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VOORWOORD

Kennis en ervaring op het gebied van ondergronds bouwen in zachte grond is belangrijk als
Nederland de actualiteit wil volgen en de (inter)nationale positie van de Nederlandse
ontwerpers en bouwers wil handhaven.
Door een breed forum van partijen uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten is in 1994 het
Impulsprogramma "Kennisinfrastructuur Ondergronds Bouwen" opgesteld.

Het doel van dit Impulsprogramma is te komen tot een duurzame versterking van de kennis-
infrastructuur. De kern van deze kennisinfrastructuur vormt het Centrum Ondergronds Bouwen
(COB), dat onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van ondergronds bouwen initieert en
coördineert. COB maakt gebruik van de werkwijze en infrastructuur van het Civieltechnisch
Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR) te Gouda. De activiteiten van het COB
worden uitgevoerd onder de noemer CUR/COB. Een leerstoel "Ondergronds Bouwen" aan de
TU Delft is nauw gelieerd aan het COB.
In CUR/COB participeert een breed scala aan bedrijven, branche-organisaties, onderzoeksin-
stellingen, wetenschappelijke instituten en overheden.
Via een bijdrage van de Interdepartementale Commissie voor het Economisch Structuurbeleid
(ICES) in het Impulsprogramma stimuleert de overheid de totstandkoming van deze
kennisinfrastructuur.

Het onderzoek en ontwikkelingswerk van CUR/COB wordt verricht in het kader van een
omvattend uitvoeringsprogramma.
Dit uitvoeringsprogramma kent in eerste instantie vier thema's, te weten "Boren in zachte
grond", "Verkennen, voorspellen en monitoren", "Economische tunnelbouw" en "Construeren,
beheren en onderhouden".
De thema's worden ingevuld met uit te voeren onderzoek- en ontwikkelingsprojecten.
Een belangrijk project binnen het eerste thema is het "Praktijkonderzoek Boortunnels"
(CUR/COB-uitvoeringscommissie K100). De kern van dit project bestaat uit een intensieve
monitoring van de twee Praktijkprojecten Boortunnels, de Tweede Heinenoordtunnel en de
Botlekspoortunnel. Door middel van deze monitoring worden bestaand instrumentarium voor
verkenning van de ondergrond en voorspellingsmodellen voor het gedrag van constructie en
grond getoetst.

Voorliggend werkdocument "Passage Westelijke Buis Meetgebied Noord 2 e Heinenoordtunnel"
is onder verantwoordelijkheid van deze commissie tot stand gekomen en bevat het resultaat van
de uitgevoerde metingen tijdens de passage van de langzaam-verkeer-tunnelbuis aan de
westzijde van meetgebied Noord.
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SAMENVATTING

Ten oosten van de bestaande Heinenoordtunnel worden twee tunnels geboord. De tunnelbuizen
hebben een uitwendige diameter van 8,3 m en komen naast elkaar te liggen met een
tussenruimte van circa 8,3 m.

In het kader van het Praktijkonderzoek Boortunnels (K100) is een onderzoekprogramma
geformuleerd, waarin onder andere processen die zich afspelen in de meetgebieden op de
Noord- en Zuidoever gemonitord worden. De commissie K100 heeft een Instrumentatie- en
Meetplan opgesteld waarin de te monitoren processen nader zijn gedefinieerd en tevens is
aangegeven welke instrumenten dienen te worden ingezet. Op basis hiervan zijn aan beide
zijden van de Oude Maas meetgebieden ingericht.

In februari 1997 is het instrumentatierapport meetgebied Noord opgeleverd. In dit rapport wordt
de gerealiseerde instrumentatie en het data-acquisitiesysteem op meetgebied Noord gedocumen-
teerd, inclusief calibraties en testen van de opnemers en uitvoeringsaspecten.

In het voorliggende rapport worden de meetresultaten gepresenteerd van de passage van de
Langzaam-Verkeer-Tunnelbuis aan de westzijde van meetgebied Noord



SUMMARY

On the east side of the existing Heinenoordtunnel two new tunnels will be constructed. The
tunnels have a diameter of 8.3 metres. The space between the two tunnels is approximately 8.3
metres.

In the research program "Praktijkonderzoek Boortunnels" (K100) the processes in relation with
the construction of the tunnels are described. The definition of the instrumentation of the
Northern and Southern side of the tunnel are based on the defined research objectives. Finally
the needed type of instrumentation, sample frequency, measuring methods and position of the
instruments are described based on the main research objectives. On both sides of the river
Oude Maas measurement areas have been set up.

In this report the results of the measurements during the passage of the slow traffic Tunneltube 
on the west of monitoring site North are presented. 
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING
1.1 Algemeen

Ten oosten van de bestaande Heinenoordtunnel worden twee tunnels geboord. De tunnelbuizen
hebben een uitwendige diameter van 8,3 m en komen naast elkaar te liggen met een
tussenruimte van circa 8,3 m.

In het kader van het Praktijkonderzoek Boortunnels (K100) is een onderzoekprogramma
geformuleerd, waarin onder andere processen die zich afspelen in de meetgebieden op de
Noord- en Zuidoever gemonitord worden. De commissie K100 heeft een Instrumentatie- en
Meetplan opgesteld waarin de te monitoren processen nader zijn gedefinieerd en tevens is
aangegeven welke instrumenten dienen te worden ingezet. Op basis hiervan is een specificatie
en draaiboek samengesteld ten behoeve van inrichting van de meetgebieden, installatie van de
instrumentatie en uitvoering van de metingen. Het resultaat hiervan is verwoord in het
document "Specificatie en draaiboek meetgebieden 2e Heinenoordtunnel" [1].

In februari 1997 is het instrumentatierapport meetgebied Noord [2] opgeleverd. In dit rapport
wordt de gerealiseerde instrumentatie en het data-acquisitiesysteem op meetgebied Noord
gedocumenteerd, inclusief calibraties en testen van de opnemers en uitvoeringsaspecten.

In dit rapport worden de meetresultaten gepresenteerd van de passage van de Langzaam-
Verkeer-Tunnelbuis aan de westzijde van meetgebied Noord in de periode 24 maart tot en met
9 april 1997. Voor de positie van de instrumenten in het meetgebied en codering wordt
verwezen naar het instrumentatierapport Noord [2].

1.2 Taakverdeling    
Grondmechanica Delft treedt op als hoofdaannemer van het project, de overige partijen treden
op als onderaannemers. Tussen de partijen zijn de werkzaamheden verdeeld. Er is voor gekozen
om zo veel mogelijk elke partij een bepaalde meting vanaf aanschaf/plaatsing tot en met
presentatie van de gegevens te laten uitvoeren. Hierdoor zijn de verantwoordelijkheden
duidelijk afgebakend en is maximale kwaliteitsborging mogelijk. De werkzaamheden zijn als
volgt verdeeld.

Grondmechanica Delft:
- hoofdaannemer
- meting van horizontale deformatie in de diepte

(hellingmeetbuizen), inclusief dataverwerking, presentatie meetresultaten en deelrapportage
- meting van verticale deformatie in de diepte (extensometers),

inclusief dataverwerking, presentatie meetresultaten en deelrapportage
- waterspanningsmetingen BTL, inclusief dataverwerking,

presentatie meetresultaten en deelrapportage
- instrumentatie- en eindrapport.



2

Ingenieursbureau Geotechniek GW Rotterdam:
- boorwerk horizontale diepe deformatiemetingen en

waterspanningsmetingen BTL, inclusief meting verticaliteit boorgaten
- plaatsen zakbaken, poeren en vaste punten
- getijdemeting, inclusief dataverwerking, presentatie

meetresultaten en deelrapportage.

Fugro Ingenieursbureau:
- gronddruk- en waterspanningsmetingen SMS, inclusief

dataverwerking, presentatie meetresultaten en deelrapportage
- boorwerk punten SMS en verticale diepe deformatiemetingen,

inclusief meting verticaliteit boorgaten
- data-acquisitiesystemen, inclusief deelrapportage.

Fugro Inpark:
- uitzetten en inmeten van alle onderzoekspunten
- horizontale en verticale maaivelddeformatiemetingen

(zakbaken), inclusief dataverwerking, presentatie meetresultaten en deelrapportage.
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HOOFDSTUK 2

METINGEN
2.1 Uitvoering metingen

2.1.1 Overzicht metingen

Tijdens de passage is door de landmeetploegen per 12 uur-dienst een dagrapport bijgehouden
met daarin de volgende items opgenomen:

- datum en periode
- namen van de landmeetploeg
- waarneming peilbuis (inclusief tijdstip)
- globale buitentemperatuur, windrichting en windsterkte
- globale weersbeschrijving (zon, bewolking en neerslag)
- eventuele bijzonderheden ten aanzien van de metingen.

Het programma voor de handmatige metingen, uitgevoerd door meetploegen van Grondmecha-
nica Delft en Fugro-Inpark, is aangegeven in tabel 1. De handmetingen bestaan uit
landmeetkundige hoogte- en positiemetingen en hellingmetingen. Er zijn twee type landmeet-
kundige hoogtemetingen:

- een kleine hoogtemeting over een selectie van de meetpunten;
deze wordt elke 3 uur uitgevoerd

- een grote hoogtemeting over alle punten; deze wordt elke 9
uur uitgevoerd.

Tevens is direct na uitvoering van de hellingmetingen de (horizontale) positie van de bovenkant
van de hellingmeetbuizen ingemeten.

Tabel 1. Meetprogramma handmetingen

positie TBM
[m tov start]

hoogte
zakbakens
1x per 3 uur

hoogte
zakbakens
1x per 9 uur

hoogte blok
(draadeinden)
extensometers

positie (x,y) en
handmetingen 
hellingmeetbuizen

begin meetge-
bied tot
ca. 40 m

MV 57 t/m 77
MV 80 t/m 83
MV 86 t/m 89
Vastpunt

MV37 t/m 89 EX6 t/m EX11
1x per 3 uur

4 x bij afstand TBM
t.o.v. raai B: ca. -4,
0, 8 en 16 m

van ca. 40 m
tot eind meet-
gebied

MV 37 t/m 56
MV 78 t/m 80
MV 84 t/m 86

MV37 t/m 89 EX6 t/m EX11
1x per 9 uur

1 x bij afstand TBM
t.o.v. raai C: ca. 32
m
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Vastpunt
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De passage van meetgebied Noord heeft plaatsgevonden in de periode 24 maart 1997 tot en met
9 april 1997. Op 17 en 21 maart is een complete extra nulmeting uitgevoerd. Een overzicht van
de uitgevoerde metingen en meetfrequentie is aangegeven in tabel 2.

Tabel 2. Overzicht metingen passage Noord (17-03-79 t/m 09-04-97)

Uitgevoerde meting Meetperiode Meetfrequentie

Hoogtemetingen
zakbaken en
extensometers

21 maart (nulmeting)
24 maart
25 t/m 28 maart
29 maart
1 t/m 5 april
7 t/m 9 april

1x
1x per 3 uur/1x per 9 uur (zie tabel 2)
1x per 3 uur/1x per 9 uur (zie tabel 2)
1x
1x per 3 uur/1x per 9 uur (zie tabel 2)
1x per 3 uur/1x per 9 uur (zie tabel 2)

Hellingmetingen,
inclusief positie
(x,y) aan maaiveld

17 maart (nulmeting)
27 maart (8,90/4,39 m)1

29 maart (-0,12 m)1

1 april (-1,65 m)1

2 april (-10,52/-22,62 m)1

1x
2x
1x
1x
2x

Peilbuis 21 maart t/m 9 april 78x

Extensometers 17 maart t/m 9 april 1x per 7,5 minuut

Stress Monitoring
Stations

17 maart t/m 9 april 1x per 7,5 minuut

Waterspannings-
meters BTL

17 maart t/m 1 april 06:25
1 april 06:25 tot 13:57
1 april 13:57 tot uitval

1x per 7,5 minuut
1x per minuut
1x per seconde

Luchtdruk 17 maart t/m 9 april 1x per 7,5 minuut

Getijde 17 maart t/m 9 april 1x per 7,5 minuut

1 Positie TBM t.o.v. instrument (zie bijlage I5 t/m I8)

2.1.2 Digitale opslag gegevens
Na het inbouwen van een netwerkkaart en een DCF-klok in de meetcomputer is het data-
acquisitiesysteem gekoppeld aan het netwerk van het COB op locatie. De resultaten hiervan zijn
beschreven in een software manual [3]. Vervolgens zijn voor meetgebied Noord een aantal
benamingen van meetfiles gekozen (zie tabel 3). 
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Tabel 3. Benaming meetfiles

Filenaam Type meting Raai Instrument/meetpunt

Cmmdd999.csv Hoogtemeting dwarsraai C Zakbaken MV57 t/m MV77

Fmmdd999.csv Hoogtemeting dwarsraai F Zakbaken MV37 t/m MV56

Kmmdd999.csv Hoogtemeting lengteraai K:
tunnelbuis 1

Zakbaken MV78 t/m M82

Lmmdd999.csv Hoogtemeting lengteraai L:
tunnelbuis 2

Zakbaken MV57 t/m MV77

Ammdd999.csv Hoogtemeting
(weerszijde blok)

dwarsraai A Kop extensometers
EX6 t/m EX11

Bmmdd999.csv Positie x,y lokaal dwarsraai B Bovenkant hellingmeetbuizen
HE5 t/m HE8

Hmmdd599.prn Hellingmeting dwarsraai B Hellingmeetbuis HE5

Hmmdd699.prn Hellingmeting dwarsraai B Hellingmeetbuis HE6

Hmmdd799.prn Hellingmeting dwarsraai B Hellingmeetbuis HE7

Hmmdd899.prn Hellingmeting dwarsraai B Hellingmeetbuis HE8

NEjjmmdd.999 Automatische
meting

dwarsraai A Extensometers
EX6 t/m EX11

NSjjmmdd.999 Automatische
meting

 Stress Monitoring Stations SMS 1
t/m 4, luchtdruk en getijde

NWjjmmdd.999 Automatische
meting

Waterspanningsmeters BTL
WSM4, WSM5 en WSM7

Opmerkingen bij tabel 1:
- jjmmdd: jaartal, maand, dag
- 99: nummering van opeenvolgende files oplopend van 00 tot

99
- 999: idem van 000 tot 999.

De digitale meetgegevens zijn tijdens de passage van meetgebied Noord op locatie via een
netwerkverbinding direct aan de opdrachtgever geleverd.
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2.2 Resultaat deformatie-metingen

2.2.1 Controlemetingen
Na passage van het meetgebied is de hoogte van het vaste punt voor de verticale deforma-
tiemetingen gecontroleerd door opnieuw een waterpassing uit te voeren ten opzichte van een
hoogtebout van Rijkswaterstaat die bekend is onder de volgende gegevens: blad 37H nummer
306 datum van uitgifte 19960501. Uit de controle blijkt dat het verloop van het vastpunt (+0,2
mm) kleiner is dan de meetnauwkeurigheid van de waterpassing.

Het opstelpunt 1 dient als referentiepunt voor de (horizontale) positiemetingen van de helling-
meetbuizen. Tijdens de passage is geregeld de positie van dit opstelpunt gecontroleerd ten
opzichte van de opstelpunten 2 en 4. De maximaal waargenomen verplaatsing tussen 1 en 2
(dwars over de tunnel) bedraagt 13 mm, de maximaal waargenomen verplaatsing tussen 1 en 4
(langs de tunnel) bedraagt 3 mm. De richting van beide verplaatsingen is naar opstelpunt 1 toe
(de afstand wordt kleiner). Uit deze gegevens wordt geconcludeerd dat het referentiepunt 1
maximaal 3 mm is verplaatst.

2.2.2 Verticale Maaivelddeformatie
De dagrapportage van de metingen wordt gepresenteerd in bijlage A. Tijdens de uitvoering van
de landmeetkundige metingen zijn de volgende bijzonderheden opgetreden:

- 26 maart 1997 van 20:30 tot 21:55 uur:
De metingen zijn uitgevoerd met een NA2 + planplaat omdat

de weersomstandigheden te slecht waren om een meting met de DINI 10 uit te voeren.
- 1 april 1997 van 07:32 tot 08:33 uur:

De metingen zijn uitgevoerd met een NA2 + planplaat omdat
de DINI 10 op dat moment voor controle (collimator) bij de Fugro-Inpark vestiging te
Leidschendam was.

Tijdens de passage zijn de hoogtemetingen vanaf de meettafels op de betonblokken op een
bepaald moment gestaakt. Als gevolg van trillingen, veroorzaakt door de tunnelboormachine en
een generator, zijn foutmeldingen geconstateerd in het meetinstrument (DINI 10) of is een te
grote sluitfout vastgesteld. Vanaf dat moment zijn, na overleg met de opdrachtgever, de
metingen vanaf statief voortgezet hetgeen een goed resultaat tot gevolg had. 

De resultaten van de maaiveld-deformatiemetingen ten opzichte van de nulmeting (hoogteme-
tingen van de zakbaken) zijn in de bijlagen B t/m E weergegeven.
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2.2.3 Verticale deformatie in de ondergrond
Op 21 maart 1997 is een extra nulmeting uitgevoerd. Deze nulmeting dient als uitgangspunt
voor de berekening van de verticale deformaties in de ondergrond. Na het berekenen van de
verplaatsing van het anker van de extensometer ten opzichte van de nulmeting is deze waarde
gecorrigeerd voor de maaivelddeformatie. Deze maaivelddeformatie is bepaald door periodieke
landmeetkundige hoogtemetingen van de kop van de extensometer (betonnen blok aan
maaiveld). Voor tussenliggende waarnemingen van de extensometers zijn de periodieke land-
meetkundige hoogtemetingen lineair geïnterpoleerd.   
De resultaten van de metingen van de verticale deformatie in de ondergrond worden per
extensometer, inclusief maaivelddeformatie, gepresenteerd in de bijlagen H6 tot en met H11.

Tijdens de uitvoering van de metingen zijn geen bijzonderheden opgetreden.

2.2.4 Horizontale deformatie in de ondergrond
Op 17 maart 1997 is een extra nulmeting uitgevoerd. Deze nulmeting dient als uitgangspunt
voor de berekening van de horizontale deformaties in de ondergrond. Bij de dataverwerking
zijn de volgende stappen uitgevoerd:

a. berekening van de horizontale deformatie ten opzichte van de
nulmeting

b. correctie voor de horizontale maaivelddeformatie (bepaald uit
de landmeetkundige positiemetingen van de bovenkant van de hellingmeetbuis ten opzichte van
de nulmeting)

c. vereffening verschillen bij hellingmeetbuis HE6 en HE7.

Opmerking: de waarnemingen zijn niet gecorrigeerd voor de verplaatsing van opstelpunt 1: het
referentiepunt voor  de landmeetkundige positiemetingen van de hellingmetingen.

De hellingmeetbuizen HE6 en HE7 zijn geplaatst tot circa 7 meter onder het aanlegniveau van
de tunnelbuis, waardoor de onderkant van de buis kan functioneren als referentiepunt van de
meting. Na uitvoering van de dataverwerkingsstappen a en b blijkt op het niveau van het
referentiepunt een afwijking van 1 tot 2 mm op te treden. Dit is het gevolg van de beperkte
nauwkeurigheid van de positie-meting van de bovenkant van de hellingmeetbuis gecombineerd
met de relatief kleine deformaties die optreden tijdens de passage (maximaal circa 10 mm).
Voor hellingmeetbuis HE 6 en HE7 zijn daarom in verwerkingsstap c de geconstateerde
verschillen vereffend over het dieptebereik.

De resultaten van de metingen van de horizontale deformatie in de ondergrond worden per
hellingmeetbuis, gepresenteerd in de bijlagen I5 tot en met I8. Hierbij is het volgende
assenstelsel gehanteerd:

- nulpunt: zakbaken MV83
- X-as: over de as van de tunnel; X-positief is Zuid

(boorrichting)
- Z-as: dwars op de as van de tunnel; Z-positief is West
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- Y-as: diepte ten opzichte van NAP.

Tijdens de uitvoering van de metingen zijn geen bijzonderheden opgetreden.
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2.3 Resultaten druk-metingen

2.3.1 Waterspanningen in het boortraject
Tijdens de passage is, afhankelijk van de positie van de tunnelboormachine tot de waterspan-
ningsmeters, de meetfrequentie verhoogd van 1x per 7,5 minuten naar 1x per seconde (zie tabel
3). Als gevolg van de tunnelboormachine zijn de opnemers, zoals voorzien, op een bepaald
moment uitgevallen.

De meetgegevens zijn omgerekend naar waterspanningen waarbij is gecorrigeerd voor lucht-
drukverschillen. De resultaten hiervan worden gepresenteerd in bijlage K1 tot en met K13.

Tijdens de uitvoering van de metingen zijn geen bijzonderheden opgetreden.

2.3.2 Gronddrukken, waterspanningen en luchtdruk

Tot 11 maart ca. 12.00 uur 1997 hadden de gronddrukmetingen betrekkingen op SMS 2 t/m 5.
Daarna is op verzoek van de opdrachtgever SMS 1 opnieuw aangesloten in plaats van SMS 5.
Vanaf dit tijdstip hebben de gronddrukmetingen dus betrekking op SMS 1 t/m 4.

De resultaten van de metingen zijn vanaf 16-03-1997 t/m 12-04-1997 verwerkt en in perioden
van 1 week weergegeven in bijlage J. De gepresenteerde meetresultaten zijn niet gecorrigeerd
voor luchtdrukverschillen. Tijdens passage van de meetgebieden is in elke meetcyclus tevens de
peilbuis PB1 gepeild.

Per week zijn de volgende grafieken als functie van de tijd gegeven:
- waterspanningsmeters van iedere gronddrukcel (SMS 1.1 t/m 4.1) en luchtdruk
- verticale gronddruk van iedere cel (SMS 1.2 t/m 4.2) en luchtdruk
- horizontale gronddruk, loodrecht op tunnelas, van iedere cel (SMS 1.3 t/m 4.3) en

luchtdruk
- horizontale gronddruk, evenwijdig aan tunnelas voor iedere cel (SMS 1.4 t/m 4.4) en

luchtdruk
- berekende stijghoogte van waterspanningsmeter SMS 4.1 en peilbuiswaarneming PB1

(23-03-1997 t/m 11-04-1997).

Tijdens de uitvoering van de metingen zijn geen bijzonderheden opgetreden. Opmerkelijk is
echter dat uit de meetresultaten in bijlage J blijkt dat gronddrukstation SMS 1 in een aantal
gevallen tegengesteld reageert ten opzichte van de overige drie stations.

2.3.3 Getijde
Uit de meetgegevens is het niveau van het getijde ten opzichte van NAP in de Oude Maas
berekend. De resultaten hiervan worden gepresenteerd in bijlage L.

Tijdens de uitvoering van de metingen zijn geen bijzonderheden opgetreden.
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2.4 Data-acquisitiesysteem
Het data-acquisitiesysteem functioneert de gehele meetperiode goed. Er treedt echter op 1 en 2
april, tijdens de inname van de waterspanningsmeters BTL op de hoogste frequentie van 1 Hz,
tweemaal een storing op. Over een periode van enkele uren is de in de file weggeschreven tijd
niet juist. Dit probleem is echter gemakkelijk te verhelpen; er gaat geen data verloren.
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BIJLAGE A:
RESULTAAT DAGRAPPORTAGE



BIJLAGE B:
RESULTAAT ZAKBAKEN RAAI F: MV37 t/m MV 56



BIJLAGE C:
RESULTAAT ZAKBAKEN RAAI C: MV57 t/m MV 77



BIJLAGE D:
RESULTAAT ZAKBAKEN RAAI K: MV78 t/m MV 83



BIJLAGE E:
RESULTAAT ZAKBAKEN RAAI L: MV84 t/m MV 89



BIJLAGE H6 t/m H11:
RESULTAAT VERTICALE DEFORMATIE

IN DE ONDERGROND



BIJLAGE J: 
RESULTAAT GRONDRUKKEN, WATERSPANNINGEN,

STIJGHOOGTEN en LUCHTDRUK



BIJLAGE I5 t/m I8:
RESULTAAT HORIZONTALE DEFORMATIE

IN DE ONDERGROND



BIJLAGE K1 t/m K13:
RESULTAAT WATERSPANNINGEN

IN HET BOORTRAJECT



BIJLAGE L:
RESULTAAT GETIJDE OUDE MAAS


