Gina is het mogelijk dat de Gina zich goed gedraagt bij naar 

buiten gerichte overdruk, terwijl ze in wezen dient te functioneren in tegenovergestelde 
richting, en daarover heeft men dan geen zekerheid.

Het is daarom het beste om de functionaliteit van de Gina te controleren door het droog-
pompen van de ruimte tussen Gina en Omega. Als deze ruimte zich snel weer vult met wa-
ter, dan kan men concluderen dat de Gina niet meer afdicht (terwijl ze wel nog kracht kan 
overdragen). Hierbij kan er nog gelet worden op eventuele seizoensgebondenheid. Indien 
enkel in een wintersituatie de druk in de Gina dermate afneemt dat er lekkage optreedt, 
dan kan men besluiten om de reparatiewerkzaamheden uit te stellen tot de zomer. 
 Bij deze methode om de functionaliteit van de Gina te controleren, dient men zich er 
op voorhand van te vergewissen dat er geen fragiele bestaande toestand heerst waarbij de 
stabiele Gina tijdens het leegpompen van de ruimte tussen Gina en Omega toch instabiel 
wordt (omklappen).
 Wanneer men deze testmethode combineert met een kijkoperatie (endoscopisch onder-
zoek via een eventueel geboorde toegang tot de ruimte tussen Omega en Gina), zou men 
zelfs in staat kunnen zijn om de exacte locatie van de lekkage te detecteren.

Hoe dan ook, wanneer de vereisten van behoud van waterdichtheid en behoud van sta-
biliteit gegarandeerd kunnen worden, zou men kunnen overgaan tot het vervangen van 
de falende componenten. Toch is deze oplossing niet aanbevelenswaardig, vanwege de 
volgende aspecten:
•	 De oorzaak van lekkende Omega-profielen zal veelal een probleem zijn dat is ontstaan 

door corrosieverschijnselen. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de corrosie enkel opge-
treden is aan een bepaalde component of op een bepaalde locatie. Dit betekent dat het 
lokaal vervangen van klemstrippen, draadeinden en/of moeren geen garantie geeft op 
de kwaliteit van de overige klemstrippen, draadeinden en/of moeren. 



 56 

instandhouding zinkvoegen / Preventieve studie

•	 Het is zeer waarschijnlijk dat ook de dopmoeren en/of de zinkvoegomranding onder-
hevig zijn aan corrosie.

•	 Het (deels) vervangen van de componenten van de klemconstructie betekent een reële 
kans op het beschadigen van de Omega zelf.

5.5.3.3 Aanbrengen additioneel afdichtingsprofiel
Bij het aanbrengen van een derde afdichtingsprofiel (na Gina, eerste; en Omega, tweede) 
dient men zich steeds het volgende te realiseren:
•	 Bij toepassing van een derde afdichtingsprofiel moet het rubber aangeklemd worden 

tegen een voldoende vlakke ondergrond (circa gelijkwaardig aan stalen flenzen zink-
voegomranding). Hierbij mag niet verwacht worden dat het huidige betonoppervlak 
aan deze strenge criteria voldoet. Mogelijk dienen bijkomende afdichtingsvoorzienin-
gen zoals zwelbanden aangebracht te worden. 

•	 Het bevestigen van deze bijkomende zaken, wat meer dan waarschijnlijk met in-
geboorde en verlijmde ankers zal gebeuren, zal geen nadelig effect hebben op de 
bestaande configuratie (bijvoorbeeld doorboren van bestaande wapening).

•	 Het aanbrengen van een additionele waterdichting over de gehele voegomtrek bete-
kent dat men de binnenwanden deels zal moeten slopen. 

•	 Men zal moeten nagaan hoe men deze nieuwe afdichting voldoende kan beschermen 
tegen brand en mechanische beschadiging.

•	 Men zal moeten nagaan hoe men deze nieuwe afdichting voldoende kan beschermen 
tegen corrosie.

•	 Het aanbrengen van de derde afdichtingsvoorziening kan mogelijk in conflict treden 
met het gestelde profiel van vrije ruimte.

•	 Bij aanwezigheid van een MTk kunnen er raakvlakproblemen ontstaan met de aldaar 
aanwezige kabels en leidingen en andere voorzieningen.

In deze paragraaf worden technische conceptoplossingen aangeboden voor het aanbren-
gen van een derde afdichtingsprofiel óver de bestaande Omega, maar ín de inkassing 
van de zinkvoeg. Dit wil zeggen dat de eventueel aanwezige betonvulling/deuvel (staps-
gewijs) wordt verwijderd. Er worden ook voorstellen gepresenteerd waarbij het derde 
afdichtingsprofiel in de dikte van het ballast beton wordt aangebracht. 
 Alle schetsen zijn niet doorgerekend en dienen in de praktijk uitgedimensioneerd te 
worden, afhankelijk van de lokale omstandigheden. Ook worden in alle schetsen steeds 
vrij dunne voegen met alveolit tussen de betonnen deuvels en het constructiebeton van 
het naburige tunnelelement weergegeven. Deze voegbreedten zullen steeds per tunnel 
en per zinkvoeg bepaald moeten worden in kader van de benodigde bewegingsvrijheid. 
Bij bredere voegbreedte zal dan ook geen oplossing met alveolit meer van toepassing 
zijn, maar zal men eerder moeten denken aan rubber voegprofielen type ACME of 
gelijkwaardig.

Symmetrische zinkvoeg
In figuur 5.21 is de zinkvoeg ter plaatse van de vloer weergegeven, met een typische 
uitvoering waarbij de elementuiteinden aan beide zijden van de voeg een identieke vorm 
hebben. Als men deze zinkvoeg zou willen uitrusten met een derde afdichtingsprofiel, 
waarbij bestaande Omega-profielen gebruikt worden, kan de oplossing eruitzien zoals in 
figuur 5.22.
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Teneinde geen achterloopsheid te hebben ter plaatse van de bevestigingsprofielen, dienen 
rubbers voldoende afgeklemd te worden tegen het (eventueel vooraf voldoende vlak ge-
maakte) beton.

Figuur 5.21 / Typische uitvoering symmetrische zinkvoeg ter plaatse van vloer

Figuur 5.22 / Detail oplossing bijkomend Omega-profiel
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Een gelijkwaardige oplossing kan gerealiseerd worden door middel van stalen platen met 
een achterliggend rubbermembraam, zoals aangegeven in figuur 5.23. Ter plaatse van 
het contactoppervlak tussen stalen klemconstructie en bestaand beton worden zwelban-
den aangebracht.

Asymmetrische zinkvoeg
Wanneer er sprake is van een asymmetrische zinkvoeg ter plaatse van de vloer, dan ziet 
het typische detail eruit zoals gepresenteerd in figuur 5.24.

 

Figuur 5.24 / Typische uitvoering asymmetrische zinkvoeg ter plaatse van vloer

Figuur 5.23 / Detail oplossing met staalplaten
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De mogelijke oplossing voor de eerder beschouwde gevallen zijn volledig analoog aan 
die van een symmetrische zinkvoeg. Zie figuur 5.25 voor de toepassing van een Omega-
profiel en figuur 5.26 voor de toepassing van staalplaten.

Figuur 5.25 / Oplossing met bijkomend Omega-profiel

Figuur 5.26 / Oplossing met staalplaten
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Uitwerking in dikte ballastbeton
Overwogen kan worden om de extra Omega aan te brengen in de dikte van het 
ballastbeton. Hiervoor hoeven dan geen sloopwerkzaamheden (met alle risico’s) 
in de voeg uitgevoerd te worden. Daarbij kan overwogen worden om de Omega 
recht boven de bestaande Omega aan te brengen (figuur 5.27). 

Ook kan overwogen worden om de Omega aan te brengen tussen het constructie-
beton en het vulstuk, dus asymmetrisch (figuur 5.28). Als er onvoldoende ruimte 
is, kan er ten slotte overwogen worden om twee kleine Omega’s toe te voegen 
(figuur 5.29). Om te vermijden dat de centrale (grote) staalplaat bij een reeds 
geringe waterdruk naar boven beweegt, kan men deze plaat aan de vertanding 
bevestigen met ingeboorde en verlijmde ankers.

Bij uitwerking van de oplossing dient (evenals bij de andere voorstellen) het hele 
tracé van de nieuwe Omega nagelopen te worden op obstakels, zoals bij binnen-
muren en het MTk, waar een raakvlak met looppad en kabels en leidingen zou 
kunnen zijn.

Figuur 5.27 / Oplossing met bijkomende Omega-profiel in ballastbeton, 

centrisch in zinkvoeg
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Figuur 5.28 / Oplossing met bijkomende Omega-profiel in ballastbeton, asymmetrisch in zinkvoeg

Figuur 5.29 / Oplossing met twee (kleine) bijkomende Omega-profielen
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Zinkvoeg/dak
De oplossing met toepassing van een Omega-profiel wordt in figuur 5.30 gepresen-
teerd. Een uitwerking met staalplaten staat in figuur 5.31

Figuur 5.31 / Oplossing met stalen platen ter plaatse van dakplaat

Figuur 5.30 / Oplossing met bijkomend Omega-profiel ter plaatse van dakplaat
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 Indien er voldoende ruimte aanwezig is boven het benodigde profiel van vrije ruimte, 
dan kan men de derde waterafdichting op het beton aanbrengen. Indien de staalplaten 
een grote overkraging hebben, zal men aan de bovenkant van de platen consoles moe-
ten aanbrengen en deze verankeren aan de verticale vlakken van het constructiebeton.

De details voor het dak kunnen verder uitgerust worden met voorzieningen om de 
benodigde brandwerendheid te garanderen.

Oplossingen zoals uitgewerkt voor het dak, kunnen ook toegepast worden bij de bui-
tenwanden. Wanneer men echter de werking van betonnen deuvels in de wanden zou 
moeten behouden, dient men oplossingen zoals voor de vloer uit te voeren. 

Als men de aanwezige betonnen deuvels nergens tijdelijk kan slopen, dan zou men de 
derde afdichting nog kunnen realiseren aan de binnenzijde van de tunnel, en dit over 
de voeg van de deuvelverbinding (daar waar doorgaans de alveolit uitvulling is ge-
plaatst). Bij deze oplossing moet erop gelet worden of:
•	 de derde afdichting het volledige verloop van de deuvelconstructie kan volgen, met 

alle uitvoeringsdetails die dit met zich meebrengt. Een bredere staalplaat zou hier 
een oplossing kunnen zijn;

•	 de derde afdichting ter plaatse van de dakplaat aangebracht kan worden in de ruim-
tereservering voor de tunneltechnische installaties (TTI);

Figuur 5.32 / Oplossing met bijkomend Omega-profiel en brandwerendheid in opbouw ter plaatse van dakplaat
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•	 de derde afdichting ter plaatse van de wanden aangebracht kan worden boven de 
barrier, hoewel hier niet echt veel ruimte is;

•	 brandwerende bescherming en bescherming tegen aanrijding aangebracht kan 
worden;

•	 er op termijn waterdruk tegen de deuvel kan inwerken, waartegen de deuvel niet 
bestand is.

Hieruit blijkt dat de oplossing voor de vloer en die voor de wanden/het dak verschil-
lend kunnen zijn. Hoe de verbinding tussen beiden gerealiseerd moet worden, 
verdient aandacht en dient in de praktijk uitgezocht te worden. Hierbij dient ook de 
duurzaamheid van de gekozen oplossing nader onderzocht te worden
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6 Conclusies en onderwerpen voor 
vervolgcommissies 6 

6.1 Conclusies

Bij het afsluiten van deze rapportage kunnen onderstaande conclusies opgesomd worden:

•	 Er is maar één geval bekend van lekkende zinkvoegen bij de Belgische en Nederlandse 
zinktunnels (Eerste Coentunnel).
	– Deze lekkage is beperkt en beheersbaar en is vermoedelijk het gevolg van scheur-

vorming in de betonkraag. Lekkage als gevolg van corrosie van de klemconstructie 
van het Omega-profiel is niet uit te sluiten.
	– Scheurvorming in de kraag is vermoedelijk veroorzaakt door de (unieke) keuze voor 

de dwarskrachtverbinding. 

•	 Corrosieverschijnselen zullen doorgaans over de gehele voegconstructie in meer of 
mindere mate optreden, zodat zelden van een lokaal falen gesproken kan worden. 

•	 Vervanging van falende componenten zal doorgaans onmogelijk zijn vanwege aanwe-
zige obstakels, en bovendien onverantwoord vanwege het gevaar op instabiliteit van 
de gehele tunnelconstructie. 

•	 Het aanbrengen van een additionele waterdichting aan de binnenzijde van de tun-
nelomtrek zal de meest effectieve en minst risicovolle mitigerende maatregel zijn. 

•	 In bepaalde gevallen kan de graad van corrosie en het daarmee gepaard gaande risico 
op een ritssluitingseffect dermate laag zijn, dat een afvoervoorziening van de optre-
dende lekkage als afdoende beschouwd kan worden. 

•	 Gemeten deformaties dienen kritisch onderzocht te worden vanwege het risico op 
verdergaande deformaties. Inzicht in eerder opgetreden deformaties, bij voorkeur 
vanaf het tijdstip van afzinken, is hierbij van primair belang. 

•	 Een falen van de rubbercomponenten in een zinkvoeg wordt niet verwacht.

6.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Vanuit deze commissie is het volgende vastgesteld:

•	 Een gestructureerd onderzoek naar corrosie van de stalen componenten in een 
zinkvoeg zal veel bijkomend inzicht kunnen verschaffen in de veronderstelde faalme-
chanismen. Hierbij dient gedacht te worden aan (endoscopisch) onderzoek bij tunnels 
uit verschillende bouwjaren vanwege de toegepaste conserveringssystemen. Wanneer 
er wordt vastgesteld dat er een duidelijk verband is tussen corrosie en conserverings-
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systeem, dient het onderzoek geïntensiveerd te worden bij tunnels uit de bouwjaren 
waarin de grootste corrosievorming is gevonden. 

•	 In overleg met de desbetreffende leveranciers dient er nader onderzoek geïnitieerd 
te worden naar de maximaal toelaatbare deformatie van Omega-profielen, en dan 
specifiek naar het scenario van ‘afstropen’ (het afschuiven in lengterichting van het 
Omega-profiel ten gevolge van een verschilverplaatsing over de mootvoeg, zie ook 
figuur C.34). 

•	 Er dient een kernteam van experts in het leven geroepen te worden. Dit team, be-
staande uit mensen vanuit opdrachtgevers en tunnelbeheerders- en opdrachtnemers-
organisaties dient de borging/overdracht van de bestaande kennis te garanderen. 
Geadviseerd wordt om hierbij een deskundige uit de commissie die dit rapport heeft 
opgesteld te betrekken.  

•	 Voor enkele tunnels dienen er een paar casestudies uitgewerkt te worden aangaande 
de door te voeren mitigerende maatregelen. 

•	 Voor elke tunnel dient er duidelijke tekeningen opgemaakt te worden waarop duidelijk 
wordt aangegeven hoe de verschillende moten in elkaar zitten. Dit wil zeggen dat men 
inzichtelijk maakt hoe de tand/kraagverbinding achter de aan de binnenkant van de 
tunnel zichtbare voeg is georiënteerd. 

•	 Aan de binnenzijde van een tunnel dient duidelijk aangeven te worden in welke moot/
element men zich bevindt.
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7 Aanbevelingen voor tunnelbeheerders 
en onderhoudsbedrijven 7 

Dit hoofdstuk biedt aanbevelingen voor tunnelbeheerders en onderhoudsbedrijven, 
zowel voor bestaande tunnels als voor het ontwerpen van nieuwe tunnels.

7.1 Aanbevelingen voor bestaande tunnels

•	 Verzamel alle benodigde gegevens, zoals opgesomd in bijlage E, en zorg dat deze in 
geval van calamiteit per direct beschikbaar zijn binnen het 'crash-team'. 

•	 Probeer bij de aannemer eventueel beschikbare deformatiegegevens te achterhalen, 
teneinde een zo volledig mogelijke wordingsgeschiedenis van de tunnel te hebben. 

•	 Voer reguliere monitoring uit conform de aanbevelingen in dit document. 

•	 Probeer via inspectie de aanwezigheid van eventueel verborgen lekkages zo goed 
mogelijk in beeld te krijgen. 

•	 Indien lekkages worden gedetecteerd, tracht dan zo nauwkeurig mogelijk de oorzaak 
vast te stellen. Indien nodig dient hierbij endoscopisch onderzoek naar de staat van de 
klemstrippen van het Omega-profiel uitgevoerd te worden. 

•	 Schat de noodzaak van reparatie in en indien reparatie nodig blijkt, stel dan protocol 
van de reparatie op. 

•	 Stel een calamiteitenplan op voor het geval er zich plots een grote lekkage voordoet.

7.2 Aanbevelingen voor nieuwe tunnels

•	 Houd bij het ontwerp rekening met de mogelijkheid tot inspectie van de zinkvoegen. 

•	 Houd bij het ontwerp rekening met de mogelijkheid tot het plegen van onderhoud aan 
de zinkvoegen. 

•	 Zorg ervoor dat inspectie en onderhoud zodanig uitgevoerd kunnen worden dat de 
overlast – het (deels) buiten dienst stellen van de tunnel – zo beperkt mogelijk is. Het 
niet-beschikbaar zijn van een tunnel is tegenwoordig vaak gekoppeld aan (contractu-
ele) boetes. Daarnaast leiden lange en langdurige omleidingsroutes tot economische 
schade en onbegrip bij de gebruikers. 

•	 Zet de ruimte rond het Omega-profiel vol met anticorrosie pasta/gel. 
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•	 Plaats indien mogelijk het middentunnelkanaal/de service galleries aan de buiten-
zijde. De tanden moeten dan in de binnenwanden geplaatst worden, zodat deze niet 
meer ‘in de weg zitten’ en er dus een goede bereikbaarheid wordt verkregen voor 
inspectie en onderhoud. 

•	 Maak bij elke nieuwe tunnel een draaiboek waarin volledig omschreven staat hoe en 
met welke frequentie zinkvoegen moeten worden geïnspecteerd en hoe onderhoud/
herstel dan wel vervanging kan worden uitgevoerd (onderdeel van oplevering). 

•	 Stel een meetprotocol op waarbij de optredende zettingen van de tunnelmoten/ele-
menten langdurig worden gemeten, dat wil zeggen vanaf het moment van zinken en 
verder gedurende de gehele levensduur van de tunnel. Het meetprotocol bevat naast 
constructieve voorzieningen om het meten mogelijk te maken, ook de meetpunten, 
meetfrequentie en nauwkeurigheid. Tijdens de bouw en afbouw van de tunnel zal 
de aannemer zorgdragen voor het uitvoeren van de metingen; na oplevering zal de 
beheerder verantwoordelijk zijn voor de metingen waarbij hij de meetresultaten van 
de aannemer ter beschikking krijgt. 

•	 Voorzie een uitsparing in het betonwerk ter plaatse van de zinkvoegen zodat, indien 
nodig, er eenvoudig een additionele waterdichting kan worden aangebracht zonder 
hierbij binnen het profiel van vrije ruimte te komen.

Figuur A / Test
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BIJLAGE A /

ABeschikbare gegevens Belgische en 
Nederlandse zinktunnels  

In deze bijlage worden de zinkvoegdetails van diverse Nederlandse en Belgische zinktun-
nels besproken, van oud naar nieuw.

A.1 Eerste Coentunnel (1966)

De Eerste Coentunnel bestaat uit 6 elementen met elk een lengte van 90 m. De hoogte 
bedraagt 7,74 m en de breedte 23,33 m. Op het diepste punt bevindt de vloerplaat van 
de tunnel zich op een diepte van 24 m. Deze tunnel wordt gekenmerkt door een (voor 
zover bekend) slechts eenmaal toegepast concept van zinkvoegen, waarbij een rechthoe-
kige betonnen deuvel na zinken is gestort in de daarvoor voorziene uitsparingen langs de 
perimeter van beide aansluitende elementuiteinden. De problematiek die dit concept 
veroorzaakt, wordt nader toegelicht in de incidentenanalyse van hoofdstuk 3.

In het bouwdok werd een bitumineus afdichtingsvlies aan de zinkvoegomranding beves-
tigd, waarna een betonnen beschermingslaag op dit vlies werd aangebracht. Tussen het 
betonwerk van de zinkelementen en de in te storten ringdeuvel werd een uitvulling van 
2 mm dik asfalt voorzien.

Figuur A.1 / Doorsnede zinkvoeg Eerste Coentunnel, vormtekening



 70 

instandhouding zinkvoegen / Preventieve studie

A.2 Eerste Beneluxtunnel (1967)

De Eerste Beneluxtunnel bestaat uit 8 elementen met elk een lengte van 93 m. De 
hoogte bedraagt 7,84 m en de breedte 23,9 m. Op het diepste punt bevindt de vloerplaat 
van de tunnel zich op een diepte van 24 m.

Figuur A.2 / Doorsnede zinkvoeg Eerste Coentunnel, wapening

Figuur A.3 / Doorsnede zinkvoeg Eerste Beneluxtunnel
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Op het detail van de zinkvoeg (figuur A.3) valt duidelijk te zien dat ook hier een bitumi-
neus vlies en betonnen beschermlaag werd toegepast. In plaats van het IPE-zinkvoegpro-
fiel met ingelaste platen, werd hier een U-profiel gebruikt. Omdat dit U-profiel niet over 
de volledige omtrek werd vervaardigd, voorafgaand aan de betonstort van de vloerplaat, 
werd er in wanden en dak een (bijkomende) stortfase in het bouwdok voorzien na inme-
ting van het U-profiel in de vloerplaat. Dit resulteerde dan ook in een dubbele toepassing 
van koppelmoffen. 

De tijdelijke waterdichting werd gerealiseerd met Gina-profielen, terwijl de definitieve 
waterdichting werd verzorgd door voorgevormde 3 mm dikke staalstrippen die aan de 
zinkvoegomrandingen werden vastgelast.

In de sluitvoeg werd een (veel bredere) staalstrip ingelast, terwijl de ruimte tussen deze 
strip en de sluitvoegbekisting werd opgevuld met grind. Dit grindpakket werd naderhand 
met cement geinjecteerd. Aan de binnenzijde van de staalstrip, werd een constructieve 
betonnen verbinding gemaakt conform de werkwijze van de zinkvoegen. Uiteindelijk was 
de tunnel dus monoliet verbonden ter plaatse van de sluit- en zinkvoegen.

Figuur A.4 / Doorsnede sluitvoeg ter plaatse van ventilatiegebouw Noord
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A.3 Eerste Heinenoordtunnel (1968)

De Eerste Heinenoordtunnel bestaat uit 4 elementen met elk een lengte van 115 m en 
een element van 111 m lang. De hoogte bedraagt 8,8 m en de breedte 30,7 m. Op het 
diepste punt bevindt de vloerplaat van de tunnel zich op een diepte van 25 m.

Hier werd een Omega-profiel als definitieve waterdichting aangebracht na zinken. Vervol-
gens is in twee stortfasen een betonuitvulling in de vloerplaat gemaakt, waarbij elke stort 
constructief werd verbonden met het aanpalende element. In de eerste stortfase werden 
holle staalprofielen ingestort. Deze profielen waren vooraf gevuld met beton en kragen uit 
over de zinkvoeg tot in de tweede stortfase. Op deze wijze verzorgen de stalen deuvels de 
dwarskrachtoverdracht. Een bitumineuze afstrijklaag op de stalen deuvels voorkomt het 
optreden van piekspanningen bij kleine vervormingen tussen beide zinkelementen.

A.4 Kennedytunnel (1969)

De kennedytunnel bestaat uit 4 elementen met elk een lengte van 99 m en een element 
van 115 m lang. De hoogte bedraagt 10,1 m en de breedte 47,85 m. Op het diepste punt 
bevindt de vloerplaat van de tunnel zich op een diepte van 28 m.

De zinkvoegen van de kennedytunnel werden, na een bepaalde zettingsperiode waarbij 
zand als tijdelijke belasting in de tunnelkokers was aangebracht, omgevormd naar mono-
liete verbindingen. Dit gebeurde door het aanbrengen van gelaste verbindingen tussen de 
uitstekende langswapening uit beide tunneldoorsneden en het naderhand volstorten van 
de bestaande sparingen.
 

Figuur A.5 / Doorsnede zinkvoeg Eerste Heinenoordtunnel
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De Gina in de constructie had een hoogte van 167 mm, maar een variabele breedte. De  
bredere delen (en dus delen met grotere stijfheid) werden aangebracht in de middelste 
12 m van dak- en vloerplaat.

A.5 Vlaketunnel (1976)

De Vlaketunnel bestaat uit 2 elementen met elk een lengte van 125 m, opgebouwd uit  
moten van 21 m lang. De hoogte bedraagt 8,02 m en de breedte 29,80 m. Op het diepste 
punt bevindt de vloerplaat van de tunnel zich op een diepte van 17 m.

Het zinkvoegprincipe is volledig gelijk aan dit van de Eerste Heinenoordtunnel, maar in 
tegenstelling tot de Eerste Heinenoordtunnel werden ter plaatse van de wanden nu ook 
betonnen uitvullingen voorzien. Net zoals bij de Eerste Beneluxtunnel werd ter plaatse van 
wanden en dak een extra stortfase in het dok toegepast na inmeting van het U-profiel van  
de zinkvoegomranding. Op de details van de Vlaketunnel ziet men ook nog een stalen stort-
naadplaat (4 x 300 mm) in het aansluitvlak van deze twee stortfasen in het bouwdok.

Figuur A.6 / Zinkvoeg Kennedytunnel

Figuur A.7 / Zinkvoeg wand Vlaketunnel
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A.6  Kiltunnel (1977)

De kiltunnel bestaat uit 3 elementen met elk een lengte van 111,5 m, opgebouwd uit mo-
ten van 22 m lang. De hoogte bedraagt 8,75 m en de breedte 31 m. Op het diepste punt 
bevindt de vloerplaat van de tunnel zich op een diepte van 19,19 m. 

Bij de kiltunnel ziet men voor het eerst het concept van de achteraf ingelaste plaat. Waar 
bij de Vlaketunnel een betonuitvulling over de volledige hoogte van de (buiten)wanden 
werd toegepast, is dit in de kiltunnel slechts over circa de onderste helft van de wanden. 
Het overige deel van de wanden en de dakplaat werden voorzien van een afdekplaat. De 
betonnen uitvulling in de wanden heeft wel een deuvelfunctie, doordat deze eenzijdig is 
gefixeerd en uitkraagt tot in het aanpalende element.

Figuur A.8 / Betonuitvulling zinkvoeg Kiltunnel

Figuur A.9 / Detail zinkvoeg wanden boven betonuitvulling
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Figuur A.10 / Detail zinkvoeg wanden ter hoogte van betonuitvulling

Figuur A.11 / Detail zinkvoeg vloer
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Figuur A.12 / Detail zinkvoeg dak

In de kiltunnel is, afwijkend van het SATO-detail, ook in de sluitvoeg een Omega-profiel 
toegepast. Een detail van deze oplossing is in figuur A.13 bijgevoegd.

Figuur A.13 / Sluitvoeg Kiltunnel TE2 en TE3 ter plaatse van dak
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A.7 Botlektunnel (1980)

De Botlektunnel bestaat uit 4 elementen met elk een lengte van 105 m en een element 
van 87,5 m lang, opgebouwd uit moten van 17,5 m lang. De hoogte bedraagt 8,8 m en 
de breedte 30,9 m. Op het diepste punt bevindt de vloerplaat van de tunnel zich op een 
diepte van 23,30 m. 

In deze tunnel werd weer teruggegaan naar een zinkvoegomranding zonder achteraf 
ingelaste plaat. De stalen kopring aan primaire zijde werd zelfs met een ‘sprong’ ontwor-
pen, vermoedelijk om de grootte van het Omega-profiel niet te laten dicteren door de 
grootte van het toegepaste Gina-profiel. De detaillering van de betonnen deuvel onder 
het wegdek doet vermoeden dat hier weinig voor dwarskrachtsoverdracht door diffe-
rentiële zettingen werd gevreesd. In plaats van een verloren kistje te plaatsen boven de 
Omega in de vloerplaat (om de beweging van de Omega volledig vrij te laten) werd hier 
een vermiculiet beton met tempexuitvulling langs de omtrek van de Omega en in het hart 
van de voeg aangebracht.

Figuur A.14 / Detail zinkvoeg vloer Botlektunnel
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A.8 Rupeltunnel (1982)

De Rupeltunnel bestaat uit 3 elementen van respectievelijk 137,9 m, 99,8 m en 98,3 m 
lang, opgebouwd uit moten van 15 m lang. De hoogte bedraagt 9,35 m en de breedte 
35,10 m. 

Hier werd geopteerd voor een zinkvoegomranding zonder achteraf ingelaste plaat. Het 
beton net achter de zinkvoegomranding werd pas als laatste aangebracht, nadat de 
zinkvoegomranding volledig op maat was geplaatst door middel van een regelsysteem 
verbonden aan het reeds gebetonneerde deel.

Figuur A.15 / Detail zinkvoeg wand

Figuur A.16 / Detail zinkvoeg dak
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De zinkvoegomranding voorziet ook in de aansluiting van de klemstrippen van het Ome-
ga-profiel en het waterdichte membraan aan de buitenzijde van de tunneldoorsnede. 
Stalen nokken zorgen voor de opsluiting van het Gina-profiel.

 

Figuur A.17 / Detail sluitstort en regelsysteem dakplaat

Figuur A.18 / Detail sluitstort en regelsysteem vloerplaat

Figuur A.19 / Detail Gina-profiel met U-vormige zinkvoegomranding
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Men kan in figuur A.21 ook zien dat het Gina-profiel reeds was voorzien van een soft nose. 
Langs de gehele omtrek van de zinkvoeg werden tandverbindingen in het betonwerk 
voorzien.

Figuur A.20 / Detail Gina-profiel

Figuur A.21 / Detail Gina-profiel met zogeheten soft nose
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A.9 Hemspoortunnel (1983)

De Hemspoortunnel bestaat uit 4 elementen van elk 268 m lang en 3 elementen van elk 
134 m lang, opgebouwd uit moten van 22,35 m lang. De hoogte bedraagt 8,7 m en de 
breedte 21,43 m. Op het diepste punt bevindt de vloerplaat van de tunnel zich op een 
diepte van 26 m. 

Figuur A.22 / Zinkvoeg met betonnen nokken

Figuur A.23 / Detail zinkvoegomranding Hemspoortunnel
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In deze tunnel werden zinkvoegomrandingen met achteraf ingelaste platen en beton-
nen uitvullingen toegepast. Figuur A.23 en A.24 laten zien dat het Gina-profiel aan de 
zinkvoegomranding werd vastgeklemd met behulp van bouten door gaten in het rubber-
profiel, dit in tegenstelling tot de later meer gangbare klemstrippen.

A.10 Zeeburgertunnel (1990)

De Zeeburgertunnel bestaat uit 3 elementen van elk 112 m lang, opgebouwd uit be-
tonmoten van 22,4 m lang. De hoogte bedraagt 7,82 m en de breedte 29,80 m. Op het 
diepste punt bevindt de vloerplaat van de tunnel zich op een diepte van 14,6 m. 

Figuur A.24 / Detail bevestiging Gina-profiel

Figuur A.25 / Doorsnede zinkvoeg (links) en sluitvoeg (rechts) Zeeburgertunnel
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Bij deze tunnel zijn zinkvoegomrandingen met ingelaste platen, betonuitvullingen met 
een dilatatievoeg in het hart van de zinkvoeg en dwarskrachtoverdracht middels ingestorte 
stalen (met beton gevulde) deuvels toegepast.

Tunnelelement 1 aan de noordzijde ligt zeer ondiep. Op het dak staat circa 50 tot 80 cm 
water. Bij strenge winters was het IJmeer boven de tunnel bevroren. Om te voorkomen 
dat het water tussen het Gina- en Omega-profiel zou bevriezen en zodoende het Omega-
profiel zou beschadigen, is een permanente waterafvoer gemaakt in de nis (sparingskast) 
van het MTk, nabij de afpersleidingen.

A.11 Noordtunnel (1992)

De Noordtunnel bestaat uit 3 elementen van elk 130 m lang en een element van 100 m lang, 
opgebouwd uit moten van 26,15 m lang. De hoogte bedraagt 8,03 m en de breedte 29,95 
m. Op het diepste punt bevindt de vloerplaat van de tunnel zich op een diepte van 16 m. 

Zinkvoegomrandingen met ingelaste platen, betonuitvullingen met een dilatatievoeg in 
het hart van de zinkvoeg en dwarskrachtoverdracht middels ingestorte stalen (met beton 
gevulde) deuvels zijn toegepast. 

Figuur A.26 / Detail zinkvoeg dakplaat Noordtunnel

Figuur A.27 / Detail zinkvoeg vloerplaat Noordtunnel
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A.12 Willemspoortunnel (1993)

De Willemspoortunnel bestaat uit 8 elementen van elk 115 tot 138 m lang, opgebouwd 
uit moten van 23 m lang. De hoogte bedraagt 8,62 m en de breedte 28,82 m. Op het 
diepste punt bevindt de vloerplaat van de tunnel zich op een diepte van 17,5 m. 

Zinkvoegomrandingen met ingelaste platen, betonuitvullingen met een dilatatievoeg in 
het hart van de zinkvoeg en dwarskrachtoverdracht middels ingestorte stalen (met beton 
gevulde) deuvels zijn toegepast. Ter plaatse van de dakplaat werd een spuitbetonlaag 
aangebracht op een uitvulling van steenwolplaten.

In de sluitvoeg werden aan beide zijden na-injecteerbare voegprofielen (type W9Ui of 
gelijkaardig) toegepast. De profielen in het voorlaatste afgezonken element werden in 
nissen aangebracht om ze te beschermen tegen beschadigingen gedurende het zinkpro-
ces van het laatste element.

Figuur A.28 / Detail zinkvoeg dak Willemspoortunnel
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Figuur A.29 / Sluitvoegdetails Willemspoortunnel
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A.13 Piet Heintunnel (1995)

De Piet Heintunnel bestaat uit 8 elementen van elk 160 m lang, opgebouwd uit moten 
van 26 m lang. De hoogte bedraagt 8 m en de breedte 32 m. Op het diepste punt bevindt 
de vloerplaat van de tunnel zich op een diepte van 17 m. 

De oplossing van het referentie-ontwerp werd tijdens de realisatie gewijzigd. Er werd 
in de zinkvoegen een grotere bewegingsvrijheid in axiale richting voorzien door middel 
van een voegvulling met samendrukbaar materiaal. Dit was nodig vanwege grotere te 
verwachten deformaties ten gevolge van temperatuurseffecten in elementen waarvan de 
voorspanning werd behouden.

Figuur A.30 / Oplossingen zinkvoeg Piet Heintunnel
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A.14 Wijkertunnel (1996)

De Wijkertunnel bestaat uit 6 elementen van elk 95,67 m lang, opgebouwd uit moten 
van 24 m lang. De hoogte bedraagt 8,05 m en de breedte 31,5 m. Op het diepste punt 
bevindt de vloerplaat van de tunnel zich op een diepte van 24,5 m. 

In de vloerplaat werd een dubbelwerkende deuvelverbinding toegepast. Ter plaatse van 
de dakplaat werd spuitbeton op een uitvulling van steenwolplaten aangebracht.

Figuur A.31 / Detail zinkvoeg vloer Wijkertunnel

Figuur A.32 / Detail zinkvoeg dak Wijkertunnel
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A.15 Tweede Beneluxtunnel (2000)

De  Tweede Beneluxtunnel bestaat uit 6 elementen van elk 140 m lang, opgebouwd uit 
moten van 20 m lang. De hoogte bedraagt 8,485 m en de breedte 45,25 m. Op het diep-
ste punt bevindt de vloerplaat van de tunnel zich op een diepte van 26,98 m. 

A.16 HSL-tunnels Dordtsche Kil en Oude Maas (2006)

De zinktunnels onder de Dordtsche kil en de Oude Maas voor de HSL bestaan beiden uit 
7 elementen van elke 150 m en 134 m lang, opgebouwd uit moten van 25 m en 22,30 m 
lengte. De hoogte bedraagt 9,8 m en de breedte 18,0 m. Op het diepste punt bevindt de 
vloerplaat van de tunnel zich op een diepte van circa 25 m. 

In het ontwerp van deze tunnels dienden dermate grote tandkrachten opgenomen te 
worden, dat de buitenwanden ter plaatse van de voegen noodzakelijkerwijs verbreed 
werden met een zogeheten knobbel.

Figuur A.33 / Details zinkvoeg ter plaatste van dakplaat en vloerplaat
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Figuur A.34 / Detail zinkvoeg ter plaatse van ‘knobbel’ in de wanden

Figuur A.35 / Detail dak- en vloerplaat sluitvoeg

Figuur A.36 / Detail sluit voeg buitenwanden
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Ter plaatse van de dakplaat en buitenwanden werd een stalen afdekplaatje voorzien om te 
voorkomen dat er grond tussen de twee zinkvoegomrandingen zou komen. Deze grond zou 
na enkele seizoensafhankelijke langsbewegingen van de tunnel dermate verdicht zijn dat  
het de ontworpen bewegingscapaciteit van de voeg teniet zou doen. 

A.17 Roertunnel (2008)

De Roertunnel bestaat uit 2 elementen van elk 158 m lang en 2 elementen van elk 135 m lang, 
opgebouwd uit moten van 22,6 m lang. De hoogte bedraagt 7,76 m en de breedte 25,14 m. 

Figuur A.37 / Detail zinkvoegomranding met voorziening tegen zandindringing in de voeg

Figuur A.38 / Detail zinkvoeg ter plaatse van dakplaat
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In deze tunnel werd de betonnen deuvel in de dakplaat op traditionele wijze gestort. 
Ontluchtingspijpjes om de vijf meter zorgden ervoor dat er vrijwel tegen het bestaande 
beton kon worden gestort. Tevens werden deze pijpjes achteraf aangewend om eventuele 
luchtinsluitingen te injecteren.

A.18 Aquaduct in de N57 (2011)

Bij zowel de zinkvoegen als de sluitvoeg van het aquaduct in de N57 werd er middels de de-
taillering voor gezorgd dat axiale bewegingen kunnen optreden. Ook verticale bewegingen 
worden niet verhinderd. Daartoe werden er eenzijdig gefixeerde pendelplaten onder het 
rijdek aangebracht. In de sluitvoeg is er een ACME-profiel aangebracht opdat er geen grond 
in de (brede) voeg kan komen.

Figuur A.39 / Detail zinkvoeg ter plaatse van vloerplaat

Figuur A.40 / Detail zinkvoeg per plaatse van dakplaat
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Figuur A.41 / Detail zinkvoeg ter plaatse van buitenwand

Figuur A.42 / Detail zinkvoeg ter plaatse van vloerplaat

Figuur A.43 / Detail sluitvoeg ter plaatse van dakplaat
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Figuur A.44 / Detail sluitvoeg ter plaatse van buitenwand

Figuur A.45 / Detail sluitvoeg ter plaatse van vloerplaat
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A.19 Tweede Coentunnel (2013)

De  Tweede Coentunnel bestaat uit 4 elementen van elk 180 m lang, opgebouwd uit mo-
ten van 25,7 m lang. De hoogte bedraagt 8,62 m en de breedte 29,95 m. Op het diepste 
punt bevindt de vloerplaat van de tunnel zich op een diepte van circa 26 m.

Figuur A.46 / Detail zinkvoeg ter plaatse van vloerplaat MTK

Figuur A.47 / Detail zinkvoeg ter plaatse van vloerplaat

Figuur A.48 / Detail zinkvoeg ter plaatse van dakplaat
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Figuur A.49 / Detail zinkvoeg ter plaatse van stalen horizontale verdeuveling in dakplaat

Figuur A.50 / Detail horizontale verdeuveling in dakplaat
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Figuur B / Test
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BIJLAGE B /

BToegepaste conserveringssystemen bij 
Belgische en Nederlandse zinktunnels  

Paragraaf B.1 geeft een overzicht van de in het verleden toegepaste conserveringssyste-
men voor het staalwerk bij de zinkvoegen van een afgezonken tunnel, voor zover dat te 
achterhalen is uit de archieven. Het overzicht is gesorteerd op jaartal. Hierdoor is te zien 
dat de visie op de beste corrosiewerende behandeling in de loop der jaren meermaals is 
gewijzigd door voortschrijdend inzicht. In paragraaf B.2 worden bestaande corrosiesyste-
men door een expert geëvalueerd.

B.1 Historisch overzicht conserveringssystemen

Voor de Eerste Coentunnel (1966) werd een behandeling vereist aan de niet-betonzijde 
van het zinkvoegprofiel: eerst staalstralen en vervolgens het aanbrengen van een laag 
Epikote-teer in zone b, de zone aan de binnenzijde van de tunnel vanaf het Gina-profiel. 
In zone a, de zone aan de buitenzijde van de tunnel vanaf het Gina-profiel, werd het 
staalstralen voldoende geacht. De resterende oppervlakken (de oppervlakken die bedekt 
worden door het Gina-profiel) dienden na het staalstralen eenmaal ingestreken te wor-
den met chloorrubbermenie.

Voor de slechts een jaar later opgeleverde Eerste Beneluxtunnel (1967) werd na het 
staalstralen een drielaagse behandeling van Epikote-zink + Epikote-aluminium + 
Epikote-teer toegepast in zone b. Voor zone a werd staalstralen voldoende geacht. Voor 
de resterende oppervlakken werd één laag Epikote-zink vereist. De zone-indeling en 
-behandeling is weergegeven in figuur B.1.

Weer een jaar later werd voor de Eerste Heinenoordtunnel (1968) teruggegrepen naar de 
oplossing zoals toegepast bij de Eerste Coentunnel.

Voor de Vlaketunnel (1976) en de Drechttunnel (1977) werd een onderscheid gemaakt 
tussen de behandeling van de klemstrippen (staalstralen en eenmaal zinkcompound of 
epoxymenie) en het zinkvoegprofiel (staalstralen en eenmaal Epikote-teer).

Voor de Kiltunnel (1977) werd de specificatie per onderdeel nog verder opgedeeld. Het 
conserveringssysteem ziet er daar uit als volgt:
•	 klemstrippen: staalstralen + eenmaal Epikote-zink + eenmaal Epikote-teer
•	 Omranding: staalstralen + eenmaal Epikote-zink
•	 De niet-betonzijden van de flenzen van de zinkvoegomranding (met rode lijn aangege-

ven in figuur B.2): eenmaal Epikote-teer extra
•	 Anker: staalstralen + eenmaal Epikote-zink
•	 Draadeinden moeren en volgringen: thermisch verzinkt
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Figuur B.1 / Corrosiewerende behandeling Eerste beneluxtunnel

Figuur B.2 / Corrosiewerende behandeling Kiltunnel
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Het systeem voor de kiltunnel werd ook toegepast voor de Prinses Margriettunnel (1978) 
met de kleine wijziging dat de niet-betonzijden van de flenzen (rode lijn figuur B.2) twee 
lagen Epikote-teer kregen.

Voor de Botlektunnel (1980) werd er voor het eerst (althans op basis van beschikbare gege-
vens) verschillende behandelingen toegepast op de beide zijden van de zinkvoegomranding 
(in contact met beton vs. niet in contact met beton):
•	 Alle met beton in aanraking komende vlakken, met uitzondering van 100 mm aan de 

onderzijde (zie figuur B.3), werden ongeschilderd gelaten na het staalstralen tot Sa 2.
•	 De buitenzijde en de aangegeven 100 mm aan de binnenzijde werden in de fabriek voor-

zien van een 40 μm dikke laag Monopox-epoxyzink en een 60 μm dikke laag Monopox-
metaalcoat.

•	 Vervolgens werd er op het werk een 500 μm dikke laag epoxyteer aangebracht, opge-
bouwd uit 250 μm Bitep-epoxyteer bruin en 250 μm Bitep-epoxyteer zwart.

•	 Alle strippen, draadeinden, moeren en ringen werden in de fabriek thermisch verzinkt. 
De strippen kregen bovendien nog een behandeling met lithoform no. 2 en twee lagen 
125 μm epoxyteer (bruin en zwart).

•	 Op de bouwplaats werden de hoekstalen (strippen) behandeld met een dubbele laag 
125 μm epoxyteer (bruin en zwart).

•	 Schroefhulzen werden gevuld met densovet. Voor het geval er door werkzaamheden be-
schadigingen zouden optreden, werd er een dubbele laag van 200 μm bitumastic no. 50 
(koolteerverf) toegepast.

Figuur B.3 / Detail zinkvoegomranding Botlektunnel
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De methodiek van verschillende behandeling aan beide zijden van de zinkvoegomranding 
werd doorgezet bij de Hemspoortunnel (1983), zij het in een iets vereenvoudigde vorm. Aan 
de niet met het beton in aanraking komende vlakken, werden eerst alle lassen vlakgeslepen. 
Vervolgens werden alle mogelijke beschadigingen en lassen vet- en roestvrij gemaakt, om 
vervolgens tweemaal ingestreken te worden met een laag epoxyteer van minimaal 110 μm 
dikte. De schroefdraden van de tapgaten dienen goed ingevet te worden.

Voor de zeven jaar later opgeleverde Zeeburgertunnel (1990) werd weer teruggegaan naar 
een uniforme behandeling van de zinkvoegomranding. Het conserveringssysteem zoals toe-
gepast bij de kiltunnel en Prinses Margriettunnel werd weer voorgeschreven. De draadein-
den zijn thermisch verzinkt.

Voor de Noordtunnel (1992) en de Willemspoortunnel (1993) werden specifieke behan-
delingen vereist voor in de fabriek en op het werk. De behandeling op het werk is enkel van 
toepassing voor de staaloppervlakken van de zinkvoegomranding die niet met beton in 
aanraking komen.
 In de fabriek werd het staal eerst gestraald conform de Zweedse norm S.I.S. 05-5900/1967 
graad Sa 3. Vervolgens werd een 40 μm dikke laag tweecomponenten water- en chemicali-
envaste coating (epoxyzink) en een 70 μm dikke laag epoxysealer H6 aangebracht.
 Op het werk werd de niet aan het beton blootgestelde zijde eerst vlakgeslepen ter plaatse 
van de lassen. Na het roest- en vetvrij maken van eventuele beschadigingen, het lassen 
en het instrijken met een laag zinkcompound, werd een afwerking met een dubbele laag 
100 μm dikke epoxyteer aangebracht.

Een nagenoeg identieke behandeling werd voorgeschreven voor de Wijkertunnel (1996). 
Enkel de graad van staalstralen werd lichtjes gewijzigd van graad Sa 3 naar Sa 2,5.

Voor het aquaduct Alphen aan den Rijn (1998) werd vereist dat alle staalonderdelen ther-
misch verzinkt zijn. De niet aan beton blootgestelde zijde van de zinkvoegomranding werd 
vervolgens gestraald (graad Sa 2,5) en voorzien van een 60 μm dikke laag grondverf op basis 
van epoxyhars en een 150 μm dikke laag tweecomponentencoating op basis van epoxyhars.

Voor de Thomassentunnel (2004) werd voor het stralen verwezen naar de ISO-NORM 
8501-1:1998. De vereiste reinheidsgraad bedraagt Sa 2,5. De conservering in de fabriek 
(geconditioneerde ruimte genoemd) bestond uit een 60 μm dikke epoxyzink primerlaag. In 
het werk werden de niet met het beton in aanraking komende vlakken (na vlakslijpen, lassen 
en roest/vetvrij maken) voorzien van een zinkcompoundconservering en een 60 μm dikke 
epoxyzink primerlaag.

Voor het aquaduct in de N57 (2011) werden alle behandelingen op de bouwlocatie uit-
gevoerd. Er werd wel voor gezorgd dat dit onder geconditioneerde omstandigheden kon 
gebeuren. De conservering werd gerealiseerd met een dubbele laag SigmaCover 805 met 
een dikte van 150 μm per laag. Ook de draadeinden M20 die op het zinkvoegprofiel zijn 
gemonteerd ondergingen deze behandeling.
 De klemstrippen zijn thermisch verzinkt (conform NEN 1461) en werden verder niet 
behandeld. De boutverbindingen werden nat-in-nat gemaakt om opsnijden van de draad 
door de moer te voorkomen. Alle moeren werden met de hand geconserveerd door het aan-
brengen van twee lagen SigmaCover 805 à 150 μm per laag. Zowel de draadeinden als de 
klemstrippen zijn overgedimensioneerd om na het falen van de conservering reservecapaci-
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teit te hebben ten behoeve van het afroesten. SigmaCover 805 is een teervrije vervanging 
van teerepoxy. In  figuur B.4 worden de belangrijkste eigenschappen van SigmaCover 805 
vergeleken met andere SigmaCover producten.

Voor de Tweede Coentunnel (2013) werd in detail geanalyseerd welke delen van de 
zinkvoegomranding (inclusief klemconstructies) onderhevig zijn aan welke aantastings-
milieus. Dit resulteerde in de indeling gepresenteerd in figuur B.5.

Figuur B.4 / Vergelijking eigenschappen SigmaCover producten

Figuur B.5 / Aantastingsmilieus per onderdeel van zinkvoeg Eerste Coentunnel
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•	 Omgeving 1: Lege ruimte tussen verloren bekisting en de Omega-profielen (geel 
gekleurd gebied)
De stalen onderdelen die zich in deze zone bevinden, staan theoretisch enkel bloot 
aan lucht. Men dient er echter wel rekening mee te houden dat, vooral onder de tun-
nelvloer, niet al het water verwijderd kan worden en er op termijn ook infiltraties van 
regenwater, eventueel vervuild met strooizouten, in deze omgeving terecht zullen 
komen. Derhalve werd aan deze omgeving het predikaat C5-M volgens ISO 12944-2 
toegekend en werd een van de meest hoogwaardige beschermingssystemen toege-
past. Het staal werd gestraald tot reinheidsgraad Sa 3 en vervolgens behandeld met 
een 250 μm dikke laag Thermal Sprayed Aluminum (TSA) en een 30 tot 40 μm dikke 
laag epoxysealer. De beschermingslagen werden op de bouwplaats toegepast na het 
aanbrengen van de ingelaste platen.

•	 Omgeving 2: Ruimte tussen Gina- en Omega-profiel (groen gekleurde gebied)
Deze ruimte is tijdens de bouwfase onderworpen aan de zogeheten hydrotest, waarbij 
deze ruimte volledig met water wordt gevuld. Daar men dit water niet volledig weg kan 
halen na de test, dient men ervan uit te gaan dat de ruimte permanent onder water zal 
komen te staan. De ISO 12944-2 norm kent hieraan de klasse Im2 (immersie in zee- 
of brak water) toe. Dezelfde behandeling als in omgeving 1 zal ook hier een degelijke 
bescherming bieden. Tevens werd het raadzaam geacht om de hydrotest uit te voeren 
met leidingwater waaraan zowel een corrosie-inhibitor als een biocide is toegevoegd. 
Dit leidingwater werd na de test ook in dit gebied achtergelaten/opgesloten, zodat er 
enerzijds geen lucht kon indringen en er anderzijds ook enige tegendruk uitgeoefend 
zou worden tegen indringend (eventueel gecontamineerd) water van buitenaf.

•	 Omgeving 3: Buitenzijde tunnelwand (oranje gekleurd gebied)
Volgens de ISO 12944-2 norm is hier de klasse Im3 (soil) van toepassing. Rekening 
houdend met de behandeling in omgevingen 1 en 2, is het in eerste instantie vooral 
praktisch om de corrosiebescherming ook in omgeving 3 door te zetten. Vanuit redun-
dantieoverwegingen en de (toenmalige) onbekendheid van de (chemische) kwaliteit 
van aanvulgrond, werd supplementair een kathodische bescherming op basis van 
opofferingsanodes toegepast.

•	 Omgeving 4: Ingebed in beton
In principe hoeven stalen onderdelen die in beton worden ingebed, niet per se tegen 
corrosie te worden beschermd, omdat het staal van nature tegen corrosie beschermd 
is door de hoge alkaliniteit van het beton. Daar er echter voor gevreesd werd dat het 
beton door uitloging in de tijd zijn alkaliniteit beetje bij beetje zal verliezen, en er dus 
na geruime tijd toch corrosie kan optreden, werd een goede basisbescherming toch 
nuttig geacht. Hiertoe is dit gebied in de fabriek gestraald tot Sa 2,5 (ISO 8501-1) en 
behandeld met een zinksilicaat lasprimer (25 tot 30 μm dikte). 

•	 De bevestigingsstrips van de Gina en Omega kregen een identieke corrosiebehande-
ling, maar deze werd wel in de fabriek gerealiseerd. De toegepaste bouten, moeren en 
rondsels waren thermisch verzinkt.

Figuur B.6 toont een overzicht van de door de tijd heen toegepaste beschermingssyste-
men voor de klemstrippen van de Omega-profielen. De dimensies van klemstrippen en 
bijbehorende bouten staan vermeld in figuur B.7.
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Figuur B.6 / Overzicht toegepast systeem corrosiebescherming per tunnel
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B.2 Evaluatie conserveringssytemen

Na het verzamelen van alle beschikbare gegevens aangaande de beschermingssystemen 
die in het verleden zijn toegepast, werd aan een corrosie-expert gevraagd welke levens-
duur aan deze systemen toegedicht kan worden.

De toegepaste beschermingssystemen tot 1990 zijn systemen op basis van epoxykool-
teer. De epoxykoolteer is aangebracht op een actief corrosiewerende primer (menie of 
zinkstofcompound). Menige varianten hiervan zijn toegepast. Epoxykoolteersystemen 
werden overwegend gebruikt voor onderwatersituaties, zoals op sluisdeuren, waarbij de 
epoxykoolteer rechtstreeks op het gestraalde werk werd aangebracht. Deze epoxykool-
teersystemen bieden een langdurige corrosiebescherming en functioneren goed bij zware 
belasting. De actief corrosiewerende primer (loodmenie of zinkstofcompound) biedt 
een extra bescherming. Na 1996 is de toepassing van epoxykoolteer wettelijk niet meer 
toegestaan (besluit PAk-houdende coatings). Het epoxykoolteer is nadien ook vervangen 
door epoxycoatings met eenzelfde laagdikte.

Figuur C / Test

Figuur B.7 / Overzicht klemstrippen en bouten per tunnel
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Ondanks het feit dat epoxycoatings kwalitatief gelijkwaardig zijn aan epoxykoolteer, zijn 
ze in de verwerking minder tolerant voor de voorbehandeling en applicatie. Zo zal een 
overlaagdikte leiden tot scheurvorming in de laag en leidt een minder goede voorbehan-
deling tot een verminderde hechting. Dit zijn dan ook allebei relevante faalrisico’s.
 Voor de reguliere toepassing met vele wisselende belastingen, zoals bij sluisdeuren, is 
een functionele levensduur van 20 jaar haalbaar. Voor eerder continue stabiele omge-
vingsbelastingen, zoals bij zinktunnels, zullen deze systemen veel langer functioneren en 
kunnen een levensduur garanderen die richting 100 jaar gaat.

Het probleem bij de conservering van zinkvoegen is dan ook een verandering van be-
lastingsomstandigheden, bijvoorbeeld ten gevolge van lekkage of het veelvuldig optre-
den van condensbelasting. In deze gevallen kan de corrosiewerende werking in de tijd 
afnemen en kan er na tientallen jaren toch corrosievorming optreden, wat resulteert in 
aantasting van het staal. De zwakke schakel in het systeem zijn hierbij de bevestigings-
middelen, en meer specifiek de schroefdraden. Hier is de conservering immers zwakker 
en kan de schroefdraad nagesneden zijn. Meestal zal men hier dan ook de eerste cor-
rosievorming kunnen waarnemen.

De toepassing van thermisch gespoten aluminiumlagen is te prefereren boven de toepas-
sing van organische verfsystemen. De initiële levensduur van een gespoten aluminium-
laag is tweemaal zo lang. De aluminiumoxidelaag is zeer stabiel en functioneert juist 
goed in ‘natte’ omstandigheden. Bij het Tweede Coentunnelproject is een sealerlaag over 
het gespoten aluminium aangebracht. Ten gevolge van osmose zou deze sealerlaag de 
aluminiumlaag nadelig kunnen beïnvloeden, zodra er sprake is van permanente vochtbe-
lasting.

Op basis van de toegepaste systemen is het niet aan te geven om welke tunnel men zich 
zorgen zou moeten maken. Het is dan ook aan te raden om zowel in tunnels met het oude 
systeem (1966-1980) als met het nieuwe systeem (na 1990) aselecte kijkoperaties uit 
te voeren, en bij corrosieschade aanvullende inspecties naar de oorzaak te doen. Dit om 
inzicht te krijgen in de problematiek.
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BIJLAGE C /

CBeschikbare monitoringsdata 
verplaatsingen Nederlandse zinktunnels  

Deze bijlage geeft een overzicht van de beschikbare deformatie monitoringsdata van 
Nederlandse zinktunnels, gesorteerd op jaartal.

Monitoringsdata van Nederlandse tunnels zijn afkomstig van de voormalige Meetkundige 
Dienst van Rijkswaterstaat, nu geheten Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening 
(RWS CIV). Deze dienst maakt van de RWS-tunnels een meetrapportage deformatieme-
ting, waarin alle relevante informatie over de uitvoering en resultaten van de metingen 
wordt weergegeven.

C.1 Inleiding

Deformatiemetingen (X, Y, Z) van tunnelmoten in zinktunnels worden gemeten via 
meetbouten in of nabij de buitenwanden aan weerszijden van dilatatie-, zink- en sluit-
voegen. Het stramien van geplaatste meetbouten is per tunnel verschillend. Meestal zijn 
er meetbouten voorzien bij elke zinkvoeg en ter hoogte van het midden van elk element. 
In overige gevallen heeft men meetbouten geplaatst aan alle voegen, zowel zink/sluit-
voegen als dilatatievoegen. De zettingsmetingen zijn relatieve metingen, waarbij de verti-
cale deformaties over het gehele langsprofiel worden gerelateerd aan een vast meetpunt, 
doorgaans een meetpunt aan het landhoofd.
 De ideale zettingslijn van de tunnelmoten is de zogeheten kettinglijn. De absolute zet-
tingen op de zinkvoegen kunnen oplopen tot wel 100 mm, afhankelijk van de bodemge-
steldheid. Dat is geen probleem zolang er een gelijkmatig verloop is tussen de elementen.
 Zettingsverschillen per voeg van circa 20 à 30 mm worden normaal beschouwd. Als 
alleen de zettingsverschillen per zinkvoeg zijn gemeten, zijn die van de dilatatievoegen 
tussen de tunnelmoten onbekend.

Na afzinken van een tunnelelement wordt in de zinkvoeg het Omega-profiel ingebracht 
voordat de betonnen kopschotten worden gesloopt. Het Omega-profiel ondergaat der-
halve nagenoeg alle deformaties die optreden vanaf het tijdstip net na het zinken. Het is 
dus cruciaal om de verticale deformaties vanaf het zinkproces te kunnen volgen.
 In de huidige deformatiemetingen van RWS CIV beginnen de nulmetingen pas na een 
jaar, of zelfs jaren na de bouwfase, waardoor de (totale) zettingswaarden niet bekend zijn. 
Juist in de beginmaanden zijn de zettingen het grootst. Uit de zakkingslijn kan worden af-
geleid of de zakkingen van doorgaande aard zijn of op een nagenoeg gelijk niveau blijven. 
Tevens kan men op basis van de totale zettingen de vervormingen in het Omega-profiel 
en de rubberprofielen van de dilatatievoegen (W9U(i)) bepalen, en controleren of deze 
nog passen binnen de gestelde toleranties. Bovendien kunnen grote zettingen aanleiding 
geven tot lekkages. Mede daardoor is de meest waarschijnlijke locatie voor het optreden 
van een lekkage te bepalen.
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Omdat de zinkvoegen in huidige tunnels niet toegankelijk zijn, kunnen de Omega-profie-
len alleen via opgetreden zettingen worden gemonitord. 

Zettingsgrafieken tonen aan dat de zettingen in de jaren doorgaan en dat monitoring 
noodzakelijk blijft. Dit is bijvoorbeeld duidelijk te zien in figuur C.1 die het zettingsverloop 
toont van de westbuis van de Eerste Heinenoordtunnel.

In de rest van deze bijlage worden de (beschikbare) zettingsmetingen gepresenteerd. Voor 
de RWS-tunnels waarvoor zettingslijnen in meerdere tunnelbuizen beschikbaar zijn, wordt 
enkel de grafiek voor de tunnelbuis met de grootste zetting getoond.
 Voor de Eerste Heinenoordtunnel, de Drechttunnel, de Eerste Beneluxtunnel, de kiltun-
nel en de Botlektunnel worden schematische weergaves gegeven van de zettingen tijdens 
de meetperiode. Deze weergaves zijn uittreksels uit een tekening die in 1985 is opgesteld 
tijdens de studiefase van de Willemspoortunnel. Naast de hierboven vermelde tunnels, 
bevat deze bijlage nog gegevens van de Maastunnel (1942) en de metrotunnel Hoogviet-
Spijkenisse (1985). 

Het zou zeer waardevol zijn als Rijkswaterstaat ook voor tunnels die na 1985 gebouwd zijn 
dergelijke gegevens (zoals de dimensies van de tunnel, de zinksleuf, de bovenbelasting en 
de gemeten zettingen) zou presenteren.

C.2 Eerste Coentunnel (1966)

In de Eerste Coentunnel heeft men een nulmeting verricht op 29-10-1990 (24 jaar na 
oplevering) en vervolgens heeft men tot 23-10-2002 nog 16 bijkomende X, Y, Z-herha-
lingsmetingen doorgevoerd. Zoals uit onderstaande figuur valt op te maken, is de grootste 
zetting in deze periode circa 7,7 mm en treedt deze op in het begin van de zuidelijke toerit.

Figuur C.1 / Grafiek zettingsverloop Heinenoordtunnel, westbuis
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Op 22-12-2004 heeft men een tweede nulmeting verricht op basis van 180 meetreflec-
toren. Vervolgens is er 15 maanden later (op 17-03-2006) een herhalingsmeting uitge-
voerd. Bij het installeren van deze meetreflectoren heeft men ervoor gezorgd dat de meet-
punten op exact dezelfde locatie kwamen als de eerder gebruikte meetpunten. Dit werd 
bewerkstelligd door de metalen plaat te laten zitten en enkel de plastic reflector in zijn 
geheel te vervangen. Deze reflector kan alleen maar op een identieke manier als voorheen 
aan het metalen plaatje worden bevestigd door de aanwezigheid van de metalen pinnetjes. 
Aanvullend zijn extra meetpunten geïnstalleerd.

Over de hiervoor genoemde periode van 15 maanden is de maximale deformatie in Z-rich-
ting een zetting (zakking) van 9 mm. Dit duidt op een sterke toename van de zettingen.
Op basis van de beschikbare meetgegevens is er geen totaalzetting vanaf de bouwfase af te 
leiden om de vervormingen van de voegprofielen (Omega/Gina) hieraan te kunnen toetsen.

Figuur C.2 / Grafiek zettingsverloop Eerste Coentunnel

Figuur C.3 / Meetreflectoren en detail borging plaatsvastheid

Figuur C.4 / Grafiek zettingsverloop tweede meetperiode Eerste Coentunnel
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C.3 Eerste Beneluxtunnel (westzijde) (1967)

De nulmeting werd verricht in 1982, waarna er tot 2011 8 herhalingsmetingen van de 
X- en Y- coordinaten en 27 herhalingsmetingen van de Z-coördinaten zijn doorgevoerd. 
Figuur C.5 gaat ervan uit dat alle meetpunten in 1982 geen zetting vertoonden.

De maximale zetting bedraagt 23,9 mm (bout 202A). De meetbouten zijn niet bij zink- 
of dilatatievoegen geplaatst, maar op tussenafstanden variërend van 31 m tot 47 m.
Er zijn ook zettingsmetingen beschikbaar voor de periode tussen 1977 en 1996 (zie 
figuur C.6). Voor deze metingen zijn echter de locaties van de meetpunten onbekend. 
Wanneer men de meetresultaten van deze serie koppelt aan de gegevens in figuur C.5 
(via de gemeenschappelijke meting van 1982), dan ziet men dat men in figuur C.5 reeds 
circa 10 mm zetting moet bijtellen. Dan nog blijven de zettingsgegevens van het tijdsvak 
1967 – 1977 totaal onbekend.

Figuur C.5 / Grafiek zettingsverloop Eerste Beneluxtunnel, periode 1982-2011

Figuur C.6 / Grafiek zettingsverloop Eerste Beneluxtunnel, periode 1977-1996

Figuur C.7 / Samenvattende weergave dimensies, bovenbelasting en zettingen
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C.4 Eerste Heinenoordtunnel (1969)

Vanaf 1978 tot 1998 zijn er Z-metingen van in de westbuis beschikbaar. De meetpunten 
zijn in de buitenwanden verzekerd door middel van messing boutjes. De meetbouten 
zitten ter plaatse van de zinkvoegen (sluitvoeg wordt ook als zinkvoeg beschouwd) en in 
het midden van de elementen zoals aangeven in figuur C.8. De zettingsverlopen voor de 
meetpunten 903 tot 935 (oostbuis) zijn weergegeven in figuur C.9.

Na de renovatie van de westbuis in 1999 worden er deformatiemetingen in de westbuis 
verricht. In 1990 wordt ook een nulmeting in de oostbuis doorgevoerd, waarna nog 17 
herhalingsmetingen volgen tot 03-12-2009. Figuur C.10 geeft aan dat gedurende die 
periode (19 jaar) een maximale zetting van 15,4 mm optreedt in zinkvoeg 05.

Figuur C.8 / Locatie meetpunten Eerste Heinenoordtunnel

Figuur C.9 / Grafiek zettingsverloop Eerste Heinenoordtunnel, oostbuis
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Zoals reeds eerder aangehaald, zeggen de Z-metingen niets over de Z-waarden ter plaat-
se van de dilatatievoegen. Voeg 4bc en 1ab vertonen lekkages waarvan het lekwater via 
goten afgevoerd wordt naar de riolering. Uit figuur C.11 is af te leiden dat de Z-waarden 
in de zinkvoegen passen binnen het (verwachte) tolerantieprofiel van de Omega en Gina/
IPE (waarden grootteorde 15 mm).

C.5  Vlaketunnel (1975)

Op 1-11-1994 werd de nulmeting doorgevoerd. Tot 17-4-2007 werden nog 8 herha-
lingsmetingen verricht. De meetpunten bevinden zich ter plaatse van alle dilatatievoegen 
van de buitenwanden en middenwand, zoals aangegeven in figuur C.13.

Figuur C.10 / Grafiek zettingsverloop

Figuur C.11 / Grafiek zettingsverloop Eerste Heinenoordtunnel, oostbuis

Figuur C.12 / Samenvattende weergave dimensies, bovenbelasting en zettingen
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Figuur C.13 / Locatie meetpunten Vlaketunnel

Figuur C.14 / Grafiek zettingsverloop Vlaketunnel, noordbuis

Figuur C.15 / Grafiek zettingsverloop Vlaketunnel, middenwand (boven) en zuidbuis (onder)
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De metingen van 2007 tonen aan dat zettingen kunnen blijven doorgaan. In een periode 
van 13 jaar, die begint op 19 jaar na opening van de tunnel, blijkt er immers nog een zet-
ting van circa 15 mm op te treden.
 
Bijzonderheid bij de Vlaktunnel is de gewijzigde situatie in het bovenliggende kanaal door 
Zuid-Beveland. Bij opening van de tunnel had dit kanaal een vast peil. Sinds 1990 is het 
kanaalpeil echter wisselend als gevolg van het graven van een open kanaalverbinding met 
de Oosterschelde bij Wemeldinge. In 2001 is een zevendaagse continue trigoniometing 
uitgevoerd. Deze meting toonde aan dat de tunnel in het midden een Z-verschil onder-
gaat van 6 mm.

C.6 Drechttunnel (1977)

Voor de Drechttunnel is de nulmeting nagenoeg meteen na het zinken doorgevoerd. 
Sindsdien zijn er nog 33 herhalingsmetingen gemaakt in de periode tot 10-11-2009. 
De meetbouten bevinden zich in de barriers aan de buitenwanden ter plaatse van de 
zinkvoegen.

Figuur C.16 / Meetbouten in barriers Drechttunnel

Figuur C.17 / Grafiek zettingsverloop Drechttunnel
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Wanneer de meting van 10-11-2009 met de nulmeting wordt vergeleken, kan men con-
stateren dat de maximale zetting die is opgetreden 38,7 mm bedraagt, en dit ter plaatse 
van zinkvoeg 2.

Binnen RWS-MD zijn er meer meetgegevens beschikbaar, die zijn gepresenteerd in figuur 
C.18. Hier ziet men maximale zettingen tot 52 mm, waarbij opgemerkt dient te worden 
dat deze maximale waarde (september 1999) inmiddels weer is afgenomen.

Figuur C.18 / Grafieken zettingsverloop (boven) en zettingsverschil (onder) Drechttunnel
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Er kan wel gesteld worden dat de gemeten waarden (ook de waarde van 52 mm) nog 
steeds binnen de te verwachten toleranties voor het Omega- en Gina/IPE-profiel liggen.

C.7 Kiltunnel (1977)

Ook bij de kiltunnel is de nulmeting meteen na de opening/oplevering van de tunnel 
gedaan. Nadien werden nog 20 herhalingsmetingen doorgevoerd, waarbij de laatste 
dateert van augustus 2012. De meetbouten zitten in de opstorten van de trottoirs aan de 
buitenwanden, ter plaatse van de dilatatievoegen.

De zettingsgrafieken tonen extreme piekwaarden ter plaatse van dilatatievoegen 2cd en 
1ab. Deze piekwaarden zijn eenduidig te koppelen aan het zandvoerend lek ter plaatse 
van dilatatievoeg 2cd. Meer dan waarschijnlijk is hier tandbreuk opgetreden.

Figuur C.19 / Samenvattende weergave dimensies, bovenbelasting en zettingen

Figuur C.20 / Locaties maximale zettingen Kiltunnel

Figuur C.21 / Grafiek zettingsverloop Kiltunnel
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Op basis van het zettingsverloop van de zinkvoegen, kan men verwachten dat de Z-waar-
den binnen de toleranties van de Omega en Gina/IPE zullen blijven.

C.8 Botlektunnel (1980)

Meteen na het zinken (25-01-1979) heeft men zettingsmetingen verricht. De officiële 
nulmeting heeft echter ‘pas’ plaatsgevonden op 1-10-1980. De 26e herhalingsmeting 
dateert van 17-11-2008. De meetbouten zijn telkens ter plaatse van de zinkvoegen en 
het midden van de elementen gesitueerd.

Figuur C.22 / Grafiek zettingsverloop Kiltunnel, detail

Figuur C.23 / Samenvattende weergave dimensies, bovenbelasting en zettingen

Figuur C.24 / Grafiek zettingsverloop Botlektunnel
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Figuur C.24 laat zien dat de piekwaarden worden gevonden in de zinkvoegen 01 (42 mm) en 
06 (26,2 mm). Wanneer men de datum van de officiële nulmeting intekent op de zettings-
grafiek zoals die is bijgehouden gedurende het (af)bouwproces net na zinken, dan kan men 
duidelijk zien dat de grootste deformaties reeds zijn opgetreden voorafgaand aan de officiële 
nulmeting (interface landhoofd west met zinktunnel = 140 mm, zinktunnel met landhoofd 
oost = 210 mm). Dit is aangegeven in figuur C.25 met een rode pijl.

Deze constatering correspondeert met de zichtbare deformatie van het (meteen na het zink-
proces geïnstalleerde) Omega-profiel tussen de zinktunnel en het oostelijke landhoofd.

 Op basis van de totale (verschil)zettingen van de grootteorde 182 mm (= 42 + 140 voor 
westelijk landhoofd) en 236 mm (= 26 + 210 voor oostelijk landhoofd) adviseert de com-
missie dringend een nader onderzoek en toetsing van de toleranties van de toegepaste 
Omega- en Gina/IPE-profielen.

Figuur C.25 / Zettingsverloop Botlektunnel tijdens bouwperiode

Figuur C.26 / Deformaties Omega-profiel oostelijk landhoofd Botlektunnel

Figuur C.27 / Samenvattende weergave dimensies, bovenbelasting en zettingen
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C.9 Noordtunnel (1992)

De nulmeting heeft kort na de opening van de tunnel plaatsgevonden. De laatste herha-
lingsmeting dateert van 2002. De geregistreerde zettingen tonen een maximale waarde 
over de gehele periode ter grootte van 14 mm. Hierbij kan men ervan uitgaan dat er geen 
problemen met de toleranties van voegprofielen zullen optreden.

C.10 Willemspoortunnel (1993)

In figuur C.29 staan de theoretisch voorspelde zettingen voor alle secundaire en primaire 
elementuiteinden, alsook de daadwerkelijk geregistreerde zettingen. Men kan duidelijk zien 
dat daar waar grote zettingen (100 mm) werden voorspeld, deze meestal ook daadwerkelijk 
optraden, zelfs met lichte overschrijdingen (tot 127 mm). Op andere locaties, waar eerder 
kleine zettingen werden voorspeld (50 mm), kan men vaststellen dat hier de daadwerkelijk 
optredende zettingen veelal (fors) kleiner bleven (tot slechts 3 mm).

Figuur C.28 / Grafiek zettingsverloop Noordtunnel, noordbuis

Figuur C.29 / Theoretische en gemeten zettingen Willemspoortunnel
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Uit het zettingsverloop ter plaatse van de locaties met grote zettingen kan men vaststel-
len dat het grootste deel van deze zettingen optraden in de eerste twee maanden na zin-
ken. Dit is (vermoedelijk) te wijten aan het aanvulproces van deze tunnel die grotendeels 
landinwaarts binnen tijdelijke zinksleuven is aangelegd.

C.11 Wijkertunnel (1996)

De nulmeting werd uitgevoerd in 1996. In 2008 werd de 4e herhalingsmeting van alle 
coördinaten (X, Y en Z) doorgevoerd en in 2011 vond er een 5e herhalingsmeting van en-
kel de Z-waarden plaats. De meetpunten zijn in alle zink- en dilatatievoegen aangebracht 
in de tegels van de buitenwanden, zoals te zien in figuur C.31.

Figuur C.30 / Grafiek zettingsverloop Willemspoortunnel

Figuur C.31 / Locatie meetpunten Wijkertunnel

Figuur C.32 / Grafiek zettingsverloop Wijkertunnel
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De 5e herhalingsmeting toont een maximale zetting ten opzichte van de nulmeting van 
17,7 mm. Vervormingen vallen binnen de 20 mm en voldoen ruim aan de toleranties voor 
de Omega en Gina. Men kan ook zien dat de Wijkertunnel zich volgens de ideale kettinglijn 
gedraagt.

C.12 Tweede Beneluxtunnel, oostzijde (2002)

De eerste deformatiemeting dateert van 2008, pas zes jaar na oplevering. De eerste 
herhalingsmeting vond plaats op 18-08-2011. De grootste gemeten zetting in de periode 
2008-2011 bedraagt 6,4 mm.
 
In de  Tweede Beneluxtunnel heeft men ook voegmetingen uitgevoerd op basis van 
meetbouten die op circa 200 mm tussenafstand aan beide zijden van de dilatatievoegen 
gesitueerd zijn. De grootste verschilwaarden (in axiale richting) bedragen hier 6 tot 8 mm.

De zichtbare deformaties van het Omega-profiel tussen het zuidelijke landhoofd en de zink-
tunnel noodzaken tot verder onderzoek naar zettingsgegevens uit de periode 2001/2008. 

C.13 Thomassentunnel (2003)

De tunnel werd opengesteld in 2003. De eerste (nul)meting dateert ook van 2003. In 
2008 werd een eerste deformatiemeting doorgevoerd. De meetbouten bevinden zich ter 
plaatse van de dilatatie- en zinkvoegen in de buitenwanden, zowel op dak- als vloerhoogte.

Figuur C.33 / Grafiek zettingsverloop  Tweede Beneluxtunnel

Figuur C.34 / Deformatie Omega-profiel  Tweede 

Beneluxtunnel

Figuur C.35 / Grafiek zettingsverloop Thomassentunnel
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Ter plaatse van de zinkvoegen treden de grootste zettingen op (tot 13,3 mm), tussen de 
zinkvoegen is de deformatie minder. Aan de uiteinden van de tunnel bedraagt de defor-
matie 3,3 tot 6,5 mm.

In de tunnel werden ook deformatiemetingen verricht in de periode 2001 tot 2003 (af-
bouwproces). Voor de toetsing op de vervormingen van Omega- en dilatatievoegprofielen 
adviseert de commissie een koppeling te maken tussen de huidige Z-waarden en de 
waarden uit het (af)bouwproces. Naar verwachting zullen de gecumuleerde waarden nog 
steeds binnen de toleranties van Omega- en Gina/IPE-profielen blijven.

C.14 HSL-tunnels Dordtsche Kil en Oude Maas (2005)

De twee zinktunnels voor de HSL tussen Antwerpen en Amsterdam bestaan beiden uit  
7 elementen, waarvan er aan beide zijden telkens drie elementen in een tijdelijke 
zinksleuf landinwaarts zijn afgezonken. Enkel het middelste element van beide tunnels 
bevindt zich dus onder de waterloop. Bovendien werden aan beide zijden primaire dijken 
op de tunnels aangebracht. Derhalve werden grote theoretische zettingen voorspeld. 
Aangezien de binnenafmetingen van de tunnelkokers niet dusdanig werden vergroot om 
eventueel optredende zettingen te kunnen opnemen, werden de elementen verhoogd 
afgezonken met een set-upwaarde Zup. In onderstaande tabel staan enkele van de bere-
kende zettingswaarden (Z) en set-upwaarden voor de beide tunnels (OM = Oude Maas  
en Dk = Dordtsche kil).

Het valt duidelijk op dat het tunnelelement dat onder de Oude Maas is gesitueerd (OM4) 
fors kleinere berekende zettingen heeft dan de elementen die in de sleuven landinwaarts 
zijn geplaatst. Tevens is ook heel duidelijk dat de meer zandige grondlagen ter plaatse 
van de tunnel onder de Dordtsche kil minder zetting veroorzaken dan de eerder cohe-
sieve lagen onder de tunnel onder de Oude Maas.

In figuur C.37 staan schematisch de meetbouten aangegeven voor een compleet zinke-
lement (Dk2), waarbij aan linkerzijde de lage meetbouten en aan de rechterzijde de hoge 
meetbouten zijn benoemd. In realiteit waren de hoge en lage meetbouten telkens aan 
beide zijden van de tunneldoorsnede aangebracht, maar de naamgeving is vanwege de 
duidelijkheid weggelaten in de schematische weergave.

Figuur C.36 / Berekende zettingswaarden (Z) en 

set-upwaarden (Zup)
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Aangezien het hier om een relatief smalle en hoge spoortunnel gaat, reikten de ballast-
tanks van de middenwand tot de buitenwanden. Zodoende waren er loopbordessen bo-
ven de watertanks aangebracht, en werd het consolidatieproces gemonitord door gebruik 
te maken van hoge meetbouten die aan de uiteinden van elk element op drie tussenlig-
gende locaties waren aangebracht.
 Met hoge voorbelastingen en volledig gevulde ballasttanks werd het verwachtte conso-
lidatieproces significant versneld. Op basis van de monitoring werd besloten wanneer de 
tanden van de dwarskrachtverbinding ter plaatse van de zinkvoegen kon worden aange-
bracht. Daarna werden pas de kopschotten en de ballasttanks verwijderd. Omdat ook de 
loopbordessen werden verwijderd, zijn eerst de lage meetbouten aangebracht. Er werd 
overgegaan van vijf hoge naar zeven lage meetbouten per element, omdat men belang 
stelde in de mogelijkheid om elke mootvoeg te kunnen volgen. Dit veroorzaakte wel wat 
interpolaties van de beschikbare gegevens, maar uiteindelijk lukte het toch om een con-
tinu zettingsverloop gedurende het hele bouwproces te verkrijgen.

Figuren C.38 en C.39 tonen het zettingsverloop van beide tunnels, waarbij telkens theo-
retische set-upwaarden, waarden direct na plaatsing en waarden op het einde van bouw-
proces (na consolidatie) zijn weergegeven. Tevens zijn ook de lijnen van set-upwaarde 
minus minimaal berekende zetting, en set-upwaarde minus maximaal berekende zetting 
weergegeven. De intentie was dat de uiteindelijke zettingen na consolidatie in het gebied 
tussen deze beide lijnen zou komen te liggen. Zoals duidelijk is te zien, is dit grotendeels 
gelukt. Enkel de waarden ter plaatse van de zinkvoegen komen hier en daar boven de bo-
venste grenslijn uit. Aangezien er nog voldoende tolerantie op het profiel van vrije ruimte 
zat, was dit geen enkel probleem.

Figuur C.37 / Locatie meetbouten HSL-tunnels
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Wanneer de zettingen in de tijd gerelateerd worden aan de verticale korrelspanning in 
het vlak onder de tunnel, dan kan men duidelijk de effecten van de voorbelastingen, het 
ledigen van de ballastanks en het aanbrengen van de geleidewanden/kabelkokers onder-
scheiden. Bij wijze van voorbeeld worden deze grafieken weergegeven voor een typische 
‘landmoot’ (OM1a) en ‘riviermoot’ (OM4a) van de tunnel onder de Oude Maas.

Figuur C.38 / Grafiek zettingsverloop bouwperiode HSL-tunnel Dordtsche Kil

Figuur C.39 / Grafiek zettingsverloop bouwperiode HSL-tunnel Oude Maas
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C.15 Conclusie

In figuur C.42 worden nogmaals de belangrijkste gegevens van de uitgevoerde deforma-
tiemetingen in zinktunnels herhaald.

Doorgaans worden de zettingsmetingen uit het bouwproces niet gekoppeld aan de na-
derhand door de tunnelbeheerder uitgevoerde deformatiemetingen. Deze koppeling zou 
echter een beter inzicht geven in de totale deformatie van Omega- en Gina/IPE-profie-
len, waarbij ook een beter inzicht van de kans op schade wordt verkregen

Figuur C.40 / Relatie zettingen-korrelspanning landmoot OM1a

Figuur C.41 / Relatie zettingen-korrelspanning riviermoot OM4a

Figuur C.42 / Overzicht zettingsmetingen verkeerstunnels
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Figuur D / Test
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BIJLAGE D /

DLeidraad monitoring nieuwe en 
bestaande tunnels  

D.1 Inleiding

Voor het inschatten van schaderisico’s en/of het achterhalen van de toestand bij het 
optreden van schade, is informatie nodig. Dit hoofdstuk geeft aan hoe monitoring 
opgezet zou moeten zijn tijdens bouwfase en exploitatiefase om er de bruikbare/nodige 
informatie uit te kunnen halen. Ook de overgang van bouwfase naar exploitatiefase 
wordt toegelicht.
 Maar naast het hoe is vooral het waarom van monitoring van belang; anders is het 
meten om te meten. In algemene termen zou het nut van monitoring van tunnels kun-
nen worden omschreven als het verrichten van periodieke waarnemingen opdat tijdig de 
noodzakelijke maatregelen getroffen zouden kunnen worden om ongewenste gebeurte-
nissen te voorkomen. Zo’n definitie/omschrijving is in theoretische zin wel waar, maar 
in de nadere uitwerking schuilen vele voetangels. Dit hoofdstuk geeft aan hoe deze 
definitie zich laat vertalen naar de praktijk.

D.2 Wat zijn ‘ongewenste gebeurtenissen’?

D.2.1 In gevaar komen van constructieve integriteit
Deze bijlage richt zich op het monitoren van de in de tijd toenemende vervormingen. 
Om echter een compleet te schetsen, zijn in deze paragraaf overige aspecten van de 
periodieke toestandsinspecties opgenomen.

Materiaal desintegratie
Geadviseerd wordt hierbij de volgende punten te meten/monitoren:
•	 chloride-indringing
•	 carbonatiediepte
•	 dikte en dichtheid van de betondekking
•	 vorst/dooischade
•	 ASR-schade
•	 oorzaak sterkteverlies funderingsconstructie (bv. trekpalen)

Aanwezige belasting hoger dan ontwerpbelasting
Geadviseerd wordt hierbij de volgende punten te meten/monitoren:
•	 doorbuiging
•	 scheurvorming
•	 potentiële bezwijkmechanismen die een bros karakter vertonen, zoals dwarskracht-

breuk zonder aanwezige dwarskrachtwapening

Bezwijken als gevolg van een calamiteit
Een calamiteit (brand, explosie, vallend scheepanker e.d.) treedt per definitie plotseling 
op; dit bezwijkmechanisme is dus niet te meten/monitoren.
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D.2.2 In gevaar komen gebruikstoestand c.q. beschikbaarheid (excl. TTI’s)
Verkeersonveiligheid als gevolg van (water)lekkage en ijsvorming
IJsvorming (horizontaal en pegels) kunnen de verkeersonveiligheid na (water)lekkage 
verergeren. In het algemeen is deze onveiligheid alleen te meten c.q. waar te nemen 
als lekkage is opgetreden. Als er een betrouwbare relatie zou zijn tussen de opgetreden 
verplaatsingsverschillen (X,Y,Z) en voegbreedtes, zou door meten/monitoring het gevaar 
van toekomstige lekkages in kaart gebracht kunnen worden en is het mogelijk om pre-
ventieve maatregelen te nemen. Helaas is die relatie niet (voldoende eenduidig) bekend. 
Ook is niet duidelijk welke preventieve maatregelen het zouden moeten zijn (er is nog 
geen lekkage; wel significante verplaatsingen en/of voegwijdtes).

Verkeersonveiligheid als gevolg van aan het dak bevestigde onderdelen
Zaken als hittewerende bekleding en ventilatoren kunnen een risico vormen voor de 
verkeersveiligheid. Ten gevolge van verweking van brandwerende beplating, veroorzaakt 
door lekkages, bestaat het risico dat de brandwerende beplating loskomt en op het rij-
dende verkeer valt. Hetzelfde geldt voor aan het plafond mechanisch bevestigde uitrus-
ting, waarvan de bevestigingen door contact met lekkagewater kunnen gaan roesten.

D.3 Wat zijn ‘noodzakelijke maatregelen’?

In theorie zouden opgetreden (verschil)zettingen bij een afgezonken tunnel weggedrukt 
kunnen worden door middel van bijvoorbeeld grouting onder de vloer. Dit is echter nog 
nooit vertoond en zit vol potentiële valkuilen. De omstandigheden moet daarom wel 
behoorlijk extreem zijn wil men tot zulke risicovolle maatregelen overgaan. Preventief 
injecteren omdat een lekkage verwacht wordt, is ook niet haalbaar. Alleen een daadwer-
kelijke lekkage laat zich injecteren, niet een potentiële lekkage.

Als naast een bestaande (tunnel)constructie al dan niet door derden gebouwd gaat 
worden, is het zo goed als noodzakelijk inzicht te hebben in de toestand van de construc-
tie, teneinde een oordeel te kunnen vormen over de haalbaarheid/toelaatbaarheid van 
de werkzaamheden. Bij enige twijfel/onzekerheid over de toelaatbaarheid, is het zeer 
verstandig om met monitoring aan de (tunnel) constructie tijdens de bouwwerkzaam-
heden te controleren of de werkzaamheden zodanig verlopen dat de diverse grootheden, 
volgend uit de monitoring, binnen de gestelde eisen blijven. Deze monitoringsmetingen 
moeten dan wel aansluiten op historische metingen, want anders kunnen de monito-
ringsmetingen niet goed gekoppeld worden aan de geschiedenis c.q. toestand van het 
kunstwerk.

D.4 Wat zijn ‘noodzakelijke waarnemingen’? 

D.4.1 Waar dienen de waarnemingen uitgevoerd te worden?
In het algemeen komt het erop neer dat ter plaatse van alle dilatatievoegen metingen 
uitgevoerd dienen te worden. Daarbij is het nodig onderscheid te maken tussen op staal 
gefundeerde constructies en constructies die op druk- en/of trekpalen gefundeerd zijn.

Ondanks het feit dat dit rapport enkel zinkvoegen in afgezonken tunnels behandelt, 
wordt in deze paragraaf ook de aanbevolen deformatiemonitoring van op palen gefun-
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deerde constructies en openbakconstructies (kort) besproken. De reden is dat de com-
missie een vrij volledig beeld wil scheppen van wat een tunnelbeheerder als (reguliere) 
monitoring zou moeten doorvoeren.

D.4.1.1 Gefundeerd op staal
Een veel voorkomend voorbeeld van een op staal gefundeerde (tunnel)constructie is 
het afgesloten deel van een afgezonken tunnel. Hierbij zijn er drie verschillende typen 
dilatatievoegen:
•	 zinkvoegen tussen de tunnelelementen
•	 één sluitvoeg per afgezonken tunnel
•	 meerdere mootvoegen per tunnelelement

Zinkvoegen tussen de tunnelelementen
Bij zinkvoegen treden potentieel de meest bewegingen op: voer op deze locaties daarom 
zowel Z- en X-metingen uit (waarbij de Z-metingen de grootste importantie hebben). In 
X-richting zijn de bewegingen voor het afgesloten deel van de afgezonken tunnel gecon-
centreerd bij de zinkvoegen. Deze bewegingen in X-richting manifesteren zich als een 
variatie van de voegwijdte, als gevolg van het korter en langer worden van de tunnelele-
menten door de temperatuurverschillen over de jaarseizoenen. In figuur D.3 is met een 
rode cirkel aangegeven op welke locatie gemonitord dient te worden.

Bewegingen in X-richting zijn niet eenduidig. Om de periodiek uitgevoerde metingen 
(≥ 1 maal per jaar) onderling goed te kunnen vergelijken, zouden ze bij ongeveer dezelfde 
temperatuur uitgevoerd moeten worden (in ieder geval niet in verschillende seizoenen). 
Om echter de maximale variaties in de voegwijdtes te kunnen vaststellen, moet juist in 
verschillende seizoenen worden gemeten. Het advies is om de voegwijdtes zo veel moge-
lijk te meten in hetzelfde seizoen. Dan wordt wel herkend of een voegwijdte over de jaren 
heen stabiel is of niet; de variaties over de seizoenen wordt dan gemist.

Bij een zinkvoeg in de wand is er maar één voeg aanwezig die kan bewegen. Als de af-
werking van de voeg aan binnenzijde zonder tegels is uitgevoerd, dan dienen de maten 
W1 en W2 eenmalig ingemeten te worden als nulmeting. Herhalingsmetingen achteraf 

Figuur D.1 / In bijlage D gehanteerd assenstelsel
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geven dan een beeld van de opgetreden verplaatsingen. Deze aanpak is nodig omdat de 
voegwijdte als zodanig niet direct meetbaar is.
 Als de voeg aan binnenzijde is afgewerkt met tegels, dient de maat W1 eenmalig te worden 
ingemeten als nulmeting. Herhalingsmetingen achteraf geven dan een beeld van de opgetre-
den verplaatsingen . Ook hier is de voegwijdte immers niet als zodanig direct meetbaar.
 Het is in beide situaties (zonder en met tegels) noodzakelijk dat metingen op dezelfde 
positie worden uitgevoerd. De positie moet daarom gemarkeerd worden (bijvoorbeeld door 
ingelijmd boutje). Het wordt tevens aanbevolen om de metingen op beide buitenwanden 
uit te voeren.

Eén sluitvoeg per afgezonken tunnel
De aanpak is hetzelfde als bij zinkvoegen (zie hiervoor), met uitzondering van de meting in 
Y-richting; deze wordt hier ook uitgevoerd. 

Bij een sluitvoeg in de wand is er maar één voeg aanwezig die kan bewegen. Het detail in de 
rode cirkel is gelijk aan het detail in figuur D.4. Net als bij zinkvoegen moet ook hier steeds 
op dezelfde positie gemeten worden.

Figuur D.2 / Voorbeeld van bewegende zinkvoeg

Figuur D.3 / Detail zinkvoeg met locatie te monitoren voegwijdte. Het detail in de rode cirkel wordt in figuur D.4 

weergegeven.
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Meerdere mootvoegen per tunnelelement
Elk tunnelelement bestaat uit meerdere moten. Het is essentieel om in de mootvoegen 
de zettingen in Z-richting te meten. Metingen in X-richting zijn niet echt noodzakelijk. In 
principe is er door de blijvende drukkracht van het Gina-profiel vrijwel geen variatie in de 
voegwijdte als gevolg van temperatuur gedreven lengteverschillen. Niettemin kunnen de 
voegen ter plaatse van de mootovergangen lokaal open gaan staan. Dit wordt veroorzaakt 
door rotaties ter plaatse van de mootvoeg als gevolg van zettingsverschillen in Z-richting. 
In hoogterichting heeft de voegwijdte dan een taps verloop. Waar de voegwijdte het 
grootst is, is afhankelijk van de locatie van het drukpunt (zie ter illustratie de schetsen in 
figuur D.7). De voegwijdte zal dus zowel bij het dak als bij de vloer het grootst kunnen zijn. 
Dit zou dan inhouden dat zowel nabij de vloer als nabij het dak meetpunten aangebracht 
zouden moeten worden. In principe is de maximaal aanwezige voegwijdte echter ook wel 
ongeveer uit de verschilverplaatsingen in Z-richting af te leiden (als de benadering wordt 
gehanteerd dat het beton tussen de voegen in niet veel zal vervormen). Daarom is het ook 
niet echt onoverkomelijk om de voegwijdte ter plaatse van het dak niet te meten.

Figuur D.4 / Detail te monitoren voegwijdte bij 

wandafwerking zonder tegels

Figuur D.5 / Detail te monitoren voegwijdte bij 

wandafwerking met tegels

Figuur D.6 / Detail sluitvoeg met locatie te monitoren voegwijdte



 132 

instandhouding zinkvoegen / Preventieve studie

Figuur D.7 / Rotaties ter plaatse van de voegen

Figuur D.8 / Detail locatie te monitoren voegwijdte. Het detail in de rode cirkel wordt in 

weergegeven in figuur D.9.

Figuur D.9 / Detail te monitoren voegwijdte bij wandafwerking met tegels
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Indien de afwerking van de voeg aan de binnenzijde zonder tegels is uitgevoerd, dan 
dienen de maten W1 en W2 eenmalig ingemeten te worden als nulmeting. Herhalings-
metingen achteraf geven dan een beeld van de opgetreden verplaatsingen. Deze aanpak 
is nodig omdat de voegwijdte als zodanig niet direct meetbaar is.

Aandachtspunt bij de grafische weergave van de meetresultaten is dat voor een eenvou-
dige interpretatie het de voorkeur verdient de meetpunten in horizontale zin op schaal 
te tekenen. In figuur D.10 zijn de meetpunten bij de voegen in horizontale zin uit elkaar 
geschoven waardoor het beeld van de opgetreden zettingen sterk vertekend is. In figuur 
D.11 is de horizontale schaal niet vertekend, waardoor beeld van de opgetreden vervor-
mingen veel eenvoudiger te interpreteren is.

Figuur D.10 / Grafiek zettingsdata tunnel

Figuur D.11 / Grafiek zettingsdata Kiltunnel
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D.4.1.2 Gefundeerd op druk- en/of trekpalen
Toeritten van afgezonken tunnels en in situ gebouwde bakconstructies zijn voorbeel-
den van op druk- en/of trekpalen gefundeerde constructies. Hierbij kan er in X-richting 
ter plaatse van de mootvoegen een tijdsafhankelijk ongewenst gedrag aanwezig zijn. 
Daarom dient de verplaatsing gemonitord te worden.

Bij oudere (tunnel)constructies zijn de mootvoegen gebouwd met een voegbreedte van 
vrijwel nul (beton tegen beton); zie figuur D.13. Bij nieuwere constructies wordt de voeg 
al met een breedte van circa 20 mm gebouwd; zie figuur D.15.

Figuur D.12 / Scheurvorming wegdek ter plaatse van voeg

Figuur D.13 / Dilatatievoeg zonder bewegingsvrijheid ten gevolge van uitzetting
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Figuur D.14 / Details afdekband (detail 2 uit figuur D.13)

Figuur D.15 / Dilatatievoeg met bewegingsvrijheid bij wandafwerking zonder tegels
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Vaak wordt na verloop van jaren geconstateerd dat mootvoegen verder open gaan staan; de 
een wat meer dan de andere. Als de voegwijdte maar blijft toenemen (de toerit wordt als het 
ware langer), kan de constructieve integriteit van aanwezige trekpalen in gevaar komen; de 
verbinding van het trekelement met de vloer kan bijvoorbeeld (plotseling) bezwijken. Ook de 
kans op lekkage kan bij toenemende voegwijdte groter worden. 
 Daarom wordt aanbevolen om per voeg aan weerszijden boutjes te plaatsen, waarmee de 
variatie van de voegwijdte als functie van de tijd in beeld gebracht kan worden. Bepaal zeker 
bij de eerste meting (nulmeting) de daadwerkelijke voegbreedte (absolute waarde), omdat 
anders een momenteel stabiele voeg gemist kan worden als deze in het verleden breder is 
geworden. 

In Y-richting zou normaal ook weinig vervorming worden waargenomen, maar hierop zijn 
uitzonderingen denkbaar. Wanneer het maaiveld aan de ene zijde van de toerit hoger ligt dan 
aan de andere, is er een horizontale kracht op te nemen die tot horizontale verplaatsingen zou 
kunnen leiden. Bij scheve toeritten kan een toerit draaien om de Z-as, wat ook kan leiden tot 
verplaatsingen in de Y-richting. Omdat er toch boutjes zitten, is het daarom raadzaam om ook 
standaard de metingen bij de voegen in Y-richting uit te voeren (nabij de vloer).

D.4.1.3 Aan bovenzijde wijkende wanden in open bakconstructies
Wanden aan de bovenzijde kunnen in de loop der tijd een toenemende verplaatsing onder-
gaan. Dit komt door het ‘opspaneffect’, het toenemen van de gronddruk tegen de toeritwan-
den als gevolg van de cyclische bewegingen van deze wanden door temperatuursvariaties 
(seizoenswisselingen), zie figuur D.17.

Het advies is om de wanden aan de bovenzijde, als onderdeel van de periodieke waarnemin-
gen, visueel op verschilverplaatsing in Y-richting over de voeg te inspecteren. Als de verschil-
verplaatsing in Y-richting over de voeg aan de bovenzijde van de wand meer dan 20 mm is, 
meetbouten plaatsen aan weerszijden van de voeg (bovenzijde van de wand) en dit verder 
inmeten als onderdeel van de periodieke metingen.

Figuur D.16 / Dilatatievoeg met bewegingsvrijheid bij wandafwerking met tegels
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D.5 Periodieke metingen?

Er is een zekere minimale meetfrequentie nodig om het gedrag van de betreffende 
constructie gedurende de levensduur te kunnen volgen. De minimale basisfrequentie 
voor tunnels kan bijvoorbeeld op 5 jaar gesteld worden. Deze frequentie is alleen van 
toepassing in een lopende meetreeks waarbij geen ‘zorgelijke afwijkingen’ geconstateerd 
worden. 
 Het advies is om na een eerste meting (de nulmeting) de eerste drie herhalingsmetin-
gen met een frequentie van minimaal eenmaal per jaar uit te voeren. Het is zelfs sterk 
aan te raden om de herhaalmetingen tweemaal per jaar te doen: eenmaal in de zomer 
en eenmaal in de winter. Zo kan men de seizoenseffecten uit de meetdata filteren. Als 
er geen ‘zorgelijke afwijkingen’ geconstateerd worden dan kan de frequentie verlaagd 
worden tot de minimale basisfrequentie. 

In praktische zin is het advies om voor de ‘zorgelijke afwijking’ de bestaande drempel-
waarden te hanteren: 

Drempelwaarden gemeten voegwijdteverschillen tussen opeenvolgende herhalingsmetingen

XY-metingen 20 mm

Z-metingen 5 mm

Voegafstanden 10 mm

Als er werkzaamheden naast de tunnel verricht gaan worden, die nadelige gevolgen voor 
de (tunnel)constructie kunnen hebben, dient er in het algemeen een herhalingsmeting 
uitgevoerd te worden voor de start van de werkzaamheden (in aanvulling op de monito-
ring tijdens de werkzaamheden).

Figuur D.17 / Deformaties ten gevolge van opspaneffect bij wanden van openbakconstructies
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D.6 Samenvatting

D.6.1 Uit te voeren metingen
 

Constructie-onderdeel X-richting Y-richting Z-richting D  voeg-

wijdte

Abs. voeg-

wijdte

Zinkvoegen (afgezonken) √ √ √ √ eenmalig

Sluitvoeg (afgezonken) x √ √ √ (taps 

verloop)

eenmalig

Mootvoegen (afgezonken) x x √ √ (taps 

verloop)

eenmalig

Mootvoegen (in situ; op palen) √ √ √ √ eenmalig

Mootvoegen (in situ; op staal) √ √ √ √ eenmalig

Wandbewegingen* (in situ) x √ x √ eenmalig

√ = van toepassing, x = niet van toepassing

* Overgaan naar periodieke metingen als visueel geconstateerd is dat aan de bovenzijde van 
de wand ter plaatse van een voeg er een significante verschilverplaatsing (≥ 20 mm) over de 
voeg in Y-richting aanwezig is (de twee delen naast de voeg liggen niet meer in één vlak).

D.6.2 Meetfrequenties
•	 Basisfrequentie: eenmaal per 5 jaar
•	 Startfrequentie: minimaal eenmaal per jaar (voorkeur tweemaal per jaar); minimaal 

drie jaar achter elkaar uitgevoerd
•	 Indien waarden onder drempelwaarden: overgaan naar basisfrequentie
•	 Voer de metingen zo veel mogelijk in hetzelfde seizoen uit om de periodieke metingen 

onderling goed te kunnen vergelijken

D.6.3 Drempelwaarden

Drempelwaarden gemeten voegwijdteverschillen tussen opeenvolgende herhalingsmetingen

XY-metingen 20 mm

Z-metingen 5 mm

Voegafstanden 10 mm
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BIJLAGE E /

EVoorbeeld calamiteitsscenario lekkende 
(zink)voeg  

Deze bijlage geeft beknopt weer wat er allemaal gebeurt in de eerste uren/dagen na het 
optreden van een calamiteit (lekkage) in een zinktunnel. Tevens wordt aangegeven aan 
welke gegevens men op dergelijke momenten een dringende behoefte heeft om de pro-
blemen snel te kunnen oplossen. Doel van deze bijlage is tunnelbeheerders informatie te 
verschaffen waarmee zij ze zich kunnen voorbereiden op een eventuele lekkage.

1. De verkeerscentrale (bijvoorbeeld Rhoon, van waaruit de tunnels rondom Rotterdam wor-
den bewaakt) sluit de slagbomen. De tunnelbuizen zijn nu gestremd voor wegverkeer. 

2. Melding van de calamiteit aan de tunnelbeheerder, het wegendistrict RWS, RWS GPO, 
markt/uitvoering en kennisinstituten (TNO, Deltares) 

3. Formering van een crashteam. Het strekt tot aanbeveling dat een mogelijke samenstel-
ling van dit team reeds vooraf is vastgelegd, zodat namen en telefoonnummers onmid-
dellijk beschikbaar zijn. Geadviseerd wordt om vooraf ook een haalbare tijdsplanning te 
vast te leggen en de locatie te bepalen waar het crashteam dient samen te komen. 

4. De verkeersituatie wordt aangepast (wegendistrict RWS). 

5. Er wordt een probleemanalyse van de vastgestelde lekkage gemaakt. Hierbij dienen de 
volgende gegevens beschikbaar te zijn:
	– Welke tunnelbuizen/MTk en welke rijstroken zijn niet beschikbaar?
	– Over welk tunnelelement gaat het?
	– Over welke tunnelmoot gaat het?
	– Hoe zijn de voegen gerealiseerd (vertandingen linksom of rechtsom)?
	– Welke soort voeg vertoont de lekkage (mootvoeg, zinkvoeg of sluitvoeg), of is de lek-

kage ter plaatse van destijds ingestorte onderdelen (ibo’s)?
	– Wat is de dikte van het ballastbeton?
	– Wat zijn de capaciteiten van de waterkelders, rioleringsbuizen en geïnstalleerde 

pompen?
	– Wat zijn de hoofddimensies van de tunnel? Hierbij zou minimaal een overzicht van 

de langsdoorsnede met aanduiding van elementen/moten/voegtypes en ibo’s per 
direct beschikbaar moeten zijn, bij voorkeur in combinatie met een (recente) update 
van de gemeten deformaties.

Een (digitale) tekeningenlijst van de tunnel – alle bouwtekeningen op een (digitaal) 
bestand waarbij de coderingen met elkaar overeenkomen – is zeer wenselijk. 

6. Uitvoeren mitigerende maatregelen, waarbij men zich voor dilatatievoegen baseert op 
het rapport Lekkage in tunnels (zie referentie in paragraaf 1.2) en voor de lekkages bij 
zinkvoegen en sluitvoegen op voorliggend rapport.
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Preventieve studie

Instandhouding 
zinkvoegen
In 1937 begon het met de Maastunnel en een van de meest recente is de 
Tweede Coentunnel (2009-2013). In Nederland zijn zinktunnels niet meer 
bijzonder. Toch komen er bij onderhoud en renovatie soms moeilijke vragen 
naar boven. Zo is er nog veel onduidelijkheid over het ontstaan van lekkages in 
zink- en sluitvoegen. Dit rapport geeft advies over de te nemen stappen bij tun-
nelonderhoud en -renovatie om de kans op lekkage te kunnen inschatten en de 
gevolgen te beheersen.

Doordat zink- en sluitvoegen niet of moeilijk inspecteerbaar zijn, is niet bekend 
of vast te stellen wanneer lekkage optreedt. Ook is niet bekend welke mechanis-
men zich daarbij voordoen en wat de gevolgen daarvan zijn. Dit rapport is een 
ondersteuning bij preventief onderhoud, maar ook in geval er op korte termijn 
acties gewenst zijn. Er worden achtergronden gepresenteerd en advies gegeven 
over wat er wél gedaan zou kunnen worden en wat er níet gedaan zou moeten 
worden. Het is geen kant-en-klaar kookboek – omdat elke tunnel uniek is in zijn 
details, blijft engineering judgement vereist – maar het vormt een goede basis 
voor nader onderzoek naar de risico’s op lekkage in de zink- en sluitvoegen. 

Aanleiding voor dit rapport was een lekkage in de zinkvoegconstructie van de 
Eerste Coentunnel, die de Coentunnel Company moest oplossen tijdens de 
tunnelrenovatie. De oorzaak van de lekkage was niet eenduidig: wat is dan de 
beste aanpak? Dat is een vraag die waar veel tunnelbeheerders mee te maken 
zullen krijgen, gezien de hoge leeftijd van de meeste Nederlandse zinktunnels. 
De Coentunnel Company en Rijkswaterstaat hebben het COB daarom benaderd 
om een gezamenlijk onderzoeksproject uit te voeren naar het voorkomen en 
beheersen van lekkages. Deskundigen van diverse participanten van het COB 
hebben aan deze preventieve studie meegewerkt.  
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