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Hoofdstuk 1  
INLEIDING 

 
Om meer kennis over en inzicht te krijgen in het boren van tunnels onder typisch Nederlandse slappe 
bodemcondities, is besloten het praktijkproject Tweede Heinenoordtunnel uit te voeren. Het onderzoek, 
dat aan dit project is verbonden, wordt begeleid door CUR/COB-uitvoeringscommissie K100 
'Praktijkonderzoek Boortunnels'.  
 
Dit deel van voorliggend rapport bevat deel II van de rapportage ten behoeve van de 1e orde evaluatie 
voor de hoofdgroep ‘Geotechniek’, onderdeel GT-A. In het eerste gedeelte van het rapport worden de 
uitgangspunten/onderzoeksdoelen van de Evaluatie beschreven. Daarnaast wordt een inventarisatie 
gegeven van de beschikbare gegevens en de resultaten van de metingen. 
 
In het voorliggende tweede gedeelte van het rapport wordt ingegaan op de empirische en analytische 
methoden die gebruikt zijn bij het uitvoeren van de predicties t.a.v. deformaties voor de genoemde 
hoofdgroep ‘Geotechniek’. Allereerst zal een kritische beschouwing gegeven worden van de gebruikte 
empirische/analytische modellen ten behoeve van toekomstige predicties. Verder zal in gegaan worden 
op de eventuele mogelijk tot ‘fasering’ van de optredende deformaties naar verschillende aspecten / 
facetten van het boorproces. Tot slot zal in het tweede deel met name aandacht besteed worden aan de 
invloed van het groutproces op de deformaties. 
 
Naast predicties met behulp van analytische methoden en formules zijn voorafgaand aan de uitvoering 
van de Tweede Heinenoordtunnel eindige elementenberekeningen uitgevoerd. De resultaten van deze 
berekeningen, alsmede een kritische beschouwing van de gehanteerde modellen, zullen in een 
afzonderlijk document opgesteld door TEC/Fugro behandeld worden. 
 
De resultaten van de 2e orde en 3e orde evaluatie voor de hoofdgroep ‘Geotechniek’ zijn in een eerder 
stadium gerapporteerd [1], [2], [3] en [4].  
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Hoofdstuk 2  
KRITISCHE BESCHOUWING PREDICTIES                                             

- analytisch - 
 
In de ontwerpfase van de Tweede Heinenoordtunnel zijn predicties uitgevoerd met behulp van  
empirsiche en analytische modellen om een inzicht te verkrijgen in de te verwachten verplaatsingen 
aan het maaiveld.  

2.1 Empirische formulering conform Peck 
De vorm van de zakkingcurve in dwarsrichting wordt vaak beschreven met behulp van de formule van 
Peck [5]. Deze gaat uit van een Gaussische verdeling van de zakkingen langs een lijn dwars op de aan 
te leggen tunnel. De zakking (enkel ten gevolge van boor- of volumeverlies) kan worden gedefinieerd 
als: 

 
met w : verticale verplaatsing   [m] 
 wmax :  verticale verplaatsing boven tunnel-as [m] 
 x  : horizontale afstand tot tunnel-as (transversaal) [m] 
 i  : horizontale afstand van de tunnel-as tot het buigpunt van de zakkingcurve [m] 
 Vs : volume van de zakkingcurve per strekkende meter tunnel [m3/m] 
 
De waarde van Vs wordt gelijk gesteld aan het totale boorverlies en is een maat voor de optredende 
'oversnijding' aan het boorfront t.o.v. de uiteindelijke diameter van de tunnel. 
 
Bij het uitvoeren van predicties met behulp van de methode van Peck is het bepalen van de juiste 
invoerparameters het grootste probleem. Met name de juiste schatting van het optredende 
volumeverlies Vs aan het maaiveld vooraf is in de praktijk moeilijk. Daarnaast is de bepaling van de 
waarde voor de parameter i onzeker. 
  
De breedte en vorm van de zakkingcurve is afhankelijk van de diepteligging en diameter van de aan te 
leggen tunnel en van de aanwezige grondsoort boven deze tunnel. Uit diverse metingen in het 
buitenland is gebleken dat bij de aanleg van tunnels in een niet-cohesieve, zandige ondergrond, de 
zakkingcurve relatief smal en steil is ten opzichte van de curve die optreedt bij de aanleg in cohesieve 
grondsoorten, zoals klei en/of veen. Als praktische maat voor de totale breedte van de zakkingcurve 
aan het maaiveld wordt meestal een waarde van 4-5i aangehouden. De bepaling van de juiste i-waarde 
kan geschieden volgens een aantal verschillende theorieën. De meeste van de bekende theorieën zijn 
echter beperkt geldig, waarbij met name de gelaagdheid van de ondergrond slechts beperkt in rekening 
gebracht kan worden. Voor de specifiek Nederlandse omstandigheden waren tot voor de aanleg van de 
Tweede Heinenoordtunnel nog geen meetdata uit de praktijk aanwezig die kunnen functioneren als 
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onderbouwing voor de keuze van de juiste waarde. In § 3.3 zal op basis van de uitgevoerde metingen 
onderzocht worden of een relatie voor de bepaling van de juiste i-waarde is vast te stellen. 
 
Door Peck is in eerste instantie de volgende relatie voorgesteld ter bepaling van de juiste i-waarde: 
 
- lineaire formulering conform Peck [5]:   i = 0,2 (D + z0) 
 
waarbij D gelijk is aan de diameter van de tunnel en z0 de diepteligging van de tunnel-as beneden het 
maaiveld weergeeft. 
 
Afhankelijk van de aanwezige grondslag om en boven de aan te leggen tunnel,  kan gebruik gemaakt 
worden van de volgende formules ter bepaling van i: 
 
- cohesieve materialen (klei/veen):    i = 0,43 z0 + 1,1  
- niet-cohesieve materialen (zand):    i = 0,28 z0 - 0,10  
 
waarbij z0 de diepteligging van de tunnel-as beneden het maaiveld weergeeft. 
 
Voor gelaagde grondprofielen wordt geadviseerd om gebruik te maken van de volgende formules ter 
bepaling van i: 
 
- tunnel in klei/veen, met daarboven zand: i = 0,43 zA + 0,28 zB +1,1  
- tunnel in zand, met daarboven klei/veen: i = 0,28 zA + 0,43 zB - 0,1  
 
waarbij zA de diepte van de tunnel-as beneden de overgang zand/klei weergeeft en zB de diepte van 
deze overgang beneden het maaiveld (= de dikte van de bovenste, afdekkende laag). 

2.2 Analytische formulering conform Sagaseta 
Door Sagaseta [8] is voor de bepaling van maaiveldzakkingen ten gevolge van de aanleg van tunnels 
een analytische methode ontwikkeld. Deze methode gaat uit van de beschrijving van de tunnel als een 
uitsparing in een elastische halfruimte. 
 
Door Sagaseta worden de verplaatsingen aan het maaiveld beschreven door onderstaande 
vergelijkingen: 
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met wi : verplaatsing in x, y of z-richting (zie figuur 2.1) [m] 
 h  : diepteligging van de tunnel-as beneden maaiveld [m] 
 x  : horizontale afstand tot tunnel-as (transversaal) [m] 
 y  : horizontale afstand tot boorfront (longitudinaal) [m] 
 z  : verticale afstand tot tunnel-as  [m] 
 Vs : volume van de zakkingcurve per strekkende meter tunnel [m3/m] 

 
 
Figuur 2.1 Definitie assenstelsel conform Sagaseta [2] 
 
Voor relatief grote afstand achter het boorfront kunnen de verplaatsingen aan het maaiveld beschreven 
worden met: 

 
Met behulp van bovenstaande formules kan de zettingstrog aan het maaiveld bepaald worden. De 
verticale verplaatsingen blijken een trog te vormen met een buigpunt op een afstand t.o.v. de tunnel-as 
gelijk aan x = h/√3. De maximale horizontale verplaatsing (transversaal) aan het maaiveld wordt 
gevonden op een afstand t.o.v. de tunnel-as gelijk aan x = h (zie figuur 2.2). 
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Figuur 2.2 Horizontale en verticale verplaatsingen aan het maaiveld [8] 
 
Naast bovenstaande methode heeft Sagaseta recent eveneens een methode ontwikkeld waarbij niet 
enkel sprake is van een alzijdige contractie, maar daarnaast eveneens vervormingen door ovalisatie en 
translatie van de tunneldoorsnede meegenomen worden. Deze methode is uitgebreid beschreven in [9] 
en maakt gebruik van een extra aantal invoerparameters.  

2.3 Kritische beschouwing 
Bij een vergelijking van de predicties met de metingen kan ten aanzien van de beschreven analytische 
methoden het volgende opgemerkt worden: 
 
- de optredende verplaatsingen aan het maaiveld zijn op voorhand niet te voorspellen met behulp 

van de analytische methoden. Ter plaatse van de Meetgebieden blijken de maximale verticale 
verplaatsingen aan het maaiveld boven de tunnelas bij de uitgevoerde predicties met Peck in de 
meeste gevallen af te wijken van de gemeten waarden (zie ook §3.1. en 3.2). Veelal wordt de 
zakking (m.n. boven de tunnel) overschat. Hieruit blijkt dat de onzekerheid bij de bepaling van de 
waarde voor Vs groot is.  

- bij toepassing van de methode van Peck speelt naast de onzekerheid bij de bepaling van de waarde 
van Vs verder de bepaling van de waarde voor i een rol. Deze waarde is in sterke mate bepalend 
voor de vorm van de zakkingtrog. Aan de hand van metingen kan een relatie voor deze parameter 
bepaald worden (zie ook §3.3). Aangezien er tot voor kort uit de Nederlandse praktijk nog 
onvoldoende metingen bekend zijn, is dit nog niet goed mogelijk.  

- ook de predicties conform Sagaseta laten ter plaatse van de Meetgebieden sterke afwijkingen met 
de gemeten waarden zien. Opvallend is dat de helling van de zakkingtrog in vergelijking met de 
werkelijk optredende helling in de meeste gevallen onderschat wordt. De maximale waarde van de 
zakking boven de tunnelas wordt in de meeste gevallen overschat.  

- bij de eerste passage van Meetgebied Zuid zijn rijzingen van het maaiveld waargenomen. Deze 
rijzingen kunnen met behulp van de analytische methoden niet beschreven worden. 

- met behulp van deze methoden is het doen van een uitspraak over te verwachten spanningen en 
spanningsveranderingen niet mogelijk. 
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- de vorm van de zakkingcurve aan het maaiveld zal uitgaande van de analytische methoden onder 
alle omstandigheden symmetrisch zijn t.o.v. de tunnel-as. In werkelijkheid is dit niet het geval. 
Zoals uit de metingen blijkt, leidt een aantal factoren, waaronder waarschijnlijk de lokale 
bodemomstandigheden, sturen van de TBM, tot een enigszins asymmetrische zakkingcurve. 

 
Aan de hand van bovenstaande bevindingen kan gesteld worden dat de voorspellende waarde van de 
analytische methoden conform Peck en Sagaseta beperkt is. Onzekerheid met betrekking tot de 
invoerparameters is hieraan debet.  
 
De grootte van het volume van de zakkingcurve Vs is in de praktijk geen goed bruikbare 
predictieparameter aangezien deze direct wordt beïnvloed door de grootte van het optredende 
boorverlies ter plaatse van de tunnel. Deze is sterk afhankelijk van de zorgvuldigheid bij de uitvoering 
en kan dan ook tevoren moeilijk voorspeld worden. Voor de specifiek Nederlandse omstandigheden 
zijn nog te weinig meetdata beschikbaar om te komen tot een relatie voor de Peck-parameter i. In de 
toekomst kan getracht worden een soortgelijke relatie als gegeven in §2.1 te formuleren op basis van 
meetdata bij Nederlandse boortunnelprojecten. Opgemerkt wordt dat door de sterke vereenvoudiging 
van de werkelijkheid, waarop de analytische methoden gebaseerd zijn, de uitkomsten van de 
analytische methoden echter beperkt blijven tot een afschatting van de te verwachten verplaatsingen 
aan het maaiveld en het analyseren van gemeten zakkingen.
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Hoofdstuk 3  
CALIBRATIE OPTREDENDE VERPLAATSINGEN 

 
Ondanks de kanttekeningen die in voorgaand hoofdstuk geplaatst zijn bij de toepassingen van zowel 
empirische als analytische modellen, is in het kader van de verschillende evaluaties een poging gedaan 
tot het kalibreren van de gemeten verplaatsingen. 

3.1 Calibratie verplaatsingen in dwarsrichting 
Door gebruik te maken van de formule van Peck (zie §2.1) is tijdens de derde en tweede evaluatie een 
‘fit’ gemaakt door de meetpunten. De resultaten van deze ‘fits’ benaderen de vorm van de gemeten 
zakkingstroggen in dwarsrichting. Met name ter plaatse van en op enige afstand uit de as van de tunnel 
blijven de verschillen tussen de ‘fits’ en de metingen gering. 
 
Naast de calibratie van de metingen door de formule van Peck kan eveneens gebruik gemaakt worden 
van de formule van Sagaseta (zie §2.2). Bij deze methode kan enkel de waarde van het volumeverlies 
Vs gevarieerd worden, zodat het verkrijgen van een goed ‘fit’ niet goed mogelijk is gebleken. Op grote 
afstand achter het boorfront (y → ∞) reduceert deze tot: 

 
Een overzicht van de verschillende ‘fits’ wordt gegeven in bijlage I. Te zien is dat de kalibraties met 
behulp van Sagaseta niet leiden tot een behoorlijke ‘fit’ van de meetgegevens. Met name de 
beschrijving van de ondergrond als zijnde een elastische halfruimte lijkt hieraan ten grondslag te 
liggen. Verder gaat Sagaseta uit van een alzijdige contractie van de tunneldoorsnede, hetgeen niet reëel 
is. 
 
Met behulp van de formule van Peck is in de meeste gevallen wel een redelijke ‘fit’ met de metingen te 
realiseren. De mate waarin de invoerparameters vooraf op een goede manier bepaald/geschat kunnen 
worden blijft echter onzeker. Hierop zal in §3.3 verder ingegaan worden. 
 

Peck  
Vs 

[%] 
i 

[-] 

Sagaseta Vs 
[%] 

raai C 0,76 5,6 2,5 
Noord I 

raai F 0,55 5,6 2,1 
raai A 0,21 6,1 0,65 
raai C 0,22 6,1 0,67 
raai F 0,38 6,8 1,05 

Noord II 

raai G 0,44 6,7 1,30 
raai O 0,13 6,0 0,45 

Zuid I 
raai Q - - - 
raai O 0,40 5,4 1,45 

Zuid II 
raai Q 0,25 5,5 0,90 

 
Tabel 3.1 Invoer parameters empirische / analytische modellen op basis van metingen 
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3.2 Calibratie verplaatsingen in langsrichting 
Calibratie van de verticale verplaatsingen in langsrichting is enkel gebeurd aan de hand van de 
formules van Sagaseta (zie §2.2). Ook nu kan slechts de waarde voor Vs  gevarieerd worden. Ter 
hoogte van de as van de tunnel (x = 0) reduceert de formule voor Sagaseta voor de verticale 
verplaatsingen wz tot : 

 
Een overzicht van de verschillende ‘fits’ is gegeven in bijlage II In deze bijlagen is te zien dat de 
verschillen aanzienlijk blijven. 
 
Aangezien binnen de formules van Sagaseta de waarde voor het volumeverlies Vs de enige variabele is 
waarmee het maken van een ‘fit’ gerealiseerd kan worden1, is het maken van een ‘fit’ veelal beperkt 
gebleven tot calibratie van maximale zakkingen. De initiële zakkingen wijken dan ook aanzienlijk af 
van hetgeen gemeten is. 
 
Opvallend zijn wederom de relatief grote waarden voor Vs waarmee gerekend dient te worden. Qua 
orde grootte komen de waarden overeen met hetgeen bepaald is in §3.1 (vgl. MV42 en MV50 met 
bijlage I). Indien ‘gefit’ wordt op initiële zakkingen blijkt de waarde voor het volumeverlies Vs 
aanzienlijk lager te liggen. 
 
De vorm van de gemeten langstroggen wijkt aanzienlijk af van de door Sagaseta voorspelde troggen. 
Niet alleen de initiële zakkingen, maar vooral de snelheid waarmee de uiteindelijke zakkingen optreden 
wijken aanzienlijk af. Door Sagaseta wordt een geleidelijker toename van de zakkingen voorspeld. 

3.3 Aanpassing formule van Peck en relatie Peck-parameter i 
Uit het voorgaande is gebleken dat de met behulp van de methode van Peck relatief de beste ‘fits’ voor 
de verticale verplaatsingen aan het maaiveld in dwarsrichting te verkrijgen zijn. Wanneer de metingen 
kritisch beschouwd worden blijkt dat loodrecht op de boorrichting asymmetrische troggen ontstaan. 
Deze asymmetrie kan veroorzaakt worden door oa. lokale bodemomstandigheden, stuurcorrecties en 
bochten (oversnijding) en eventuele asymmetrie in het groutproces bij het vullen van de staartspleet. 
 
Aangezien binnen de huidige formulering van Peck geen mogelijkheden bestaan om asymmetrische 
troggen te voorspellen, wordt door het Projectbureau Boortunnels PBBT de volgende aanpassing van 
de formule van Peck voorgesteld [6]: 

 

                                                      
1 de overige variabelen, d.i. diepteligging h en afstand tot front y, zijn vastliggende variabelen, bepaald door de geometrie. 
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met w(x) : verticale verplaatsing   [m] 
 x  : horizontale afstand tot tunnel-as (transversaal) [m] 
 Vs : volume van de zakkingcurve per strekkende meter tunnel [m3/m]  
 i  : horizontale afstand van de tunnel-as tot het buigpunt van de zakkingcurve [m] 
 α, β : coëfficiënten   [-] 
 
De coëfficiënt α geeft de horizontale verschuiving van het punt waarop de maximale verticale 
verplaatsing optreedt weer. Door middel van de coëfficiënt β wordt de fictieve maximale verticale 
verplaatsing op de gegeven afstand α uit de as van de tunnel verrekent als percentage van de maximale 
verticale verplaatsing boven de as. 
 
In tegenstelling tot hetgeen gesteld wordt in [6] leidt aanpassing van de formule van Peck niet tot een 
beter bruikbare analytisch/empirische formule voor het voorspellen van verticale verplaatsingen aan 
het maaiveld. De extra invoerparameters α en β zijn op voorhand niet bekend en leiden dus tot een 
extra onzekerheid vooraf, naast de onzekerheid bij de bepaling van de juiste waarden voor Vs en i (zie 
ook HF2). De toegevoegde waarde van bovenstaande aangepaste formule blijkt dus beperkt tot 
postdicties. 
 
Hetzelfde geldt voor de §2.2 genoemde methode van Sagaseta [9]. Middels deze methode is het 
mogelijk om een goede postdictie te maken van de gemeten verplaatsingen. De voorspellende waarde 
blijft echter beperkt gezien het feit dat de onzekerheid met betrekking tot de bepaling vooraf van de 
extra parameters α en ρ te groot is. Mede hierdoor is verder geen aandacht besteed aan de calibratie 
van deze parameters op basis van de uitgevoerde metingen. 
 
In §2.1 is een aantal veel gebruikte relaties voor de bepaling van de juiste i-waarde gegeven. Voor de 
specifiek Nederlandse omstandigheden waren tot voor de aanleg van de Tweede Heinenoordtunnel nog 
geen meetdata beschikbaar welke als onderbouwing van een soortgelijke relatie zouden kunnen dienen. 
 
Bij de aanleg van de Tweede Heinenoordtunnel zijn de volgende dwars-raaien geïnstrumenteerd, aan 
de hand waarvan de verticale verplaatsingen aan het maaiveld in kaart gebracht zijn: 
 
- 1e passage Meetveld Noord :    raai C en F 
- 2e passage Meetveld Noord :    raai A, C, F en G 
- 1e passage Meetveld Zuid :    raai O en Q 
- 2e passage Meetveld Zuid :    raai O en Q 
 
Voor de bepaling van een eventuele relatie voor de juiste i-waarde is gebruik gemaakt van metingen op 
een afstand 4D achter het boorfront. Aangezien bij de eerste passage van Meetveld Zuid sprake is van 
maaiveldrijzingen kan in totaal dus gebruik gemaakt worden van een 8-tal metingen. 
 
Allereerst is getracht om een lineair verband vast te stellen tussen de diepteligging van de tunnel en de 
i-waarde (e.e.a. conform Peck [5], zie ook §2.1). In figuur 3.1 wordt een overzicht gegeven van de 
uitgevoerde analyses, waarbij verschillende uitgangspunten gehanteerd zijn. Te zien is dat de correlatie 
die gehaald wordt beperkt blijft tot 0,83 in geval alleen de metingen van de tweede passage van 
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meetveld Noord meegenomen worden. In dat geval kan het verband tussen de Peck-parameter i en de 
diepteligging z0, vergelijkbaar met het lineaire verband zoals genoemd in §2.1, gegeven worden door: 
 
i = 0,35 z0 + 1,07 
 

Figuur 3.1 Relatie Peck-parameter i en diepteligging z0 op basis van verschillende metingen 
 
Op basis van bovenstaande figuur 3.1 is te zien dat het aantal metingen nog te beperkt is om een 
betrouwbare relatie voor de bepaling van i te rechtvaardigen. De spreiding in de verschillende 
uitkomsten op basis van de vermelde aannamen is hiervoor te groot. Uitbreiding van de data-sets met 
metingen afkomstig van toekomstige boortunnel-projecten onder specifiek Nederlandse 
omstandigheden is echter zeker aan te bevelen en noodzakelijk om te komen tot een deugdelijker 
bepaling. 
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Hoofdstuk 4  
ANALYSE OPTREDENDE VERPLAATSINGEN 

 

4.1 Oorzaken optredende verplaatsingen 
Rondom de tunnelboormachine zal sprake zijn van een boor-/volumeverlies door de aanleg van de 
tunnel. Als mogelijke oorzaak van dit verlies kan een groot aantal aspecten genoemd worden, t.w.: 
 
- verplaatsingen aan het boorfront als gevolg van onvoldoende ondersteuning van het front tijdens 

het boorproces; 
- extra oversnijding door het gebruik van oversnijdingsmessen om de wrijving langs de 

tunnelboormachine te reduceren; 
- coniciteit van de tunnelboormachine, eveneens om de wrijving langs de mantel van de machine te 

reduceren; 
- extra oversnijding als gevolg van het sturen van de machine; 
- staartspleetverlies als gevolg van hetzij het onvolledig vullen van de ruimte tussen tunnellining en 

omliggende grond met grout, hetzij het consolideren/krimpen van het grout bij uitharden; 
- consolidatie / kruip van samendrukbare, cohesieve lagen in de ondergrond. 
 
Om een optimalisatie van het boorproces te realiseren en de optredende verplaatsingen in de 
ondergrond en aan het maaiveld te minimaliseren is het van belang een beter inzicht te verkrijgen in 
het aandeel van de verschillende genoemde aspecten op de uiteindelijk optredende verplaatsingen. Op 
deze manier kan namelijk worden beoordeeld verbetering van welke onderdelen van het boorproces zal 
leiden tot de grootste beperking van de optredende verplaatsingen. 
 
Veelal wordt de uiteindelijke geregistreerde verplaatsingen/zettingen onderverdeeld in 5-tal fasen (zie 
ook figuur 4.1): 
 
- Verplaatsingen op grotere afstand van de TBM (1):  normaal optredende, veelal uniform 

verdeelde, zettingen die optreden op grote afstand voorafgaand aan de tunnelboormachine; 
- Verplaatsingen direct voorafgaand aan de TBM (2):  als gevolg van eventuele onbalans tussen 

de ondersteuning van het front met de heersende korrel- en waterspanningen zullen verplaatsingen 
aan het front optreden. Deze verplaatsingen treden direct voorafgaand aan de TBM op en zijn in 
sterke mate afhankelijk van de mogelijkheden tot beheersing van de te hanteren steundruk aan het 
front; 

- Verplaatsingen tijdens passage van de TBM (3):  als gevolg van coniciteit en (eventuele) 
oversnijding door gebruik van oversnijdingsmessen en stuurcorrecties zullen tijdens passage van 
de machine verplaatsingen boven het schild optreden; 

- Verplaatsingen t.g.v. staartspleetverlies (4):  bij het voortgaan van de machine wordt de ruimte 
die direct achter de machine ontstaat rondom de lining geïnjecteerd met een groutmengsel. Dit zal 
resulteren in verplaatsingen. De grootte van deze verplaatsing hangt af van de manier waarop het 
grout wordt aangebracht en de mate waarin de staartspleet gevuld wordt; 

- Lange termijn zettingen (5):  door verstoring van de ondergrond kunnen met name in slappere, 
slecht doorlatende, cohesieve grondsoorten lange termijn zettingen optreden, dit als gevolg van de 
relatief langzame dissipatie van wateroverspanningen in deze grondsoorten en kruip. 
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Figuur 4.1 Fasering optredende verplaatsingen [7] 
 
Door middel van een analyse van de optredende verplaatsingen in langsrichting kan inzicht verkregen 
worden orde grootte van de verschillende aandelen. In de volgende paragrafen zal hier nader op 
ingegaan worden, zowel voor de gemeten verplaatsingen aan het maaiveld als in de ondergrond. 
 
Op basis van gegevens verkregen uit een literatuurstudie wordt in [6] het volgende overzicht gegeven: 
 
Tabel 4.1 Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen aan het maaiveld 

 
fase 1/2 

[%] 
fase 3 
[%] 

fase 4 
[%] 

fase 5 
[%] 

Niet cohesieve grondsoorten 
- Meetveld Noord - 

20 37 33 10 

Cohesieve grondsoorten 
- Meetveld Zuid - 

10 16 21 51 

4.2 Analyse verplaatsingen in langsrichting  - maaiveld - 
Ten behoeve van de analyse van de verplaatsingen in langsrichting zijn, naast de absolute waarden, de 
metingen genormaliseerd naar de laatst gemeten waarde, d.i. veelal op een afstand gelijk aan ca. 80 m 
(d.i. 10D) achter het boorfront. De normalisatie van de verplaatsingen in langsrichting is weergegeven 
in bijlage III t/m VI. In onderstaande tabel 4.2 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste 
resultaten. 
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Tabel 4.2a Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen aan het maaiveld 
    Meetveld Noord 

 Opnemer 
wmax 
[m] 

fase 1/2 
[%] 

fase 3 
[%] 

fase 4 
[%] 

fase 5 
[%] 

MV81 -0.032 15 50 30 5 
MV83 -0.025 10 40 45 5 

      
EX7 (mv) -0.028 20 40 30 10 

      

Noord I 
- raai K - 

Gem. -0.028 15 45 35 5 
MV50 -0.012 0 65 25 10 
MV87 -0.012 25 60 10 5 
MV89 -0.008 20 35 35 10 

      
EX11 (mv) -0.006 20 25 55 0 

      

Noord II 
- raai L - 

Gem. -0.010 15 45 30 10 

 
Tabel 4.2b Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen aan het maaiveld 
    Meetveld Zuid 

 Opnemer 
wmax 
[m] 

fase 1/2 
[%] 

fase 3 
[%] 

fase 4 
[%] 

fase 5 
[%] 

MV27 -0.012 - - 20 30 
MV26 -0.013 - - 20 15 
MV25 -0.007 50 -30 50 30 
MV7 -0.002 80 -240 80 180 

MV23 -0.003 -50 0 0 150 
MV22 -0.007 10 30 10 50 

      
EX1 (mv) 0.001 - - - - 

      

Zuid I 
 - raai T - 

Gem. -0.006 20 -60 35 105 
MV15 -0.011 5 10 75 5 
MV29 -0.005 20 10 50 20 
MV30 -0.008 5 60 25 10 

      

EX5 (mv) -0.007 20 5 65 10 
      

Zuid II 
- raai U - 

Gem. -0.008 10 25 50 15 

 
Op basis van bovenstaande gegevens blijkt interpretatie van de metingen bij de eerste passage van 
Meetveld Zuid niet goed mogelijk. De geregistreerde verticale verplaatsingen aan het maaiveld 
vertonen een grote mate van spreiding, die te wijten is aan een variatie in het boorproces (zie ook [9]). 
Ter plaatse van zakbaak MV26 en MV27 is de eerste meting uitgevoerd na passage van de TBM. De 
overige zakbaken laten een rijzing boven de machine zien. Ook boven de staartspleet is bij zakbaak 
MV22, MV23 en MV7 sprake van rijzing aan het maaiveld. Door consolidatie verdwijnt de rijzing en 
is op langere termijn sprake van een zakking. 
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Aan de hand van de gegevens in tabel 4.2 blijkt dat de verticale verplaatsingen aan het maaiveld voor 
het boorfront (d.i. fase 1/2) veelal beperkt zijn gebleven tot 15-20 % van de maximale zakking. Dit 
duidt op een goede ondersteuning van het boorfront. 
 
Het grootste aandeel van de maximale zakking treedt op direct boven de machine (fase 3) en boven de 
staartspleet (fase 4). Hierbij valt op dat het laatste aandeel bij de eerste passage van Meetveld Noord 
groter uitvalt dan bij de tweede passage van het meetveld. Dit duidt op een betere vulling van de 
staartspleet. De ervaringen die opgedaan zijn bij eerdere passages kunnen hierbij een rol spelen, zodat 
het groutproces beter gecontroleerd kan worden. Het feit dat de maximale waarde van de zakking bij 
de eerste passage van Meetveld Noord opmerkelijk groter is dan bij de tweede passage duidt hier 
eveneens op. 
 
Bij een vergelijking van de metingen met betrekking tot de laatste fase van het boorproces (fase 5) 
blijft het aandeel bij de passages van Meetveld Noord beperkt tot 5-10 % van de maximale zakking. Op 
basis van de metingen bij m.n. de eerste passage van Meetveld Zuid blijkt een groot deel van de 
uiteindelijke maximale zetting afkomstig uit consolidatie. Bij de tweede passage van Meetveld Zuid 
lijkt dit aandeel aanmerkelijk kleiner. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat de gehanteerde groutdruk 
bij de eerste passage hoger geweest is dan bij de tweede passage. Doordat de tunnel ter plaatse van 
Meetveld Zuid door slechtdoorlatende lagen geboord wordt, zal het enige tijd duren voor de 
gegenereerde wateroverspanningen verdwenen zijn. Door de hogere groutdruk bij de eerste passage zal 
dit langer duren. Uit bijlage VII blijkt dat de gehanteerde drukken elkaar echter slechts weinig 
ontlopen. De aanwezigheid van de naast het meetgebied gelegen kanteldijk kan een andere mogelijke 
oorzaak zijn voor het waargenomen verschil in tijdsafhankelijke zakking. De afstand tussen de tunnel 
en de dijk is kleiner bij de tweede passage. De invloed van de voorbelasting door de kanteldijk zal hier 
groter zijn. Opgemerkt wordt dat voor het aanbrengen van de verschillende meetinstrumenten over het 
gehele meetgebied een ophoging is aangebracht. Deze ophoging maakt het moeilijk om een 
onderscheid te maken tussen de tijdsafhankelijke zakkingen die ontstaan als gevolg van het boorproces 
en het aandeel van deze zakking dat afkomstig is van de aangebrachte ophoging. Op basis van de 
weergave van het tijd-zakkingsgedrag ter plaatse van Meetveld Zuid, zoals gegeven in onderstaande 
figuur 4.2, blijkt dat de aangebrachte ophoging een dominant effect heeft op de verplaatsingen. De 
verstoring van het tijd-zakkingsgedrag door het boorproces blijkt zeer beperkt. 

Figuur 4.2 Invloed ophoging en boorproces op tijd-zakkingsgedrag - Meetveld Zuid 
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Het aandeel van de laatste fase (fase 5) bij de beide passages van Meetveld Noord is klein, ca. 5%. De 
tunnel wordt hier geboord door zandige lagen. 

4.3 Analyse verplaatsingen in langsrichting  - ondergrond - 
Door vergelijking van de verticale verplaatsingen die optreden in de ondergrond, in combinatie met de 
horizontale verplaatsingen die gemeten zijn door middel van hellingmeetbuizen, kan een inzicht 
gekregen worden in de richting van de verplaatsingen. Bij de derde en tweede orde evaluatie is hieraan 
reeds aandacht besteed. Hierbij is geconcludeerd dat de grond naast de tunnel wordt opgespannen, 
terwijl boven de tunnel sprake is van een ontspanning van de ondergrond2. Dit resulteert in een 
ovalisatie van het boorgat.  
 
Om een beter inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van de verplaatsingen in de ondergrond en de 
mate van spreiding is ook voor de verplaatsingen in de ondergrond een analyse gedaan waarbij de 
verplaatsingen genormaliseerd zijn naar de laatst gemeten waarde van de verticale verplaatsing. De 
resultaten zijn eveneens weergegeven in de bijlagen III t/m VI. Opnieuw zijn de gemeten verplaatsin-
gen genormaliseerd naar de maximum gemeten waarde op ca. 80 m (10D) achter het boorfront. 
 
De opnemers van de gebruikte extensometers bevinden zich op verschillende diepten, t.w.: 
 
- opnemers boven niveau bk tunnel: 

opnemer  A :  ca. NAP -3,50 m 
opnemer  B : ca. NAP -6,50 m 

- opnemers naast de tunnel: 
opnemer  C : ca. NAP -9,50 m 
opnemer  D : ca. NAP -12,50 m 
opnemer  E : ca. NAP -15,50 m 

- opnemer beneden niveau ok tunnel: 
opnemer  F : ca. NAP -18,50 m. 

 

                                                      
2 bij de eerste passage van Meetveld Zuid is zelfs sprake van een opspanning van zowel de grond boven, als naast de  tunnel, 
 hetgeen duidt op expansie van het boorgat. 
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Tabel 4.2a Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen in ondergrond 
    Meetveld Noord 

 opnemer 
wmax 
[m] 

fase 1/2 
[%] 

fase 3 
[%] 

fase 4 
[%] 

fase 5 
[%] 

A -0,037 10 45 35 10 
B -0,038 10 45 35 10 

EX7 
- tunnel - 

MV -0,027 20 40 30 10 
      

D -0,009 35 30 30 5 
E -0,003 75 5 10 10 
F -0,002 - - - - 

Noord I 
- raai A - 

EX8 

MV -0,017 20 30 40 10 
D -0,003 30 70 20 -20 
E -0,001 70 130 -60 -40 
F 0,001 - - - - 

EX10 

MV -0,004 20 50 30 0 
      

A -0,008 20 25 55 0 
B -0,006 20 25 55 0 

Noord II 
- raai A - 

EX11 
- tunnel - 

MV -0,006 20 25 55 0 
 
Tabel 4.2b Aandeel verschillende fasen boorproces in verticale verplaatsingen in ondergrond 
     Meetveld Zuid 

 opnemer 
wmax 
[m] 

fase 1/2 
[%] 

fase 3 
[%] 

fase 4 
[%] 

fase 5 
[%] 

A 0,002 - - - - 
B 0,007 - - - - 

EX1 
- tunnel - 

MV 0,001 - - - - 
      

D -0,003 - - - - 
E -0,001 - - - - 
F -0,0005 - - - - 

Zuid I 
- raai S - 

EX2 

MV -0,0005 - - - - 
D 0,0005 - - - - 
E 0,002 20 80 -20 20 
F 0,0025 20 80 -20 20 

EX4 

MV -0,003 40 -40 95 5 
      

A -0,007 20 10 60 10 
B -0,0075 0 30 60 10 

Zuid II 
- raai  S - 

EX5 
- tunnel - 

MV -0,007 20 5 65 10 
 
Wederom wordt opgemerkt dat de resultaten voor de eerste passage van Meetveld Zuid een grote mate 
van spreiding vertonen, te wijten aan de variatie in het boorproces bij deze passage. Bovendien blijken 
de uiteindelijke zakkingen klein, wat normalisatie moeilijk maakt. 
 
De geregistreerde verplaatsingen van de diepste opnemer F blijven dermate klein dat weinig waarde 
gehecht moet worden aan de onderverdeling van de geregistreerd verplaatsingen naar de verschillende 
fasen van het boorproces. 
 
Op basis van de uitgevoerde metingen met de extensometers is te zien dat de resultaten van de 
opnemers A en B boven de tunnel vergelijkbaar zijn met hetgeen gevonden wordt aan het maaiveld 
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(zie §4.2). Ook nu treedt het grootste deel van de zakking op boven de TBM en direct na passage (d.i 
fase3 en fase 4). De opnemers naast de tunnel op het niveau van de tunnel-as daarentegen, lijken er op 
te wijzen dat een grootste deel van de zakking optreedt bij het naderen en passeren van de machine (d.i. 
fase 1/2 en 3). Bij de tweede passage van zowel Meetveld Noord als Meetveld Zuid worden na passage 
van de machine (d.i fase 4) rijzingen waargenomen. De waarde van deze rijzingen is echter beperkt tot 
ca. 1 mm. 
 
Bij de tweede passage van zowel Meetveld Noord als Meetveld Zuid is gekeken naar de extensometers 
boven en direct naast de eerste tunnelbuis (d.i EX7/8 en EX1/2). De geregistreerde waarden blijven 
dermate klein dat geconcludeerd wordt dat de invloed van de aanleg van de tweede buis op grotere 
afstand zeer beperkt is.
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Hoofdstuk 5  
INVLOED GROUTPROCES OP MAAIVELDZAKKING 

 
Op basis van de resultaten van de tweede en derde orde evaluaties, alsmede de resultaten zoals 
beschreven in §4.2, is gebleken dat een groot deel van de zakkingen onstaat na passage van de 
machine. Dit duidt erop dat oa. een goede controle van het groutproces om de staartspleet te vullen van 
wezenlijk belang is. 
 
In bijlage VII-a wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde injectiedrukken bij de verschillende 
passages van de beide Meetvelden. Hierbij is de gemiddelde groutdruk per ‘Vortrieb’ uitgezet tegen de 
positie van de het boorfront op de lokale x’-as voor de eerste passage van het desbetreffende Meetveld. 
In de figuren is eveneens de heersende waterspanning aan zowel de bovenzijde als de onderzijde van 
de tunnel weergegeven. De verschillen tussen de tijdens eerste en tweede passage van Meetveld Noord 
gehanteerde injectiedrukken blijkt aanmerkelijk. De gehanteerde drukken bij de eerste passage liggen 
ongeveer op het niveau van de waterspanning ter hoogte van de tunnel-as. Bij de tweede passage 
liggen de gehanteerde drukken aanmerkelijk hoger, hetgeen dan ook geresulteerd heeft in kleinere 
maaiveldzakkingen. Voor de passage van Meetveld Zuid blijkt het verschil in gehanteerde druk echter 
minder. De waarden verschillen weinig voor de beide passages van het Meetveld. Aangezien er echter 
wel degelijk verschillen waargenomen zijn in de maaiveldzakkingen zullen deze dan ook een andere 
oorzaak hebben. Hierbij kan gedacht worden aan het volume geïnjecteerd grout.  
 
Theoretisch volume staartspleet per ‘Vortrieb’: 
 
V = 0,25 π ( 8,552 - 8,282) 1,5     = 5,4   m3       zonder oversnijdingsmessen 
V = 0,25 π ( (8,55 + 0,02)2 - 8,282) 1,5 = 5,76  m3       met oversnijdingsmessen 
 
Bij de eerste passage is sprake van een overmatige injectie van de staartspleet tot ca. 6 à 6,5 m3 per 
‘Vortrieb’. Dit betekent een teveel aan grout van ca. 20 à 30 % t.o.v. het theoretisch volume van de 
staartspleet zonder oversnijdingsmessen. Bij de tweede passage is dit verschil aanmerkelijk kleiner. 
Hier is gemiddeld ca. 5,8 m3 grout per ‘Vortrieb’ geïnjecteerd, ongeveer 7% meer dan het theoretisch 
volume van de staartspleet inclusief oversnijdingsmessen. 
 
Getracht is een relatie vast te stellen tussen de hoeveelheid geïnjecteerd grout en de gemeten zakking 
aan het maaiveld (zie bijlage VII). Op basis van de metingen blijkt een nagenoeg lineair verband te 
bestaan tussen het volume geïnjecteerd grout en de maaiveldzakking. Bij de beide passages van zowel 
Meetveld Noord als Meetveld Zuid worden verschillen gevonden in het lineaire verband. Dit is 
mogelijk te wijten aan het gebruik van oversnijdingsmessen bij de tweede passage van zowel Meetveld 
Noord als Zuid.  
 
Verder wordt in bijlage VII-b  een overzicht gegeven van de gehanteerde gemiddelde groutdruk tegen 
het totaal geïnjecteerde volume. Hierbij is zowel het volume weergegeven in m3 als aantal slagen per 
‘Vortrieb’. Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat de het sturen van het 
groutproces op volume weinig zegt over de injectiedruk. Dit wordt duidelijk bij de gegevens van zowel 
de eerste passage van Meetveld Noord als Zuid.  
 



COB: K100-W-105-A definitief augustus / september 1999 
GD: CO-384780/41 

        ©2003  GeoDelft 22 

Reeds in de derde en tweede orde evaluaties is geconstateerd dat de spreiding in de meting van het 
volume geïnjecteerd grout door middel van het aantal slagen bij de pomp niet erg betrouwbaar is. Dit 
door de variatie van het volume dat per slag verpompt wordt. Het volume grout uitgedrukt in m3 is dan 
ook meer geschikt voor een betrouwbaarder evaluatie van een eventuele relatie tussen volume en druk. 
 
Aangezien bij de op dit moment gangbare modellen voor het ontwerp van boortunnels de injectiedruk 
een van de gebruikte invoerparameters is bij bv. de bepaling van de optredende zakkingen aan het 
maaiveld, lijkt beheersing van dergelijke zakkingen door een volumegestuurd groutproces moeilijk. 
Aangezien in de praktijk een dergelijke sturing op druk moeilijk uitvoerbaar blijkt, verdient het in de 
toekomst aanbeveling om bij het uitvoeren van modelberekeningen meer aandacht te besteden aan de 
werkelijke verplaatsingen die rondom het boorgat optreden en de bij behorende verplaatsingen aan het 
maaiveld en in de ondergrond. Op die manier kan een beter inzicht verkregen worden in de relatie 
tussen de hoeveelheid geïnjecteerd grout en de (berekende) optredende verplaatsingen om zodoende de 
gevolgen van het boorproces op de omgeving te beheersen. 
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Hoofdstuk 6  
CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 

 
Op basis van het voorafgaande kunnen de volgende conclusies en aanbevelingen gegeven worden: 
 
- de optredende verplaatsingen aan het maaiveld zijn op voorhand niet te voorspellen met behulp 

van de analytische methoden. Ter plaatse van de Meetgebieden blijken de maximale verticale 
verplaatsingen aan het maaiveld boven de tunnelas bij de uitgevoerde predicties met Peck in de 
meeste gevallen af te wijken van de gemeten waarden. Veelal wordt de zakking overschat. Hieruit 
blijkt dat de onzekerheid bij de bepaling van de waarde voor Vs groot is.  

- de vorm van de zakkingcurve aan het maaiveld zal uitgaande van de analytische methoden onder 
alle omstandigheden symmetrisch zijn t.o.v. de tunnel-as. In werkelijkheid is dit niet het geval. 
Zoals uit de metingen blijkt, leidt een aantal factoren, waaronder de lokale bodemomstandigheden, 
sturen van de TBM, tot een enigszins asymmetrische zakkingcurve. Aanpassing van de formule 
van Peck middels het doorvoeren van een asymmetrische ligging van de tunnel (parameters α en β) 
conform [6] leidt niet tot een bruikbaarder model voor eventuele predicties in de toekomst. Het 
aantal onzekerheden bij de bepaling van de benodigde invoerparameters is hiervoor te groot. 

- op basis van het beperkt aantal metingen is een betrouwbare relatie voor de bepaling van i moeilijk 
te rechtvaardigen. De spreiding in de verschillende uitkomsten op basis van de vermelde aannamen 
is hiervoor te groot. Uitbreiding van de data-sets met metingen afkomstig van toekomstige 
boortunnel-projecten onder specifiek Nederlandse omstandigheden is echter zeker aan te bevelen 
en noodzakelijk om te komen tot een deugdelijker bepaling. 

- de verticale verplaatsingen aan het maaiveld voor het boorfront (d.i. fase 1/2) blijven veelal 
beperkt zijn gebleven tot 15-20 % van de maximale zakking. Dit duidt op een goede ondersteuning 
van het boorfront. Het grootste aandeel van de maximale zakking treedt op direct boven de 
machine (fase 3) en boven de staartspleet (fase 4) en bedraagt ca. 75 % van de uiteindelijke 
zakking. Het aandeel van de laatste fase (fase 5) bij de beide passages van Meetveld Noord is 
klein, ca. 5%. De tunnel wordt hier geboord door zandige lagen. Ter plaatse van Meetveld Zuid is 
dit aandeel groter, ca. 20%. Door het aanwezigheid van de aangebrachte voorbelasting boven het 
Meetveld is scheiding tussen het aandeel tijdsafhankelijke zakking door het boorproces en de 
ophoging niet goed mogelijk. 

- op basis van de metingen blijkt een nagenoeg lineair verband te bestaan tussen het volume 
geïnjecteerd grout en de maaiveldzakking. 

- op basis van een vergelijking van het volume geïnjecteerd grout en de gehanteerd groutdruk kan 
geconcludeerd worden dat de het sturen van het groutproces op volume weinig zegt over de 
injectiedruk. Aangezien bij de op dit moment gangbare modellen voor het ontwerp van boortunnels 
de injectiedruk een van de gebruikte invoerparameters is bij bv. de bepaling van de optredende 
zakkingen aan het maaiveld, lijkt beheersing van dergelijke zakkingen door een volumegestuurd 
groutproces moeilijk. Door bij het uitvoeren van modelberekeningen meer aandacht te besteden 
aan de werkelijke verplaatsingen die rondom het boorgat optreden en de bij behorende 
verplaatsingen aan het maaiveld en in de ondergrond, kaneen beter inzicht verkregen worden in de 
relatie tussen de hoeveelheid geïnjecteerd grout en de (berekende) optredende verplaatsingen. Een 
betere beheersing van de gevolgen van het boorproces op de omgeving lijkt dan mogelijk. 
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