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3.1 INLEIDING

3.1.1 Algemeen

Voorliggend document maakt deel uit van een serie documenten waarin de 
belangrijkste aspecten ten aanzien van het tunnelontwerp zijn verzameld en 
weergegeven.
De doelstellingen van het deel "Bouwmethoden" zijn:
- het inventariseren van bij de Bouwdienst aanwezige kennis en informatie met 

betrekking tot bouwmethoden;
- een leidraad te zijn bij het kiezen van een bouwmethode voor de bouw van een 

tunnel, aquaduct, onderdoorgang of verdiepte weg;

Inventarisatie
De inventarisatie is gedaan aan de hand zowel mondelinge als schriftelijke 
informatie over bij de Bouwdienst en voorheen Sluizen en Stuwen uitgevoerde 
werken van de afdeling Tunnelbouw en een aantal nieuw ontwikkelde 
bouwmethoden t.b.v. recente ontwerpen. Per bouwmethode is de informatie 
uitgewerkt in de hoofdstukken 1 t/m 3, aan de hand van de volgende aspecten:
- Werkwijze: hierin wordt beschreven hoe het bouwwerk tot stand komt;
- Kritische ontwerpaspecten: bepaalde onderdelen, details en/of methoden 

verdienen extra aandacht gedurende het ontwerp of tijdens de bouw;
- Toepassingsgebied: globaal wordt aangegeven voor welke kunstwerken de 

bouwmethode toegepast kan worden en welke randvoorwaarden worden 
gesteld. Beide begrippen zijn vaak aan elkaar gerelateerd en moeten dus in 
samenhang met elkaar bekeken worden;

- Referenties: een opsomming van eerder uitgevoerde werken met jaar van 
oplevering of, indien het een nog niet in de praktijk uitgevoerd werk betreft, een 
aanduiding in welke fase de voorbereiding is.

- Documentatie: een opsomming van bij de Bouwdienst aanwezige 
documentatie, veelal in de vorm van een verwijzing naar de bibliotheeklijst in 
hoofdstuk 5.

Verder wordt, waar nodig, deze punten vooraf gegaan door een algemeen onderdeel 
en/of aangevuld met een beschrijving van variantoplossingen.
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Keuze bouwmethode
Bij het kiezen van een bouwmethode dient men allereerst vast te stellen welke 
mogelijkheden gedurende de bouw aanwezig zijn met betrekking tot de te kruisen 
waterweg of verkeersweg. 
Zoals op de tekening "Overzicht faseringen" is aangegeven kan men deze 
verbinding:
a. volledig afsluiten of omleggen (variant A);
b. gedeeltelijk afsluiten en/of gedeeltelijk omleggen (variant B1 en B2);
c. niet afsluiten en niet omleggen (variant C).
De keuze die men hier maakt, bepaalt voor een belangrijk deel de overblijvende 
potentiële bouwmethoden voor het gesloten gedeelte van een tunnel of aquaduct.
In fig. 2 worden de opties A, B en C met de bijbehorende bouwmethoden 
schematisch weergegeven. De nummering van de bouwmethoden heeft betrekking 
op de hoofdstuknummering van dit document.
Bij het kiezen van een bouwmethode voor de toeritten en overgangsgedeelten is 
men niet, respectievelijk minder afhankelijk van de opties A, B en C. Het is echter 
gebruikelijk om hiervoor een bouwmethode te kiezen die goed aansluit bij de 
bouwmethode van het gesloten gedeelte. Voor de bouw van het gesloten gedeelte 
kan bijvoorbeeld een bepaalde bouwmethode van het overgangsgedeelten vereist 
zijn.
De definitieve keuze wordt gemaakt op basis van:
- technische mogelijkheden;
- de mogelijkheden die de lokatie biedt ten aanzien van beschikbare ruimte, 

bodemgesteldheid enz.;
- financieel-economische aspecten;
- aanvullende randvoorwaarden met betrekking tot bemaling, trillingen tijdens de 

bouw enzovoort.
Deze aspecten zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 4.
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3.2 IN SITU BOUWEN

3.2.1 Algemeen

De "in situ" bouwmethoden komen in aanmerking voor het bouwen van:
- de toeritten en overgangsgedeelten van tunnels, aquaducten en 

onderdoorgangen;
- verdiepte wegen;
In dit hoofdstuk komen de volgende "in situ" bouwmethoden aan de orde:

Betonconstructie [3.2.2], te bouwen in:
- een bouwput met bemaling [3.2.2.1];
- een bouwkuip met damwanden en onderwaterbeton [3.2.2.2];

Kuipconstructie [3.2.3], bestaande uit:
- stalen damwanden en een vloer van onderwaterbeton met eventueel een vloer 

van constructiebeton [3.2.3.1];
- betonnen diepwanden en een vloer van constructiebeton, eventueel gestort op 

een vloer van onderwaterbeton [3.2.3.2];

Kunstmatige Polderconstructie [3.2.4]
Dit zijn constructies met een in de grond aangebrachte kuip- of bakvormige 
waterdichte laag, waardoor het mogelijk is om binnen de bak of kuip het 
grondwaterpeil en het maaiveld permanent te verlagen. Eventueel worden 
natuurlijke in de bodem aanwezige waterdichte lagen, bijvoorbeeld potklei, in de 
constructie opgenomen. Varianten van kunstmatige polderconstructies zijn:
- een folieconstructie, in den droge aangebracht [3.2.4.1];
- een folieconstructie, in den natte aangebracht [3.2.4.2];
- een constructie, bestaande uit een natuurlijk aanwezige of kunstmatig 

aangebrachte waterremmende bodemlaag en in de grond aangebrachte cement-
bentoniet wanden of stalen damwanden [3.2.4.3].

Kenmerkend voor de kunstmatige polderconstructies zijn de "groene" taluds. 
Hierdoor past deze bouwmethode goed in een landschappelijke omgeving.
De in situ bouwmethode "Betonconstructie" komt ook in aanmerking voor gefaseerd 
aangelegde gesloten gedeelten van tunnels, aquaducten en onderdoorgangen.
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3.2.2 Betonconstructie
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3.2.2.1 Betonconstructie in bouwput met open bemaling

Werkwijze:

Bouwput
Op de bouwlokatie wordt de bemalingsinstallatie ingericht. Intussen wordt 
begonnen met de ontgraving van de bouwput. Bij het vorderen van de ontgraving 
wordt de bemaling opgevoerd. Als de bouwput op diepte is, wordt, afhankelijk van 
de grootte van het oppervlak, meestal nog een oppervlaktedrainage aangelegd voor 
de afvoer van hemelwater.
Ter plaatse van veen en kleilagen, waar de bodem niet draagkrachtig genoeg is om 
de versgestorte betonvloer te dragen, wordt een grondverbetering van zand 
aangebracht. Ten behoeve van de ontgraving van het diepere gedeelte ter plaatse 
van kelders e.d. wordt vaak een damwandkuip gemaakt, eventueel gecombineerd 
met een vloer van onderwaterbeton. Hierdoor wordt de hoeveelheid te ontgraven 
grond en eventueel de bemalingsdiepte beperkt.

Bemaling
De keuze van het bemalingssysteem wordt bepaald door de gewenste 
grondwaterstandsverlaging en de doorlatendheid van de te bemalen grondlagen.
In principe zijn er twee bemalingssystemen:
- strengbemaling of vacuümbemaling, het water wordt door vacuümpompen 

boven de grond via de bovenleiding aangezogen. Voor een geringe verlaging, 3 
meter bij goed doorlatende grond tot 8 meter bij slecht doorlatende grond kan 
worden volstaan met een strengbemaling zonder haalbuis. Een strengbemaling 
met haalbuis wordt toegepast voor verlagingen van 6 tot 10 meter;

- zwaartekrachtbemaling of bronbemaling; het water word opgestuwd door een 
pomp in de bemalingsput. De te behalen waterstandsverlaging is met dit 
systeem in principe onbeperkt.  Filterdiepte, pompcapaciteit,  opvoerhoogte en 
onderlinge putafstand worden afgestemd op het gewenste resultaat.

Naast het verlagen van de grondwaterstand door middel van bemaling worden nog 
een aantal bijzondere toepassingen onderscheiden:
- Indien onder de bouwput een waterremmende kleilaag aanwezig is kan door de 

grondwaterstandsverlaging de grondspanning boven de kleilaag veel kleiner 
worden dan de grondspanning onder de kleilaag. Er bestaat dan het gevaar van 
opbarsten van de kleilaag en bouwputbodem. In dat geval moet de 
grondspanning onder de kleilaag verlaagd worden door middel van 
spanningsbemaling. Omdat dit meestal relatief diep gelegen lagen betreft 
wordt hiervoor veelal een zwaartekrachtbemaling toegepast.

- Indien men de invloed van de bemaling op de omgeving wil beperken wordt een 
retourbemaling toegepast. Het opgepompte water wordt in de nabijheid van de 
bouwput weer in de bodem geïnjecteerd. Hiermee wordt het oppervlak van het 
gebied met grondwaterstandsverlaging kleiner gehouden.

- In mindere mate wordt dit effect bereikt met een getrapte bemaling. Dit type 
bemaling kan eventueel ook toegepast worden als met behulp van een 
strengbemaling toch een diepe bouwput moet worden bemalen.

Fundering
Voor de fundering van de toeritconstructie komen o.a. de volgende systemen/
methoden in aanmerking:
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- Prefab betonnen heipalen, voor zowel trek- als drukbelastingen;
- In de grond gevormde palen, bijvoorbeeld Vibro-palen, waarbij onderscheid 

wordt gemaakt in trek- en drukpalen. Trekpalen worden voorzien van 
voorspanning over de gehele lengte van de paal. Drukpalen worden alleen 
voorzien van een wapeningkorf. 

- Stalen palen, toe te passen als trek- en drukpaal, daar waar een groot buigend 
moment in de paal te verwachten is.

- Fundering op staal indien een voldoende draagkrachtige laag aanwezig is. 
Zonodig kan de bodem door middel van verdichten geschikt worden gemaakt. Bij 
aanlegdiepten waar de opdrijvende kracht groter is dan het gewicht van de 
betonconstructie wordt de constructie voorzien van "oren" om opdrijving te 
voorkomen. Voor een nadere beschrijving van deze funderingssystemen wordt 
verwezen naar SATO-document deel 5, funderingsdetails. Verder zijn er talloze 
andere paalsystemen voor bijzondere toepassingen op de markt. Zie hiervoor de 
informatie van leveranciers.

Betonconstructie
Voordat de eigenlijke betonconstructie kan worden gebouwd, wordt eerst een 
werkvloer aangebracht. De gehele constructie is opgebouwd uit een aantal 
stortmoten van ca. 20 meter. Bij een lengte van 20 meter kunnen krimpscheuren 
beperkt gehouden worden zonder al te veel bijzondere voorzieningen. Indien nodig 
worden de (buiten)wanden gekoeld tijdens het verhardingsproces. Zie ook SATO-
document deel 9.
In de voegen tussen de moten worden voeg- en afdichtingsprofielen opgenomen.

Betonconstructie overgangsgedeelte
Het overgangsgedeelte wordt gebouwd in meerdere te storten onderdelen. Deze zijn 
achtereenvolgens:
- keldervloer;
- kelderwanden;
- kelderdak c.q. tunnelvloer;
- tunnelwanden en tunneldak;
- overige bovenbouw;
Het keldergedeelte wordt vaak in een kleine bouwkuip, al dan niet voorzien van 
onderwaterbeton, gebouwd om de ontgraving te beperken.
De tunnelbuizen van het overgangsgedeelte zijn meestal gelijk aan die van het 
aansluitende tunnelelement. In tegenstelling tot de bouw van de tunnelelementen 
worden de tunnelbuizen van het overgangsgedeelte traditioneel uitgekist.
Na gereedkomen van de ruwbouw wordt de bouwput weer aangevuld en de 
bemaling uitgeschakeld en verwijderd.

Kritisch:
- hellingen taluds;
- keuze bemalingssysteem met betrekking tot grondwaterstandsverlaging in de 

omgeving;

Toepassing:
In een bouwput met bemaling kan worden gebouwd:
- toeritten;
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- verdiepte wegen;
- onderdoorgangen;
- gefaseerd gebouwde tunnels en aquaducten met de bijbehorende 

overgangsgedeelten;

Voorwaarden:
Een kunstwerk wordt in een bouwput met bemaling gebouwd als:
- bemaling is toegestaan en:
- er geen belemmeringen zijn ten aanzien van bouwruimte maar in de eindsituatie 

een beperkt ruimtebeslag gewenst is;
Indien ook de bouwruimte beperkt is, wordt de bouwput geheel of gedeeltelijk 
omheid.

Referenties:
- RW  9, Velsertunnel;
- RW 10, Coentunnel;
- RW  4, Schipholtunnel;
- RW 29, Heinenoordtunnel;
- RW 58, Vlaketunnel;
- RW 15, Botlektunnel;
- Hemspoortunnel onder Noordzeekanaal.

Documentatie
- bibliotheeklijst: 1, 2, 3, 19, 23 t/m 30, 33, 34, 35, 42, 43, 44,      50 t/m 55, 62, 63, 64, 
107.
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3.2.2.2 Betonconstructie in bouwkuip met damwanden en 
onderwaterbeton

Werkwijze:

Algemeen
De gehele toeritconstructie bestaat uit twee gedeelten:
- een tijdelijke bouwkuipconstructie;
- een definitieve betonconstructie welke in de droge bouwkuip gebouwd wordt.

Bouwkuipconstructie
De bouwkuipconstructie bestaat uit stalen damwanden, (trek)palen en een vloer van 
onderwaterbeton. De damwand wordt aan de bovenzijde gezekerd door middel van 
een stempelconstructie of een verankeringsconstructie. Welke constructie wordt 
gekozen hangt af van factoren zoals:
- de breedte van de bouwkuip. Bij een erg brede bouwkuip is een stempeling 

technisch niet mogelijk of wordt veel duurder dan een verankeringsconstructie;
- de diepte van de bouwkuip. Als de bouwkuip erg diep is wordt de zwaarte van de 

damwand maatgevend. De zwaarte kan worden beïnvloed door het toepassen 
van een stempelraam welke op een lager niveau aangrijpt. Zie tekening, 
principes stempeling, methode A en B; Bij zeer diepe bouwkuipen zal op 
meerdere niveaus een  verankering of stempeling worden aangebracht.

- diepte van bruikbare grondlagen voor verankeringen;
- belemmeringen voor verankeringen in de bodem, zoals funderingen en/of 

heipalen van aangrenzende bebouwingen;
- beschikbare werkruimte tussen de stempels, c.q. belemmering door de 

stempelconstructie bij de bouw van de betonconstructie.
Verder dient men rekening te houden met de eisen van lagere overheden en/of 
eigenaren van belendende percelen met betrekking tot het aanbrengen van 
verankeringen. Vaak is dit alleen toegestaan als de verankering naderhand weer 
wordt verwijderd. Hiermee dient men rekening te houden. Zie tekening, principes 
verankering, methode X en Y.
De damwanden, stempeling/verankering en onderwaterbeton worden in dit geval 
beschouwd als tijdelijke constructieonderdelen. Dit houdt in dat er lagere eisen 
gesteld kunnen worden v.w.b. duurzaamheid, waterdichtheid en veiligheidsfactoren.
De palen hebben zowel in de bouwfase als in de definitieve situatie een functie.

Compartimentering
Bij lange bouwkuipen ( > 150 meter ) wordt in het algemeen een bouwfasering 
aangehouden. D.w.z. de bouwkuip wordt door middel van dwars geplaatste 
damwandschermen opgedeeld in een aantal compartimenten. In elk compartiment 
kan onafhankelijk van de andere compartimenten worden gebouwd. De voordelen 
van fasering c.q. compartimentering zijn:
- er kan in het eerste compartiment al gestart worden met de bouw van de 

definitieve constructie terwijl de overige bouwkuipcompartimenten nog niet 
gereed zijn, de totale bouwtijd wordt hierdoor verkort; 

- in geval van een calamiteit, bijvoorbeeld het vollopen van de bouwkuip, is niet de 
gehele bouw gestagneerd en blijft de totale schade beperkt;

- het storten van de vloer van onderwaterbeton kan per compartiment continu en 
zonder stortnaden geschieden terwijl de totale stortduur beperkt blijft.
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Zonder een stringente volgorde aan te geven kan het bouwen van de bouwkuip 
worden verdeeld in de volgende onderdelen:
- heien damwand, incl. kopschermen en/of dwarsschermen;
- (droog) ontgraven tussen damwand tot een diepte zodat de stempels of de 

verankering aangebracht kan worden;
- nat ontgraven tot de benodigde diepte bereikt wordt. Het is van groot belang 

om hierbij de damwand, met name de kassen, over de gehele hoogte goed 
schoon te maken. Extra aandacht moet worden besteed aan het schoonmaken ter 
hoogte van de onderwaterbetonvloer. Hiermee wordt een goede afdichting 
tussen onderwaterbeton en damwand bevorderd. Direct, doordat de 
onderwaterbeton tegen een schoon oppervlak wordt gestort en indirect, doordat 
er naderhand geen kluiten grond van het damwandoppervlak naar beneden 
vallen en bij het storten van de onderwaterbeton slibinsluitingen veroorzaken. 
Ook de paalkoppen moeten worden schoongemaakt. Met name stalen 
injectiepalen kunnen slibinsluitingen veroorzaken. De stand van de flenzen van 
het profiel moet gelijk zijn aan de stortrichting om slibinsluitingen te vermijden.In 
deze fase kan de belasting op de damwand worden beperkt door het waterpeil 
binnen de bouwkuip te verhogen;

- bodembedekking aanbrengen. Met name bij een klei/veen bodem wordt een 
laag schoon zand op de bodem gesproeid om de bodem af te sluiten en te 
egaliseren.Ook wordt hiermee een stabiele ondergrond verkregen ten behoeve 
van het storten van de onderwaterbeton. Het slib, dat hierna nog op de zandlaag 
ligt, dient te worden   verwijderd. Beter is nog om een laag grind of puingranulaat 
op de bodem te storten en te egaliseren. Dit neemt het slib beter op waardoor 
slibinsluitingen nog meer worden beperkt;

- palen heien. Dit kan vanaf een ponton gebeuren of (bij niet al te brede 
bouwkuipen) met behulp van een heistelling op een portaalkraan;

- onderwaterbeton storten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een speciaal 
werktuig (hopdobber) waardoor de beton gelijkmatig wordt verdeeld tot de juiste 
hoogte en geen ontmenging onder water optreedt. De waterstand in de 
bouwkuip moet op een constant niveau worden gehouden zodat boven en 
onderde laag versgestorte   onderwaterbeton een gelijke waterdruk heerst.

Na verharding van de onderwaterbeton wordt de kuip leeggepompt. Eventuele 
lekkages in de damwand worden door volschuimen of injecteren van de sloten 
verholpen. Deze lekkages ontstaan m.n. door het verwerken van kromme 
damwandplanken of het kromheien van de planken. Lekkages van de betonvloer, die 
m.n. ontstaan tussen de vloer en de damwand en in hoeken van de bouwkuip, 
kunnen ook worden geïnjecteerd. Het dichten van lekkages blijft echter een 
moeilijke, tijdrovende en daardoor vaak dure oplossing. Het is beter om met een 
zorgvuldige uitvoering lekkages te voorkomen.

Fundering
De fundering bestaat uit palen en moet voldoen aan diverse eisen:
- in de bouwfase neemt de paal de hydrostatische druk onder de vloer van 

onderwaterbeton op en fungeert als trekpaal.
- in de eindfase moet, afhankelijk van de aanlegdiepte en/of de belasting ten 

gevolge van constructiegewicht en nuttige belastingen, de paal zowel druk- als 
trekkrachten op kunnen nemen.
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- de paal moet "onder water" kunnen worden aangebracht.
- tussen paalkop en onderwaterbeton dient een trekvaste verbinding tot stand te 

komen.
De paaltypen die aan deze eisen voldoen (en ook al eerder toegepast werden) zijn:
- prefab betonnen palen, gebruikelijk toegepast;
- stalen injectiepalen, toegepast op lokaties waar de draagkrachtige laag, c.q. 

laag waaruit een trekkrachtontleend kan worden, op grote diepte ligt.De 
betonnen palen zijn, over het gedeelte dat door het onderwaterbeton omsloten 
wordt, voorzien van ribbels. Deze ribbels verbeteren de aanhechting van 
onderwaterbeton aan de paal.

De stalen palen worden voorzien van aangelaste stalen nokken en strippen. Verder 
worden de palen lang genoeg gemaakt zodat het boveneind in de definitieve 
constructievloer kan worden opgenomen.

Betonconstructie
Binnen de droge bouwkuip wordt de definitieve betonconstructie gebouwd. Eerst 
wordt op de vloer van onderwaterbeton een uitvullaag van grind of gedraineerd 
zand aangebracht. Via de uitvullaag kan het water, dat eventueel via scheuren in de 
vloer naar boven komt, worden afgevoerd.
Op de uitvullaag wordt de werkvloer gestort. De verdere werkwijze is verder vrijwel 
gelijk aan het bouwen in een bemalen bouwput. Een uitzondering is nog de zijkist 
van de constructievloer en de buitenbekisting van de buitenwanden. Hierbij zijn 
twee mogelijkheden.
1. De constructiebeton wordt direct tegen de stalen damwand gestort.
2. Tegen de damwand wordt eerst een (verloren) bekisting geplaatst. De 

damwandkassen worden opgevuld met zand. Hierbij moet men zorgen voor een 
volledige vulling en  voldoende verdichting om nazakking van het zand te 
beperken.

3. Tussen de damwand en de te maken betonnen wand wordt een ruimte gehouden 
van 1 á 1,5 meter. In deze ruimte wordt een normale bekisting opgebouwd en na 
het storten van de wand weer verwijderd. Hierna wordt de ruimte gevuld met 
grond.

De voordelen van methode 1 zijn:
- De bouwtijd kan ermee bekort worden;
- Als in de ontwerpfase al bewust wordt gekozen voor methode 1, dan is het 

mogelijk om de damwand mee te rekenen voor het opnemen van de opwaartse 
krachten. Hierdoor zijn minder palen nodig. In dit geval dient de vloer wel te 
worden verankerd aan de damwand.

De nadelen van methode 1 zijn:
- Als de lekkage van de damwandsloten erg groot is, zullen de sloten moeten 

worden geïnjecteerd of dichtgelast. Dit is kostenverhogend en de tijdwinst neemt 
af;

- De kwaliteit van de gestorte beton kan niet visueel worden geïnspecteerd.
Het voordeel van methode 2 is:
- Bij lekkage van de damwandsloten kan geen uitspoeling van de verse beton 

plaatsvinden. De betonkwaliteit kan hierdoor nooit worden beïnvloed.
De nadelen van methode 2 zijn:
- Altijd extra handelingen ten behoeve van het aanbrengen van de bekisting en het 

uitvullen van de damwandkassen.
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- De kwaliteit van de gestorte beton kan niet visueel worden geïnspecteerd.
De voordelen van methode 3 zijn:
- Het is mogelijk de stalen damwand terug te winnen. Hierdoor is het mogelijk om 

de damwand door de aannemer ter beschikking te laten stellen. Tevens wordt 
hiermee het gebruik van grondstoffen beperkt.

- onnauwkeurigheden van de damwand hebben geen invloed op de afmetingen 
van de betonconstructie.

- Het is door het terugwinnen van de damwand en bekisting, vooral bij meerdere 
malen inzetten van de damwand en bekisting, een goedkopere oplossing.

- Het oppervlak van de gestorte betonwand kan visueel worden geïnspecteerd.
Het nadeel van methode 3 is:
- De bouwtijd is langer.
Gezien de voordelen van methode 3 gaat bij de Bouwdienst in principe de voorkeur 
uit naar methode 3. Hoe zwaar de voordelen en nadelen van elke methode wegen is 
afhankelijk van de aard van het bouwwerk. De aannemer is over het algemeen niet 
geïnteresseerd in de voordelen van methode 3. De dagelijkse praktijk is dan ook dat 
veelal volgens methode 1 wordt gebouwd.

Kritisch:
- keuze verankering/stempeling;
- bouwfasering/compartimentering bouwkuip.

Toepassing:
In een bouwkuip met damwanden en onderwaterbeton kan worden gebouwd:
- toeritten;
- verdiepte wegen;
- onderdoorgangen;
- gefaseerd gebouwde) tunnels en aquaducten met de bijbehorende 

overgangsgedeelten.

Voorwaarden:
Een kunstwerk wordt in een bouwkuip met damwanden en onderwaterbeton 
gebouwd als:
- bemaling niet is toegestaan en:
- de bouwruimte beperkt is.

Referenties:
- RW  4, Beneluxtunnel;
- RW 12, Gouwe-aquaduct;
- RW 10, Zeeburgertunnel;
- RW 15, Tunnel onder de Noord;
- RW 27, Verdiepte weg Amelisweerd.

Documentatie:
- bibliotheeklijst: 4 t/m 18, 20, 31, 32, 36 t/m 38, 40, 68, 142 t/m 145, 147 t/m 154, 

173, 174, 179 t/m 211.
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3.2.3 Bouwkuipconstructies
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3.2.3.1 Bouwkuipconstructie met damwanden en onderwaterbeton

Werkwijze:

Bouwkuipconstructie
De aanleg van de bouwkuipconstructie is in principe gelijk aan de bouwmethode 
zoals beschreven in hoofdstuk 3.2.1.2 [Betonconstructie in bouwput met open 
bemaling].
Indien stempels worden toegepast moeten deze geïntegreerd worden in de 
eindsituatie. Veelal zal dit niet mogelijk zijn zodat het toepassen van verankering 
nodig is.
Voor de vloerconstructie zijn in principe drie oplossingen mogelijk:
- ongewapend onderwaterbeton. Bij deze bouwmethode de meest voor de 

hand liggende oplossing. De dikte van de vloer in samenhang met de h.o.h. 
afstand van de palen wordt zodanig gekozen dat de hydrostatische druk, welke in 
bouwfase en eindsituatie optreedt, kan worden opgenomen. In de eindsituatie 
dient tevens de verkeers-   en nuttige belasting te kunnen worden opgenomen;

- gewapend onderwaterbeton. Indien een ongewapende vloer constructief 
gezien niet in aanmerking komt, kan worden overwogen de vloer te wapenen. Het 
onder water aanbrengen van wapening is echter een zeer dure oplossing. 
Mogelijk geniet de volgende oplossing dan de voorkeur;

- extra vloer van constructiebeton. Op de (ongewapende) vloer van 
onderwaterbeton wordt een constructieve vloer gestort zoals beschreven in 
hoofdstuk 3.2.1.2 [Betonconstructie in bouwput met open bemaling]. De heipalen 
worden in de constructieve vloer opgenomen.

Omdat de damwand en eventueel ook de vloer van onderwaterbeton een definitieve 
functie hebben, zullen bij de dimensionering van deze constructiedelen hogere 
veiligheden worden aangehouden dan bij tijdelijke toepassing.
Verder moet bij de keuze van het damwandprofiel rekening worden gehouden met 
een afname van profieldikten ten gevolge van corrosie op de lange duur.
Ook zal tijdens de uitvoering zorgvuldiger gewerkt moeten worden om lekkages en 
dergelijke te vermijden.

Fundering
In principe kan dezelfde fundering toegepast worden als bij de indirecte 
bouwmethode. Uiteraard steken de palen in dit geval niet boven de vloer van 
onderwaterbeton uit.

Eindafwerking bouwkuip
Op de vloer van onderwaterbeton wordt een laag zand of grind van minimaal 0,5 
meter aangebracht. Hierin worden een aantal drainage- en rioleringsbuizen 
opgenomen om lek- en hemelwater af te voeren. Op de drainagelaag wordt de 
wegverharding aangebracht.
Als er een vloer van constructiebeton is aangebracht, wordt de asfaltlaag direct op 
de beton aangebracht. De rioleringsbuizen worden in de betonvloer opgenomen.
Voor de stalen damwand moeten afdekpanelen worden aangebracht. Deze panelen 
hebben de volgende functies:
- bescherming van de stalen damwand tegen brandschade;
- opnemen van voorzieningen zoals poederbluskasten, hulpposten, kabels en 

leidingen;
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- esthetische afwerking, o.a. lekkages via de damwandsloten en heiafwijkingen 
worden hierdoor aan het zicht onttrokken.

Tussenwanden worden in het werk gestort en moeten constructief worden 
verbonden met de vloer van onderwaterbeton. De vloer moet hierop worden 
gedimensioneerd. Eventueel door het (plaatselijk) opnemen van wapening in de 
vloer.

Kritisch:
- waterdichte aansluiting van onderwaterbeton op de damwand;
- waterdichtheid damwandsloten.
- scheurvorming onderwaterbeton;
- goede afvoer van lek- en hemelwater uit spouw tussen damwand en panelen 

i.v.m. ijsvorming en hierdoor wegdrukken panelen;
- drainage onder wegverharding;

Toepassing:
Een bouwkuip met damwanden en onderwaterbeton kan dienen als kunstwerk bij:
- toeritten;
- verdiepte wegen;
- onderdoorgangen;

Voorwaarden:
Een kunstwerk wordt als bouwkuip met damwanden en onderwaterbeton gebouwd 
als:
- bemaling niet is toegestaan en:
- de bouwruimte beperkt is en:
- lage bouwkosten vereist zijn.

Referenties:
- RW 14, Ontwerp Verlengde Landscheidingweg.

Documentatie
- bibliotheeklijst: 142 t/m 145, 147 t/m 154, 173, 174, 179 t/m 211.
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3.2.3.2 Betonnen diepwand met vloer van constructiebeton

Algemeen:
De constructie, die hier wordt bedoeld, is gebaseerd op het principe van constructief 
koppelen van diepwand en constructieve vloer. Wanden en vloer vormen tezamen 
een homogene bakconstructie. Hierbij is in de eindsituatie geen stempeling of 
verankering van de wanden vereist.
Voor die gevallen waarbij diepwand uitsluitend als vervanging van damwand wordt 
gezien, wordt verwezen naar de bouwmethoden in hoofdstuk 3.2.1.2 
[Betonconstructie in bouwput met open bemaling] en 3.2.2.1 [Betonconstructie in 
bouwkuip met damwanden en onderwaterbeton].
Werkwijze: 

Bouwkuipconstructie
De bouwkuip bestaat uit:
- gewapend betonnen diepwanden, uitgevoerd als definitieve constructie;
- funderingpalen, zowel in de bouwfase als in de eindsituatie benodigd;
- vloer van onderwaterbeton, welke een tijdelijke functie heeft;
- tijdelijke stempelconstructie/verankering;
- gewapend betonnen vloer met een definitieve functie.
Voor het maken van de diepwanden is een vrij omvangrijke bentoniet-installatie 
nodig. Deze installatie bestaat uit pompen, spoelbakken etc. Hiervoor moet op het 
bouwterrein ruimte worden gereserveerd.
Bij grote bouwkuipen is een compartimentering en fasering nodig zoals bij de 
bouwmethode met damwandkuip beschreven is. Ook de verdere werkwijze is min of 
meer gelijk. Na gereedkomen van (een deel van) de diepwanden wordt vervolgens:
- tussen de diepwanden (gefaseerd) ontgraven;
- stempeling aangebracht;
- palen geheid;
- onderwaterbeton gestort.
Na het leegpompen van de bouwkuip wordt de vloer van constructiebeton 
aangebracht. Ten behoeve van de constructieve verbinding tussen vloer en wand is, 
tijdens het vervaardigen van de diepwand, in de wandwapeningkorven prefab 
stekwapening aangebracht. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van busankers, 
stekkenbakken of uit te buigen wapeningstaven. Ook dient een voorziening te 
worden aangebracht om de verticale lekweg tussen de wandpanelen ter hoogte van 
de vloer af te sluiten.
De voegen in de vloer, h.o.h. ca. 20 meter, moeten samenvallen met één van de 
voegen in de diepwand, afhankelijk van de paneelbreedte, h.o.h. 2,5 à 3 meter. De 
paalkoppen worden ook hier opgenomen in de 
De constructieve ruwbouw is nu voltooid en na verharding van de constructieve 
vloer kan de stempeling worden verwijderd.

Fundering
Voor de paalfundering komen in aanmerking de paaltypen:
- prefab betonnen heipaal;
- stalen injectiepaal;
Dit is om dezelfde redenen zoals die aangegeven zijn bij bouwmethode met 
damwandkuip.
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Als de keuze voor een bouwmethode met diepwanden gedaan wordt in verband met 
geluids- en/of trillingsoverlast dan kunnen deze paaltypen niet worden gebruikt. In 
dat geval zijn de volgende paalsystemen toepasbaar:
- diepwandpaal;
- aangepaste NS-paal, in de vanaf het water aan te brengen schroefboorpaal wordt 

een stalen of prefab betonnen kern opgenomen waardoor de paal trek op kan 
nemen;

- andere paalsystemen, die aan de eisen (trillingsarm en "onder water" aan te 
brengen) voldoen, bijvoorbeeld Mega-paal.

Eindafwerking bouwkuip
De voornaamste afbouw bestaat uit het plaatsen van prefab afdekpanelen voor de 
diepwand. De functie van deze panelen is:
- opnemen van voorzieningen zoals poederbluskasten, hulpposten, kabels en 

leidingen.
- esthetische afwerking. Een diepwandconstructie is nooit gegarandeerd 

waterdicht. Enige lekkage zal zichtbaar zijn. Verder is de buitenzijde van een 
diepwand niet vlak als gevolg van het in de grond fabriceren van de wand.

Ten behoeve van het afvoeren van het lekwater via de wanden wordt achter de 
afdekpanelen een gootconstructie met afvoerleidingen naar de riolering 
aangebracht.
Tussenwanden worden, zoals gebruikelijk, in het werk gestort op de 
constructievloer.

Kritisch:
- constructieve koppeling vloer-diepwand;
- verticale lekweg tussen de diepwandpanelen;
- goede afvoer van lek- en hemelwater uit spouw tussen damwand en panelen 

i.v.m. ijsvorming en hierdoor wegdrukken panelen;

Toepassing:
Een bouwkuip met diepwanden en constructievloer kan dienen als:
- toerit;
- verdiepte weg;
- onderdoorgang;

Voorwaarden:
Een kunstwerk wordt met diepwanden en constructievloer gebouwd als:
- de bouwruimte beperkt is en:
- bemaling niet is toegestaan en:
- een trillingsarme bouwmethode wordt vereist.

Referenties:
- RW 10, Uitbr. Coentunnel, toerit zuid.

Documentatie:
- bibliotheeklijst: 157, 169.
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3.2.4 Kunstmatige Polder Constructie
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3.2.4.1 Folieconstructie in den droge aangebracht

Werkwijze:

Algemeen
Om een kunstmatige polder te verkrijgen wordt bij deze bouwmethode een 
waterdichte kunststof folie toegepast om de afsluitende laag te creëren.
Door het verschil in (grond)waterstand buiten en binnen de polder ontstaat een 
waterdrukverschil aan weerskanten van de folie. Om het drukverschil op de folie te 
compenseren wordt de folieconstructie geballast met zand. Veiligheidshalve moet in 
de gebruikstoestand het gewicht van zand en water op de folie 1,1 maal zo groot zijn 
als de waterdrukbelasting onder de folie. Hierbij wordt het gewicht van de 
verharding niet in rekening gebracht.

Fabricage folieconstructie
De folieconstructie is gemaakt van banen gekalanderde PVC-folie van 2.00 meter 
breed die in de fabriek aan elkaar worden gelast. Indien nodig kan een 
folieconstructie worden gemaakt die dezelfde vorm heeft als het cunet waarin de 
folie moet worden aangebracht. Deze vorm wordt verkregen door het aan elkaar 
lassen van verschillende foliedelen. Dit wordt het "confectioneren" van de 
folieconstructie genoemd.
Door transport- en produktiebeperkingen zijn de maximale afmetingen van 
geprefabriceerde folieconstructies beperkt tot ca. 6000 m2. Bij grotere 
folieconstructies wordt de folieconstructie in delen geprefabriceerd en op het werk 
aan elkaar gelast. Ten behoeve van het transport worden de folieconstructie 
opgevouwen. Hierbij wordt de positie van de uitgevouwen folieconstructie t.o.v. het 
opgevouwen pakket geregistreerd zodat bij het aanbrengen van de folieconstructie 
de juiste uitgangspositie voor het uitvouwen van het foliepakket kan worden 
bepaald.

Graven cunet en bemaling
Na installatie van het bemalingssysteem wordt in den droge het cunet gegraven. 
Afhankelijk van de bodemgesteldheid wordt een taludhelling aangehouden van 
maximaal 1:1,5.
Om beschadiging van de folie te voorkomen moeten bodem en taluds van het cunet 
vrij zijn van scherpe voorwerpen en stenen.
Het is aanbevolen om zekerheidshalve op de bodem een laag schoon zand aan te 
brengen.

Aanbrengen folieconstructie
Het foliepakket wordt op de bodem van het cunet neergelegd op een, aan de hand 
van de positiebepaling tijdens het opvouwen van de folieconstructie, van te voren 
gemarkeerde plek. Vervolgens wordt de folieconstructie uitgevouwen en uitgelegd 
over de bodem en taluds.
Bij grotere afmetingen worden de foliepaketten stuk voor stuk uitgelegd en ter 
plekke aan elkaar gelast.
Na het uitleggen wordt de gehele folieconstructie geïnspecteerd op beschadigingen 
en zonodig gerepareerd.
De folie wordt bovenaan de taluds verzekerd door middel van een kielspit.
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Indien de folieconstructie op andere constructiedelen, bijvoorbeeld een waterkelder 
of een betonnen bakconstructie, moet worden aangesloten, wordt een 
klemconstructie toegepast.
Direct op de folie wordt weer een laag zand aangebracht. Dit zand mag geen stenen 
bevatten en een beperkte hoeveelheid fijne delen.
Vervolgens wordt verder aangevuld tot ca. 1 meter onder de wegverharding. Het 
aanvullen dient van het midden uit te geschieden zodat wordt voorkomen dat zand 
op het talud gaat afglijden en hierbij de folie meeneemt.
De laatste 1 à 1,5 meter wordt aangevuld met zand voor zandbed. Op dit zandbed 
wordt de wegverharding aangebracht.
De taluds van de verdiepte weg worden afgewerkt onder een helling van maximaal 
1:2. Op de taluds wordt een bekleding van teelaarde aangebracht en vervolgens 
ingezaaid met gras.
In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld ter plaatse van landhoofden van viaducten, kan 
het talud worden vervangen door een gewapende grond-constructie.

Drainage en riolering
Om het polderpeil binnen de folieconstructie te kunnen handhaven wordt een 
drainagesysteem, bestaande uit ribbeldrainbuizen en inspectieputten, aangelegd.
Voor het opvangen en afvoeren van hemelwater wordt een rioleringssysteem, 
bestaande uit straatkolken, inspectieputten en afvoerbuizen, aangebracht.

Kritisch:
- kwaliteitseisen folie;
- kwaliteitscontrole lasnaden, m.n. in het werk aangebracht;
- beschadigingen van de folie tijdens de uitvoering;
- volgorde grondaanvulling op folieconstructie;
- ontwerp klemconstructie c.q. waterdichte aansluitingen;
- dimensionering drainage- en rioleringssysteem;
- beheersfase, beheerder dient te worden gewezen op de aanwezigheid van de 

folieconstructie. Bij  onderhoudswerk en het plaatsen van wegmeubilair dient 
hiermee rekening te worden gehouden.

Toepassing:
Een folieconstructie kan worden toegepast voor de bouw van:
- toeritten;
- verdiepte wegen;

Voorwaarden:
Een folieconstructie in den droge kan worden toegepast als:
- bemaling is toegestaan en:
- voldoende breedte beschikbaar is, zowel tijdens de bouw als in de  eindsituatie.

Referenties:
- RW  1, onderdoorgang KW 37, toeritten;
- RW  1, onderdoorgang KW 43, toeritten;
- RW 58, verdiepte weg Ulvenhout.

Documentatie:
- bibliotheeklijst: 136, 140;
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- richtlijnen ontwerp folieconstructies;
- richtlijnen uitvoering folieconstructies;
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3.2.4.2 Folieconstructie in de natte aangebracht

Werkwijze:

Fabricage folieconstructie
De fabricage van de folie gaat op ongeveer dezelfde manier als bij de droge 
bouwmethode. de geprefabriceerde foliegedeelten moeten op een speciale manier 
worden opgevouwen i.v.m. het afzinkproces.

Ontgraven cunet
Het eerste gedeelte wordt met behulp van graafmachines in den natte ontgraven 
totdat de put groot genoeg is om er een cutterzuiger in te leggen. 
Vervolgens wordt het cunet verder uitgebaggerd en op diepte gebracht. I.v.m. de 
stabiliteit van het onderwatertalud wordt een maximale helling van 1:3 
aangehouden.
Ook hier wordt eerst een laag schoon zand op de bodem aangebracht. Het komt voor 
dat op de zandlaag weer een sliblaag wordt gevormd. Deze sliblaag dient verwijderd 
te worden alvorens de folie wordt afgezonken. De zandlaag dient in dit geval niet 
alleen voor bescherming maar ook als drainagelaag tijdens het afzinken. Water dat 
eventueel ingesloten wordt onder de folie kan dan sneller wegvloeien.

Afzinken folieconstructie
De folieconstructie wordt op een speciale wijze afgezonken vanaf een 
pontonconstructie welke de gehele cunetbreedte beslaat. Het afzinkponton heeft de 
vorm van het bodemprofiel om plooien in de folie te vermijden tijdens het 
afzinkproces. Verder zijn op het ponton remrollen aangebracht om de folie 
geleidelijk en gecontroleerd af te kunnen zinken.
Door het tegelijkertijd verhalen van het ponton en het verpompen van water van 
voor/onder de folie naar achter/boven de folie daalt de folie op de bodem neer.
Als de folieconstructie niet gelijkmatig van vorm is, bijvoorbeeld schuine 
beëindigingen of hoekstukken ter plaatse van de aansluiting met een bakconstructie, 
dan wordt gebruik gemaakt van extra drijvers.

Overig
Het eerste gedeelte van de aanvulling wordt in den natte aangebracht. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een diffusor om ontmenging van de zandspecie te voorkomen. 
Door ontmenging kunnen sliblagen in de aanvulling ontstaan. Het zand dient vanuit 
de wegas in lagen te worden aangebracht. Hiermee wordt voorkomen dat het zand 
op de taluds gaat glijden en de folie meeneemt. Nadat ballastzand met voldoende 
overhoogte op de folie is aangebracht, wordt het water binnen de folieconstructie 
weggepompt tot het gewenste polderpeil. Vervolgens wordt de bovenste laag ter 
plaatse van toekomstige rijbanen c.q. zand voor zandbed weer verwijderd. Hierbij 
dient het evenwicht van de folie te blijven gewaarborgd. Tenslotte wordt het zand 
voor zandbed aangebracht en verdicht.
Drainage, riolering en wegverharding is gelijk aan de droge bouwmethode.

Kritisch:
- kwaliteitseisen folie;
- lasnaden, m.n. op het werk aangebracht;
- beschadigingen folie;
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- ontwerp klemconstructie c.q. waterdichte aansluitingen;
- dimensionering drainage- en rioleringssysteem;
- afzinkproces;
- volgorde zand opsproeien en sproeikracht;
- slibinsluitingen in de aanvulling. Deze veroorzaken ontoelaatbare nazettingen als 

de weg in gebruik is genomen;
- beheersfase, beheerder dient te worden gewezen op de aanwezigheid van de 

folieconstructie. Bij onderhoudswerk en het plaatsen van wegmeubilair dient 
hiermee rekening te worden gehouden.

Toepassing:
Een folieconstructie kan worden toegepast voor de bouw van:
- toeritten;
- verdiepte wegen;

Voorwaarden:
Een folieconstructie in den natte kan worden toegepast als:
- bemaling niet is toegestaan en:
- voldoende ruimte voor ingraving cunet aanwezig is.

Referenties:
- RW 27, verdiepte weg Amelisweerd;
- RW 32, Tunnel te Grouw, toeritten;
- RW 15, Tunnel onder de Noord, westelijke toerit;
- RW  9, Wijkertunnel, toeritten.

Documentatie:
- 65 t/m 72, 101, 135;
- richtlijnen ontwerp folieconstructies;
- richtlijnen uitvoering folieconstructies;
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3.2.4.3 Cement-bentoniet wand met natuurlijke of kunstmatige 
bodemafdichting

Werkwijze:

Cement-bentoniet wand
De verticale waterafsluiting van de kunstmatige polder wordt gevormd door een 
cement-bentoniet wand.
De wand komt als volgt tot stand:
- Aan weerszijden van de strook waar de wand moet komen, worden in de grond, 

net onder het maaiveld, twee geleidebalken aangebracht. De functies van de 
geleidebalken zijn:
• het markeren van de plaats van de wand;
• het geleiden van de grijper tijdens het graafproces;
• het voorkomen van instortingen ter plaatse van de bovenrand van de sleuf.

- Een graafmachine met speciale grijper graaft tussen de geleidebalken een sleuf in 
de grond.

- Tijdens het graven wordt de sleuf opgevuld met een mengsel van water, cement 
en bentoniet. Dit mengsel heeft drie belangrijke functies:
• het levert de benodigde steundruk om te voorkomen dat de ontgraving instort.
• het mengsel stijft na enige tijd op waardoor in de eindsituatie extra stabiliteit 

ontstaat.
• het vormt een waterremmende wand in de grond. 

Als de wand zeer goed waterremmend moet zijn, met name op de lange termijn, 
wordt vóór het opstijven van het mengsel een lichte stalen damwand in de met 
cement-bentoniet gevulde sleuf aangebracht.
Een nieuwe ontwikkeling is het toepassen van panelen van kunststoffolie (HDPE) 
i.p.v. damwand. De panelen zijn aan de zijkanten voorzien van klauwprofielen 
waardoor de panelen onderling aan elkaar worden gekoppeld. Met een hulpframe 
worden de panelen in de sleuf aangebracht. Om het tijdstip van aanbrengen minder 
kritisch te maken, wordt in dit geval een vertrager bij het mengsel toegevoegd.
Door de wand tot in de waterdichte kleilaag te laten steken wordt een redelijk 
waterdichte "bak" gevormd.
Ook als er slechts een aantal dunne kleilaagjes aanwezig zijn, kan deze constructie 
worden toegepast. De cement-bentoniet wand doorsnijdt in dit geval een aantal 
laagjes zodat toch voldoende afdichting wordt verkregen.

Bodemafdichting
Bij de bodemafdichting wordt onderscheid gemaakt in een natuurlijk aanwezige of 
kunstmatig aangebrachte waterremmende bodemlaag.

Natuurlijke afdichting
In grote delen van Nederland komt klei voor. Voor de beoogde bouwmethode kan 
gebruik worden gemaakt van een enkele, ononderbroken dikke laag of meerdere, 
eventueel onderbroken, dunne lagen. Een zorgvuldig vooronderzoek is nodig om 
vast te stellen of de kleilaag / lagen geschikt is / zijn. 
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Mede a.d.h. van de doorlatendheid van de klei kan worden vastgesteld hoe groot de 
totale laagdikte moet zijn om te voldoen aan de eisen ten aanzien van het 
toelaatbare waterbezwaar. Ook zal men rekening moeten houden met het gevaar 
van opbarsten van de laag of lagen ten gevolge van water(over)spanning. Verder 
moet de bovenkant van de enkele laag of de onderkant van het lagenpakket niet te 
diep onder het maaiveld liggen omdat anders deze bouwmethode niet economisch 
is.

Kunstmatige afdichting
Deze methode kan worden toegepast indien in de bodem een injecteerbare 
grondlaag aanwezig is. De basisgrondstof van het injectiemateriaal is meestal 
waterglas (tijdelijke toepassingen) of cementgrout (definitieve toepassingen). De 
kwaliteit van de geïnjecteerde laag is o.a. afhankelijk van:
- de korrelverdeling;
- de daarbij behorende injectievloeistof en viscositeit;
- de aanwezigheid van stoorlaagjes en mogelijke verontreinigingen door slib;
- de uitvoeringsmethode.
Een uitgebreid bodemonderzoek, een deskundige analyse van injectiemateriaal en 
injectiemethode en een zorgvuldige uitvoering zijn vereist voor een goed resultaat. 
Mede hierdoor en door de relatief hoge kosten is deze techniek nog niet eerder 
toegepast voor de beoogde bouwmethode.

Ontgraven
Als de cement-bentoniet wand rondom voltooid is, wordt de waterstand binnen de 
kunstmatige polder verlaagd. Het cunet ten behoeve van de wegaanleg wordt in den 
droge ontgraven. Vóór de cement-bentoniet wanden blijft een steunberm 
gehandhaafd. Dit is nodig omdat de wand geen noemenswaardige sterkte heeft. De 
wand alleen kan de belasting ten gevolge van het waterstandsverschil aan 
weerszijden van de wand niet opnemen. Hierbij moet rekening worden gehouden 
met slappe bodemlagen, bijvoorbeeld een veenlaag, welke als horizontale glijlaag 
kan functioneren. Hierdoor is een grotere afstand tussen wand en cunet vereist. In 
het cunet wordt vervolgens het zandbed en de wegverharding aangebracht.

Riolering/Drainage
Voor het regelen van de waterhuishouding binnen de kunstmatige polder wordt een 
riolerings- en drainagesysteem aangebracht. Zie ook de folieconstructies.

Variant:
In plaats van cement-bentoniet wanden kan ook stalen damwand worden toegepast. 
De zwaarte van de damwand wordt in deze toepassing bepaald door de heibaarheid 
omdat in de eindsituatie de wand volledig is ingesloten in de grond. Ook met de 
duurzaamheid van de damwand moet rekening worden gehouden.

Kritisch:
- bodemonderzoek ten aanzien van te verwachten kwel, onderbrekingen in de 

kleilagen en stabiliteit ontgraving;
- mengsel-samenstelling cement-bentoniet specie met betrekking tot verwerking, 

uitvoering en waterremmende eigenschappen;
- inhangen foliepanelen;
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Toepassing:
Een polderconstructie bestaande uit een cement-bentoniet wand en een 
(kunstmatige) bodemafdichting kan worden toegepast voor de bouw van:
- toeritten;
- verdiepte wegen.

Voorwaarden:
Een polderconstructie bestaande uit een cement-bentoniet wand en een 
(kunstmatige) bodemafdichting kan worden toegepast als:
- de bodemgesteldheid, grondsoorten en laagopbouw geschikt zijn voor deze 

bouwmethode en:
- in de bouwfase en de eindsituatie voldoende breedte beschikbaar is.

Referenties:
- RW 35, verdiepte weg nabij Enschede;
- RW  2, verdiepte weg nabij Vught;
- RW  2, verdiepte weg nabij Best;
- RW 32, toeritten tunnel nabij Grouw.

Documentatie:
- bibliotheeklijst: 74, 146, 155, 156, 159, 167, 169, 175 t/m 178.
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3.3 GEFASEERD BOUWEN IN SITU

3.3.1 Algemeen

Onder de noemer "gefaseerd bouwen in situ" wordt in deze context geschaard: 
‘Het in twee hoofdfasen bouwen van het gesloten gedeelte van een tunnel, aquaduct 
of onderdoorgang, waarbij in beide bouwfasen de te kruisen verbinding gedeeltelijk 
wordt afgesloten en / of omgelegd, zoals in figuur 1 wordt weergegeven.’ 
Dit principe is de basis voor de beschrijving van de bouwmethoden:
•  2.1. fasering betonconstructie in bouwput met bemaling [3.3.2.1];
•  2.2. fasering betonconstructie in bouwkuip met damwanden en onderwaterbeton 

[3.3.2.2].
Het bouwen van de aansluitende toeritten wordt in de fasering geheel of gedeeltelijk 
meegenomen, dat wil zeggen: in één bouwput of bouwkuip wordt tegelijkertijd (een 
deel van) de toerit en een deel van het gesloten gedeelte gebouwd. Dit 
faseringsprincipe komt met name in aanmerking voor het ondertunnelen van 
waterwegen, maar is ook toepasbaar bij verkeerswegen.
- het gefaseerd bouwen van het gesloten gedeelte van een tunnel of 
onderdoorgang, waarbij diverse faseringsprincipes kunnen worden toegepast. Zie 
figuur 1 en 2. Dit zijn de bouwmethoden:
•   2.3. pneumatisch afgezonken caissonelementen [3.3.2.3]
•   2.4. wanden/dak methode of "cut and cover" methode [3.3.2.4].
Zonder extra voorzieningen zijn deze methoden niet geschikt voor het 
ondertunnelen van waterwegen.
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3.3.2 Fasering betonconstructie
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3.3.2.1 Fasering Betonconstructie in Bouwput met bemaling

Algemeen:
De hier beschreven werkwijze is gebaseerd op de gelijktijdige aanleg van een van 
elkaar gescheiden autotunnel en spoortunnel onder het Noordzeekanaal nabij 
Velsen.
De keuze voor deze uitvoeringsmethode werd beïnvloed door de in de grond 
aanwezige kleilaag die een scheiding vormt tussen het onderliggende zoete 
grondwater en bovenliggende zoute grondwater. Deze scheiding moest na de aanleg 
van de tunnels weer worden hersteld. Hierdoor viel bijvoorbeeld de afzinkmethode 
af. Verder viel de aanleg min of meer samen met een verbreding van het 
Noordzeekanaal.
In deze beschrijving komt alleen de toegepaste fasering ter sprake. Voor een 
beschrijving van de bouw van een betonconstructie in een bouwput wordt verwezen 
naar hfdst. 1.1.1.
Werkwijze:
Zie ook de faseringstekeningen.
1. Beginsituatie.
2. In het midden van de waterweg wordt een cirkelvormige rondom door grond 

gesteunde bouwkuip gemaakt waarin tunneldeel 1 wordt gebouwd. De kistdam 
aan de kop van de bouwput heeft twee functies. Als onderdeel van bouwput A 
beperkt de kistdam, tezamen met een rondom de bouwput aangebracht 
damwandscherm, het waterbezwaar in de bouwput. Verder maken de ronde 
bouwkuip en deze kistdam het mogelijk om de noordelijke kop van tunneldeel 1 
zover mogelijk door te trekken zonder de doorvaartopening al te veel te beperken. 
In bouwput A wordt tegelijkertijd begonnen met tunneldeel 2.

3. Aan de zuidzijde is een deel van de bouwkuipwand verwijderd. De uitwendige 
steundruk voor de bouwkuipwand is overgenomen door het inwendig 
aangebracht grondlichaam. Het noordelijk kopeinde van tunneldeel 1 is 
afgesloten met een kopschot. De bouw van tunneldeel 2 is zover gevorderd dat 
deze aansluit op tunneldeel 1.

4. Bouwput A is aangevuld en aan de zuidzijde is een nieuwe doorvaartopening 
aangelegd. Een tweede kistdam is aangelegd over tunneldeel 1/2. Deze kistdam is 
een onderdeel van bouwput B.

5. De noordelijke doorvaartopening is afgesloten en de noordelijke bouwput is 
gegraven. Aansluitend op tunneldeel 1 wordt tunneldeel 3 gebouwd

6. Eindsituatie. Tunneldeel 3 is gebouwd. De waterweg is in de oorspronkelijke staat 
hersteld.

Kritisch:
- bemaling bouwputten;
- bedijking bouwputten;
- faseringen.

Toepassing:
De gefaseerde bouw in bouwputten wordt toegepast bij de bouw van:
- het gesloten gedeelte van tunnels met bijbehorende overgangsgedeelten en 

toeritten.

Voorwaarden:
De gefaseerde bouw in bouwputten kan worden toegepast als:
- de waterweg breed genoeg is (gemaakt) en:
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- bemaling is toegestaan en:
- gedeeltelijke belemmering scheepvaart is toegestaan.
Voor de bouw van de toeritten dient tevens voldoende bouwruimte beschikbaar te 
zijn.

Referenties:
- RW 9 Velsertunnel.

Documentatie:
- bibliotheeklijst: 1, 2, 3.
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3.3.2.2 Fasering betonconstructie in bouwkuip met damwanden en 
onderwaterbeton

Algemeen:
Deze bouwmethode is gebaseerd op het in twee fasen c.q. twee delen bouwen van 
het gesloten gedeelte. Hiervoor wordt in elke fase een deel van de vaarweg 
afgesloten. Het andere deel blijft beschikbaar voor het scheepvaartverkeer. Om de 
bouwkuipen in de vaarweg te beschermen tegen aanvaringen dienen 
scheepvaartsignalering en geleidewerken te worden aangebracht.
Voor het op elkaar aansluiten van de tunneldelen zijn twee varianten (A en B) 
beschikbaar.
Bij variant A wordt voor de aansluiting gebruik gemaakt van een korte tussenmoot 
met hierin opgenomen de damwand tussen fase 1 en 2. Deze variant is toegepast bij 
de aanleg van het Gouwe-aquaduct. 
Variant B is gebaseerd op een oud ontwerp voor de Zeeburgertunnel. Hierbij wordt 
de aansluiting gerealiseerd door middel van een overgangsbouwkuip.
In deze beschrijving komen alleen de toegepaste faseringen en de hierbij behorende 
bijzonderheden ter sprake. Voor een beschrijving van de bouw van een 
betonconstructie in een bouwkuip wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2.1.2.
Werkwijze:

Fasering variant A
1. Beginsituatie.
2. Tot op ca. de helft van de waterweg wordt een bouwkuipconstructie (bouwkuip 1) 

gemaakt. In de droge bouwkuip worden de tunnelmoten van tunneldeel 1 
gebouwd.
Nadat krimp van tunneldeel 1 voldoende heeft plaatsgevonden, wordt het dak 
van deel 1 van de tussenmoot gestort. Zie aansluitdetail fase 1.
Om de waterdichtheid van dit dakgedeelte te waarborgen is het noodzakelijk dat 
de damwand van het tussenscherm ter hoogte van het tunneldak geen 
vervormingen kan ondergaan als gevolg van waterstandsverschillen en/of 
scheepvaart.
Vervorming van de damwand kan worden voorkomen door een stempeling aan 
te brengen tussen het dak van de laatste tunnelmoot en de damwand of door het 
onder water aanbrengen van ankerstangen tussen de betreffende damwand en 
het kopscherm van de dan al aanwezige bouwkuip voor de bouw van de toerit. 
Zie aansluitdetail, fase 1, "Gouwe-oplossing".
Om vervorming van de damwand te voorkomen ten gevolge van het omkeren 
van de belastingrichting in fase 2, wordt tussen het dak van de laatste volledige 
tunnelmoot en het tussenscherm een verankering aangebracht. Zie detail A.

3. De langswanden van bouwkuip 1 zijn verwijderd. Het scheepvaartverkeer wordt 
omgelegd over tunneldeel 1.
Vervolgens worden, aansluitend op het tussenscherm, de wanden van bouwkuip 
2 geheid en wordt tunneldeel 2 gebouwd op dezelfde manier als in fase 1.
Nadat ook hier de krimp van de normale tunnelmoten heeft plaatsgevonden 
wordt het dak van deel 1 van de tussenmoot gestort.

4. De wanden van bouwkuip 2 zijn verwijderd. Het tussenscherm wordt boven het 
dak van de tussenmoot en in de tunnelkokers verwijderd.
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Vervolgens worden van binnen uit de vloer en de wanden van de tussenmoot 
gestort. De stortvoeg tussen de bovenkant wand en onderkant dak van de 
tussenmoot wordt geïnjecteerd zodat hier geen lekkage kan optreden.
Ook bij het in het dak achtergebleven stuk damwand worden voorzieningen 
getroffen om lekkages te voorkomen. Deze voorzieningen bestaan uit het 
aanbrengen van staalplaten om de "lekweg" te vergroten en het dichtlassen van 
de damwandklauwen.

Fasering variant B
1. Beginsituatie.
2. Tot op ca. de helft van de waterweg wordt een bouwkuipconstructie gemaakt. In 

de droge bouwkuip (bouwkuip 1) worden de tunnelmoten voor het eerste 
tunneldeel (tunneldeel 1) gebouwd.
Overgang van fase 1 op fase 2:
Op het dak ter plaatse van het uiteinde van de laatste tunnelmoot van tunneldeel 
1 wordt een damwand aangebracht. De voet van deze damwand wordt geplaatst 
tussen twee prefab betonnen balken welke op het dak van de tunnelmoot zijn 
afgespannen. Aansluitend aan deze damwand wordt aan weerszijden van de 
tunnelmoot een vleugelwand aangebracht tussen tunnelwand en bouwkuipwand. 
Hierdoor ontstaat een kleine overgangsbouwkuip rondom het uiteinde van de 
laatste tunnelmoot. (fase A)
Vervolgens wordt de overige damwand van bouwkuip 1 getrokken en worden de 
scheepvaartsignalering en geleidewerken omgezet. Hierna kan worden gestart 
met het heiwerk voor bouwkuip 2. (fase B)

3. Na het gereedkomen en leegpompen van  bouwkuip 2 wordt gestart met de 
bouw van tunneldeel 2. Voor het aansluiten van dit tunneldeel op het mooteinde 
dat in de overgangskuip steekt, dient het damwandscherm tussen bouwkuip 2 en 
de overgangskuip te worden verwijderd. Hiertoe wordt de damwand vlak boven 
de onderwaterbeton afgebrand.

4. Als het betonwerk van tunneldeel 2 gereed  is, wordt water ingelaten in bouwkuip 
2. Hierna wordt de damwand getrokken en worden de scheepvaartsignalering en 
geleidewerken verwijderd.

Kritisch:
- Om lekkages in de tunnel te voorkomen dient met name bij variant A bijzondere 

aandacht te worden besteed aan de detaillering en uitvoering van de aansluiting 
van tunneldeel 2 op tunneldeel 1. Alhoewel variant B nog niet in de praktijk is 
toegepast, verdient deze de voorkeur vanwege de potentieel betere 
waterdichtheid.

- Bouwkuip beschermen tegen aanvaring door middel van signalering en 
geleidewerken.

Toepassing:
De gefaseerde bouw in bouwkuipen kan worden toegepast voor de bouw van:
- gesloten gedeelten van tunnels en aquaducten met de bijbehorende 

overgangsgedeelten en toeritten.

Voorwaarden:
De gefaseerde bouw in bouwkuipen kan worden toegepast als:
- bemaling niet is toegestaan en:
- weinig ruimte beschikbaar is en:
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- gedeeltelijke belemmering scheepvaart is toegestaan.

Referenties:
Variant A:
- RW A12, Gouwe aquaduct;
Variant B:
-  RW A10, Zeeburgertunnel.

Documentatie:
- bibliotheeklijst: 4 t/m 18.
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3.3.2.3 Pneumatisch afgezonken caissonelementen

Algemeen:
Pneumatisch afzinken berust op het duikerklok-principe. Het te maken bouwwerk 
wordt in eerste instantie boven de grond gebouwd. Rondom onder het bouwwerk 
wordt een snijrand opgenomen welke met de vloer van het bouwwerk de 
werkkamer vormt. Het geheel van bouwwerk met werkkamer wordt caisson 
genoemd. Als het caisson gereed is, wordt in de werkkamer de grond onder het 
caisson verwijderd waardoor het caisson gaat zakken. Een moderne methode van 
grond verwijderen is spuiten. Met een krachtige waterstraal wordt de grond 
losgespoten en vervolgens wordt de met water vermengde grond afgezogen en via 
persleidingen uit de werkkamer afgevoerd. Op het werkterrein moet een ruimte 
ingericht worden waar de specie kan bezinken. Dit wordt het spoelterrein genoemd.
Om te voorkomen dat grondwater in de werkkamer binnentreedt, wordt de 
werkkamer onder druk gehouden. Tevens vormt de lucht in de werkkamer een 
luchtkussen dat het caisson gedeeltelijk draagt. Door de luchtdruk te variëren wordt 
de druk op de snijranden geregeld. Hiermee wordt het afzinkproces en de positie 
van het caisson beïnvloed.
Verder kan het afzinkproces worden bevorderd door de  volgende maatregelen:
- tijdelijk verminderen van de luchtdruk (aflaten). Hierdoor zakt het caisson tijdelijk 

wat sneller;
- door tussen caissonwand en grond een glijlaag van bentoniet aan te brengen 

wordt de wrijvingsweerstand verminderd;
- ballasten van het caisson. 
Eventuele obstakels die tijdens het afzinken in de grond worden aangetroffen, zoals 
resten van oude bouwwerken, worden via de luchtsluis uit de werkkamer 
verwijderd. Grote obstakels, zoals zwerfkeien, kunnen ook door onderspoeling mee 
worden afgezonken.
Als het caisson op diepte is, wordt de werkkamer volgestort c.q. geïnjecteerd met 
betonspecie. Deze betonvulling is tevens ballast en moet dan ook aan de vloer 
worden verankerd. Ook is het mogelijk om op vooraf aangebrachte palen af te 
zinken.
Het pneumatisch afzinken is een gespecialiseerd werk waarbij bijzondere apparatuur 
wordt gebruikt. Op de werkzaamheden in de werkkamer is de caissonwet van 
toepassing welke het werken onder verhoogde luchtdruk regelt. Voor de 
afzinkwerkzaamheden wordt dan ook meestal een bedrijf ingeschakeld dat in dit 
werk gespecialiseerd is.
Werkwijze:

Algemeen
De tunnel bestaat uit een aantal afzonderlijke caissonelementen. De lengte per 
element is afhankelijk van de totale oppervlakte van het caisson en van de toe te 
laten of toelaatbare belastingen op het caisson. Met name de afzinkbelastingen zijn 
hierbij maatgevend omdat er dan grote torsiekrachten op het caisson worden 
uitgeoefend. Zie hiervoor SATO-document, deel 4.
Een praktische richtwaarde voor de lengte ligt tussen de 40 en 60 meter.
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Om te voorkomen dat zeer grote bovenbelastingen optreden als gevolg van het 
naastliggende element worden de elementen in twee fasen om en om gebouwd. 
Tevens wordt hierdoor de breedte van de bouwplaats beperkt omdat de 
tussenliggende ruimte kan worden benut als werkterrein.

Fase 1: Voorbereiding
Op het maaiveld worden zandlichamen aangebracht en verdicht. De zandlichamen 
vormen een contramal van de werkkamers. Op de plaats van de toekomstige 
toegang naar de werkkamer wordt een bekisting in het zandlichaam opgenomen om 
een aanzet te geven voor de ontgraving.
Op het zandlichaam wordt een (gewapend betonnen) werkvloer aangebracht.
In de werkvloer worden stekeinden opgenomen om later de vulbeton in de 
werkkamer met de constructievloer te verbinden en om te voorkomen dat delen van 
de werkvloer loskomen tijdens het afzinken.

Fase 2/4: Bouw elementen
De snijranden en vloer worden gezamenlijk gestort. De snijranden kunnen geheel of 
gedeeltelijk geprefabriceerd zijn. Vervolgens worden wanden en dak gestort op 
dezelfde wijze als bij de zinktunnel.
Elk element wordt voorzien van kopschotten welke een tweeledig doel hebben. Het 
afsluiten van het element en het verstijven van het element door het vormen van 
een doosconstructie.

Fase 3/5: Afzinken elementen
De elementen worden één voor één afgezonken op de in het algemene deel 
beschreven werkwijze.  
Nadat de elementen op diepte zijn afgezonken worden de werkkamers gevuld met 
beton. De kier tussen de constructievloer en de vulbeton wordt nog geïnjecteerd met 
grout om de stekeinden  tussen vloer en vulbeton te beschermen.

Fase 6: Bouw voegconstructies
Hiervoor zijn verschillende methoden beschikbaar:
1. Aanbrengen van tijdelijke afdichtingen met damwanden en onderwaterbeton. In 

deze bouwkuip wordt de constructieve voeg gemaakt. Deze methode wordt bij 
voorkeur gevolgd bij niet al te diepe tunnels.

2. Bevriezen van de grond rondom de voeg door middel van injecteren met 
vloeibare stikstof. De bevroren grond vormt een afsluitende laag rondom de 
voeg. Vanuit de binnenkant van de caissons wordt de grond tussen de elementen 
verwijderd en wordt de definitieve voeg gemaakt.

Overwegingen die een rol kunnen spelen bij het kiezen van methode 2 in plaats van 
methode 1 zijn:
- de diepte van de tunnel zodanig is dat methode 1 financieel of technisch niet 

aantrekkelijk is.
- het vermijden van overlast door lawaai en trillingen bij het heien van de 

damwanden;
- het beperken van de (verkeers)hinder bovengronds;
- beperken van de bouwtijd van de voegen.
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Fase 7: Afbouw
Nadat de voegen gereed zijn worden de kopschotten verwijderd. Deze volgorde 
wordt gekozen om te voorkomen dat bij een eventuele grote lekkage van de tijdelijke 
afdichting het caissonelement volloopt en er daardoor te grote zettingen van het 
element optreden. Bij diepe elementen zijn in het kopschot waterdicht afsluitbare 
deuren opgenomen om het voegcompartiment te kunnen bereiken. 

Kritisch:
- De dimensionering van het caisson in samenhang met de stijfheid van de 

constructie, faseringen tijdens de bouw, afzinkbelastingen, draagkracht van de 
bodem in de definitieve situatie.

- De detaillering van de voegen ter verkrijging van een waterdichte tunnel. Bij 
fundering op staal zullen de voegen enige restzetting moeten kunnen verwerken.

- Ten gevolge van onnauwkeurigheden bij het afzinken zal bij het ontwerp van de 
tunneldoorsnede rekening moeten worden gehouden met toleranties om aan de 
vereiste doorrijhoogte c.q. breedte te voldoen. Ook moeten voorzieningen 
worden getroffen om onderlinge maatafwijkingen in de wand- en 
dakoppervlakken ter plaatse van de voegen op te vangen.

Toepassing:
De caissonmethode kan worden toegepast voor de bouw van:
- het gesloten gedeelte van een tunnel onder het maaiveld met bijbehorende 

overgangsgedeelten;
- overgangsgedeelten van geboorde tunnels, het caisson dient dan tevens als 

beginpunt en/of eindpunt voor de boorinstallatie.

Voorwaarden:
De caissonmethode kan worden toegepast als:
- bemaling niet is toegestaan en:
- de bouwruimte beperkt is en:
- een trillingsarme bouwmethode gewenst is.
Aanvullende voorwaarden zijn:
- De draagkracht van de bovenste grondlagen moet voldoende zijn om het gewicht 

van het in aanbouw zijnde caisson te kunnen dragen en ontoelaatbare 
vervormingen van het caisson te voorkomen.

- De aangrenzende bebouwing moet bestand zijn tegen de extra bovenbelasting 
van het caisson op het maaiveld en de vervormingen in de grond als gevolg van 
het afzinken.

- Maximale diepte 35 meter onder het freatisch vlak, in verband met regelgeving in 
de caissonwet, welke het werken onder verhoogde luchtdruk beperkt tot 3,5 
atmosfeer.

Referenties:
- Sluis te Almere;
- RW 10, Uitbr. Coentunnel, afrit zuid;
- Sluis te Schijndel.

Documentatie:
- bibliotheeklijst: 105, 109, 129 t/m 134.
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3.3.2.4 Wanden/dak methode

Algemeen:
De wanden/dak methode kan op vele manieren worden uitgevoerd. De 
overeenkomst die alle manieren hebben, is het feit dat eerst de wanden en het dak 
van de tunnelconstructie worden gebouwd. Vervolgens wordt boven de wanden en 
het dak de grond weer aangevuld en de bestrating hersteld. Zonder enige hinder 
voor het verkeer wordt daarna de ruimte onder het dak en tussen de wanden 
ontgraven en wordt de vloer aangebracht. Het voordeel van deze fasering is de korte 
tijdsduur van bovengrondse bouwactiviteiten.
Omdat vrijwel alle aspecten van deze bouwmethode ook bij andere bouwmethoden 
voor komen, wordt bij de behandeling van de wanden/dak methode volstaan met 
een globale beschrijving en wordt, waar mogelijk, verwezen naar elders.
Werkwijze:

Bovengrondse werkzaamheden
De bovengrondse werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het maken van de 
wanden en het dak van de tunnelconstructie.

Wandconstructie
Voor het aanbrengen van de wanden zijn diverse uitvoeringsmethoden beschikbaar:
- Diepwanden; een beschrijving van de fabricage van diepwanden wordt in 

hoofdstuk 1.2.2. gegeven. De diepwand vormt een definitief en constructief 
onderdeel van de constructie. Bij het maken van de diepwanden moeten 
voorzieningen worden aangebracht om het dak en later de vloer constructief te 
kunnen verbinden met de diepwand.

- Damwanden; in dit geval zijn damwanden een tijdelijk onderdeel van de 
constructie. Aan de damwand moeten voorzieningen worden aangebracht om 
het dak (tijdelijk) constructief te verbinden met de damwand. Tijdens de 
ondergrondse werkzaamheden zal een definitieve wand voor de damwand 
worden gestort.

- Boorpalenwand; door het aanbrengen van een aaneengesloten rij boorpalen 
wordt een wand verkregen. Hierbij zijn twee methoden te onderscheiden:

- Met een kleine onderlinge tussenruimte gewapende boorpalen aanbrengen. De 
tussenruimte wordt afgedicht door middel van injectie achter de palenwand.

- Eerst een aantal ongewapende boorpalen aanbrengen met een onderlinge 
tussenruimte die kleiner is dan de diameter van de boorpaal. Tussen de 
ongewapende palen gewapende boorpalen aanbrengen voordat de beton van de 
eerste palen is verhard. Hierdoor ontstaat een boorpalenwand met elkaar 
overlappende palen en om en om aangebrachte wapening.

- Tussensteunpunten kunnen, behalve met de voorgaande manieren, nog 
uitgevoerd worden als palenrij. De palen kunnen op twee manieren worden 
aangebracht:
- -vanaf het maaiveld inheien en met behulp van een oplanger op diepte 

worden brengen;
- -na ontgraven en vóór het storten van het dak heien vanaf het bouwputniveau.
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Dakconstructie
Afhankelijk van de diepteligging van het dak wordt de grond tussen de wanden tot 
een zekere diepte ontgraven. Eventueel wordt tussen de wanden een tijdelijke 
stempeling aangebracht. Palen heien indien tussensteunpunten in de vorm van een 
palenrij worden toegepast.
Vervolgens wordt het dak gestort. Indien nodig, worden voorzieningen aangebracht 
om naderhand toegang te verkrijgen onder het dak.
Na gereedkomen van de dakconstructie wordt de grond boven het dak aangevuld en 
wordt de bestrating hersteld.

Ondergrondse werkzaamheden
Ook het ontgraven onder het dak en het aanbrengen van de vloer kan op 
verschillende manieren worden uitgevoerd. Welke methode wordt gekozen, hangt af 
van plaatselijke omstandigheden en ontwerp-randvoorwaarden.

In den droge
Een droge werkruimte kan op twee manieren worden verkregen:
- Door middel van bemaling aan de buitenzijde van de werkruimte wordt de 

grondwaterstand verlaagd;
- Het water wordt voortdurend uit de werkruimte gepompt. Deze methode kan 

worden toegepast indien de bodem voldoende ondoorlatend is. Wel moet 
worden gewaakt voor opbarsting van waterremmende kleilagen. Zie ook de 
methode "bodemafsluiting".

Beginnend vanuit een bouwput ter plaatse van de tunnelingang wordt met een 
graafmachine de grond onder het dak ontgraven. Het transport van de ontgraven 
grond geschiedt door middel van rijdend materieel.
Vervolgens wordt de vloer (en eventuele wanden) gestort zoals gebruikelijk is in een 
bemalen bouwput. Al het bouwmateriaal en materieel wordt aan- en afgevoerd via 
de tunnelingangen. Hierdoor kan de transportafstand een bezwaar worden.

Natte methode
Beginnend vanuit een bouwkuip ter plaatse van de tunnelingang wordt de grond 
onder het dak in den natte verwijderd met behulp van een cutterzuiger.
Hierna wordt achtereenvolgens:
- bodem, wanden en o.k. dak gereinigd;
- onderwaterbeton gestort;
- werkruimte leeggepompt;
- vloer (en eventuele wanden) gestort.
Deze methode is goed bruikbaar indien het dak hoger ligt dan de (grond)waterstand 
of als een beperkte bemaling is toegestaan. De afstand tussen o.k. dak en 
wateroppervlak moet immers voldoende groot zijn om de cutterzuiger onder het dak 
te laten varen.

Onder verhoogde luchtdruk
Het water in de werkruimte wordt door middel van perslucht verdreven. Ontgraving 
en transport van de grond geschiedt op dezelfde wijze als bij pneumatisch 
afgezonken caissons.
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De werkruimte onder het dak wordt toegankelijk gemaakt via toegangskokers op het 
dak en/of via de einden van de toekomstige tunnelbuizen. In beide gevallen worden 
luchtsluizen aangebracht om materieel en bouwmaterialen te kunnen aanvoeren 
zonder dat de luchtdruk in de werkruimte wegvalt.
Door de luchtdruk ontstaan grote belastingen op de wanden en dak. Ook dienen de 
wanden berekend te zijn op de trekkracht ten gevolge van de luchtdruk. De diepte 
van de wanden in de grond dient mede gebaseerd te zijn op deze trekkracht.
De werkwijze met verhoogde luchtdruk is alleen mogelijk indien de bodem 
voldoende doorlatend is om het water door de bodem weg te persen.

Bodemafsluiting
Afhankelijk van de bodemgesteldheid kan een waterremmende bodemlaag worden 
benut om de werkruimte af te sluiten van het grondwater.
- natuurlijk aanwezige kleilaag, de wanden worden tot in deze laag aangebracht;
- injectie van een zand- of grindlaag door middel van een (chemische) 

injectievloeistof of grout;
- bevriezen van een laag grond met behulp van vloeibare stikstof.
In alle gevallen moet de waterdruk onder de bodemlaag door een bovenbelasting op 
de laag worden opgenomen. Het is dus noodzakelijk dat de waterremmende laag 
diep genoeg ligt zodat boven deze laag voldoende grondballast aanwezig is.
De bak, gevormd door wanden en waterremmende laag, wordt bemalen. Het 
ontgraven en alle verdere werkzaamheden wordt op dezelfde manier uitgevoerd als 
de methode "in den droge".

Kritisch:
- Samenhang tussen bodemgesteldheid en te kiezen ontgravingsmethode;
- grote invloed bouwfasen op belasting constructieonderdelen, m.n. bij de 

methode met verhoogde luchtdruk;

Toepassing:
De wanden/dak methode kan worden toegepast voor de bouw van:
- het gesloten gedeelte en overgangsgedeelten van een tunnel of onderdoorgang 

onder het maaiveld.

Voorwaarden:
De wanden/dakmethode wordt toegepast als:
- de bouwtijd in de open bouwput moet worden beperkt.

Referenties:
- RW 16, Drechttunnel, gesloten landgedeelte;
- RW  4, 2de Schipholtunnel.

Documentatie:
- bibliotheeklijst: 75 t/m 80.
- voorontwerpnota 2de Schipholtunnel.
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Inhoudsopgave Tunnelbouwmethoden
3.4.1 Algemeen

3.4.2  Zinktunnel
3.4.2.1 Variant: betonnen tunnelelementen volgens conventionele 

methode
3.4.2.2 Variant: Betonnen Tunnelelementen volgens segmenten 

methode
3.4.2.3 Variant: bouwdok met open bemaling
3.4.2.4 Bouwdok met Folieconstructie
3.4.2.5 Variant scheepsdok / toeritdok
3.4.2.6 Betonnen tunnelelement in toerit gebouwd
3.4.2.7 Stalen Tunnel
3.4.2.8 Afzinken tunnelelementen

3.4.3 Boortunnel

3.4.4 Schuiftunnel
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3.4 TUNNELBOUWMETHODEN

3.4.1 Algemeen

De in dit hoofdstuk beschreven bouwmethoden hebben als overeenkomst dat de te 
kruisen verbinding, hetzij waterweg, hetzij verkeersweg, niet behoeft te worden 
afgesloten of omgelegd gedurende de bouw van het gesloten gedeelte. Onder deze 
noemer vallen de bouwmethoden:
3.4.2 Zinktunnel, met de varianten:
- conventioneel gebouwde en afgezonken betonnen tunnelelementen;
- betonnen tunnelelementen, gebouwd volgens de segmentenmethode;
- enkel betonnen tunnelelement in de toerit gebouwd;
- stalen tunnelelementen;
Ook komen de voor de bouw van meerdere betonnen tunnelelementen benodigde 
bouwdokvarianten aan de orde:
- bouwdok met bemaling;
- bouwdok met folieconstructie;
- scheeps-/toeritdok en het afzinken van tunnelelementen.
3.4.3 Boortunnel;
3.4.4 Schuiftunnel.
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3.4.2  Zinktunnel

Bij het bouwen van een tunnel door middel van afzinken wordt het gesloten 
gedeelte van de tunnel in elementen geprefabriceerd. Het prefabriceren van de 
elementen gebeurt meestal in een bouwdok en soms op een andere plaats. 
Vervolgens worden de elementen op de definitieve lokatie geplaatst door afzinken 
en aan elkaar koppelen van de tunnelelementen.
Globaal kan men de aanleg van een afgezonken tunnel verdelen in drie onderdelen:
1. bouw elementen: 

- type;
- werkmethode;
- afzinkgereed maken;

2. bouwplaats:
- lokatie;
- inrichting;

3. afzinken elementen:
- maken zinksleuf en tijdelijke en/of definitieve fundering;
- transporteren en plaatsen elementen;
- onderspoelen/onderstromen elementen;
- aanvullen elementen;
- aanbrengen (overige) ballastbeton;
- uitwisselen ballastwater/ballastbeton;
- verwijderen ballasttanks;
- afwerking zink- en sluitvoegen;

De ruwbouw is hiermee voltooid. Hierna volgt nog de afbouw. Dit houdt in: 
- afwerking wanden, vloer en dak;
- aanbrengen verkeerskundige en tunneltechnische installaties. 
Voor de paragrafen 1 t/m 3 zijn diverse methoden beschikbaar.
Het schema op de linker pagina geeft een overzicht van de methoden en combinaties 
hiervan.
De afbouw is in vrijwel alle gevallen hetzelfde.
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3.4.2.1 Variant: betonnen tunnelelementen volgens conventionele methode

Werkwijze:

Bouwlokatie
Voor de bouw van de tunnelelementen gaat de voorkeur uit naar een bouwdok met 
open bemaling waarin voldoende ruimte is voor alle tunnelelementen van de tunnel. 
Andere mogelijkheden zijn: bouwdok met folieconstructie en scheeps/afritdok.

Betonbouw
Elk element wordt gebouwd in een aantal stortmoten van ca. 20 meter lengte.
Op de bodem van het bouwdok wordt een uitvullaag van grind of gedraineerd zand 
aangebracht met hierop een bekistingplaat. De bovenkant van de uitvullaag wordt in 
het gewenste profiel afgewerkt. De uitvullaag voorkomt tevens dat het element bij 
opdrijven aan de bodem blijft "kleven". Om het laatste wordt de voorkeur gegeven 
aan grind.
Op de bekistingplaat wordt eerst de tunnelvloer gestort. Na verharding van de vloer 
worden wanden en dak gestort. Hiervoor zijn twee methoden beschikbaar:
- alle wanden en dak in één stort: hierbij worden alleen de buitenwanden en 

eventueel (afhankelijk van de toelaatbaarheid van scheuren en de 
koelberekeningen) ook de binnenwanden gekoeld;

- binnenwanden eerst storten (eventueel met koeling) en daarna buitenwanden en 
dak tegelijk: in dit geval worden de buitenwanden en, afhankelijk van de 
koelberekeningen, ook het dak gekoeld.

Met het koelen van vers gestort beton wordt voorkomen dat ontoelaatbare 
(watervoerende) krimpscheuren ontstaan in een constructiedeel dat tegen of op een 
reeds verhard constructiedeel wordt gestort. Bij het tegelijkertijd storten van 
wanden en dak wordt gebruik gemaakt van een z.g. tunnelkist.

Voegvlakken
Aan de kopeinden van de elementen worden voorzieningen getroffen om de 
elementen in de definitieve situatie waterdicht met elkaar te verbinden. Deze 
voorzieningen bestaan o.a. uit in te storten stalen omrandingen, bevestigings-
mogelijkheden voor afdichtingsprofielen en voegsponningen met hierin opgenomen 
deuvels en ankerbussen voor het doorkoppelen van de voegwapening.
De tunnelelementen dienen na afzinken nauwkeurig op elkaar aan te sluiten en het 
theoretisch lengteprofiel binnen kleine toleranties te volgen. Hiervoor worden, als de 
tunnelelementen nog in het bouwdok liggen, instelbare stalen kopplaten in de 
omrandingen opgenomen. De kopplaten worden na inmeten van de 
tunnelelementen gesteld en vastgelast. De ruimte tussen kopplaat en omranding 
wordt geïnjecteerd. Maatafwijkingen in het lengteprofiel van het tunnelelement en 
in de voegvlakken c.q. omrandingen worden zodoende zo goed mogelijk 
gecorrigeerd.
Eén voegvlak (primaire eind) wordt voorzien van een tijdelijk afdichtingsprofiel van 
rubber, het zogenaamde Gina-profiel. Het andere voegvlak (secundaire eind) is door 
middel van de kopplaat glad afgewerkt zodat het tijdelijk afdichtingsprofiel bij 
afzinken waterdicht zal aansluiten.
Na afzinken wordt de zinkvoeg verder afgewerkt. Dit houdt o.m. in:
- het aanbrengen van een permanente afdichting met behulp van een omega-
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profiel;
- het aanbrengen van deuvels en voegwapening;
- het aanstorten van de voeg in de vloer en wanden;
- het aanbrengen van een hittewerende bekleding in de voeg ter plaatse van het 

dak en het bovenste gedeelte van de wanden.

Tijdelijke voorzieningen
Ten behoeve van het opdrijven, transporteren, afzinken en funderen van de 
tunnelelementen worden een aantal tijdelijke constructies aangebracht die na dit 
proces geheel of gedeeltelijk worden verwijderd.
- Kopschotten: Het tunnelelement wordt aan de einden afgesloten met 

kopschotten. Hierdoor ontstaat een gesloten doosconstructie, die bij een juiste 
dimensionering van de tunneldoorsnede zelfdrijvend is.

- Ballasttanks: Ten behoeve van het tijdelijk ballasten van het tunnelelement in de 
opdrijf- en afzinkfase worden in het element ballasttanks geplaatst. De 
ballasttanks zijn stalen containers of kunnen zijn opgebouwd uit stalen balken 
met houten of betonnen schotten.

- Voorspanning: De moten van een tunnelelement worden ten behoeve van het 
opdrijven, transport en afzinken met elkaar verbonden door middel van 
voorspanstrengen.

- Opleggingen:  Het tunnelelement wordt voorzien van tijdelijke oplegconstructies, 
een primaire oplegging bestaande uit een kinoplegging aan het primaire eind en 
een neusoplegging aan het secundaire eind van het element.De neus is voorzien 
van een vanginrichting (zoeker of vang genoemd) en de kin is uitgerust met een 
pen. Deze voorzieningen zorgen er tijdens het afzinken voor dat de 
neusoplegging van het af te zinken element precies op de kinoplegging van het 
reeds afgezonken element terechtkomt. Onder het tunnelelement, op ca. een 
kwart van de elementlengte gemeten vanaf het secundaire eind, wordt een stelsel 
van hydraulisch bediende stempelpennen aangebracht, de z.g. secundaire 
oplegging.

- Bolders: T.b.v. het vastmaken van sleep- en verhaaldraden bij het transporteren 
en positioneren van het tunnelelement;

- Hijsogen: T.b.v. het vastmaken van hijsdraden;
- Toegangsopening: In het dak van het tunnelelement wordt een afsluitbare 

opening gemaakt met aansluitvoorzieningen voor een toegangskoker.
- Onderspoelvoorzieningen: Afhankelijk van het onderspoelsysteem worden in de 

vloer (en buitenwanden) van het tunnelelement buizen aangebracht t.b.v. het 
transport van het onderspoelzand. Deze buizen monden onder de vloer uit met 
injektieopeningen.

De juiste plaats van de oplegpennen, ballasttanks etc. en de dimensionering van de 
doorsnede is o.a. afhankelijk van de berekening van transport-en afzinkbelastingen 
in het element en de evenwichtsberekeningen.

Kritisch:
- ontwerp dwarsprofiel, rekening houdend met inwendige kokerafmetingen, 

sterkteberekeningen en evenwichtsberekeningen;
- koeling wanden;
- stellen omrandingen en kopplaten;
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- waterdichtheid omrandingen;

Toepassing:
Het gesloten gedeelte van een tunnel wordt gebouwd met meerdere afgezonken 
tunnelelementen als:
- belemmering van de scheepvaart tot een minimum moet worden beperkt en:

- de gesloten lengte te groot is om met één element te overbruggen ( > ca. 150 
meter ).

Voorwaarden:
Een tunnel bestaande uit meerdere elementen kan worden toegepast als:
- een bouwdok beschikbaar is.
- de route tussen bouwdok en tunnellokatie bevaarbaar is (of wordt gemaakt) voor 

de tunnelelementen;

Referenties:
- RW  A4, Beneluxtunnel
- RW A10, Coentunnel
- RW A16, Drechttunnel
- RW A58, Vlaketunnel
- RW  43, Kiltunnel
- RW A29, Heinenoordtunnel
- Hemspoortunnel
- RW A10, Zeeburgertunnel
- RW A15, Tunnel onder de Noord
- Spoortunnel Rotterdam
- RW A9, Wijkertunnel

Documentatie:
- Bibliotheeklijst: 19 t/m 55, 62 t/m 64, 75 t/m 84, 90, 96, 100, 106 t/m 108, 110 t/m 

115;
- SATO-document deel 4, Berekeningen;
- SATO-document deel 5, Details;
- SATO-document deel 9, Diversen.
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3.4.2.2 Variant: Betonnen Tunnelelementen volgens segmenten methode

Algemeen:
De segmententunnel bevindt zich thans in de studie- en voorontwerpfase. In de 
voorontwerpfase voor de bouw van de Langzaamverkeerstunnel Heinenoord is aan 
de aannemerscombinatie Hollandse Beton- en Waterbouw/Van Hattum en 
Blankevoort (HBW/VHB) de opdracht gegeven voor het doen van een studie en het 
maken van een ontwerp voor een segmententunnel.
De bevindingen van de studie zijn vastgelegd in het document "Langzaam-
verkeerstunnel Heinenoord, studie Segmententunnel, afweging concepten". Het 
ontwerp is door HBW/VHB nader uitgewerkt en vastgelegd in de "Eindrapportage 
ontwerpnota" en  de "Eindrapportage uitvoeringsplan".
De belangrijkste conclusies uit de studie zijn:
- Prismatische doorsneden verdienen de voorkeur uit oogpunt van diepteligging 

van de tunneldoorsnede. Een cylindrische doorsnede heeft boven en onder het 
profiel van vrije ruimte meer extra hoogte. Als gevolg hiervan is het 
materiaalgebruik, de diepteligging en het lengteprofiel van de tunnel groter dan 
bij een prismatische doorsnede. Hierdoor is ook de hoeveelheid baggerwerk 
aanzienlijk meer.

- Vaste voegen, d.w.z. verticale stortnaden met doorgaande wapening, zijn 
betrouwbaarder qua waterdichtheid en goedkoper te produceren dan flexibele 
voegen.

- In verband met belemmering van de scheepvaart is het gunstiger om de tijdsduur 
en frequentie van de werkzaamheden in de waterweg te beperken. Mede 
hierdoor is het afzinken van langere eenheden te prefereren.

Uit deze studie is een voorkeur gebleken voor een bouwmethode welke sterk lijkt op 
de conventioneel afgezonken tunnel, n.l. het maken van korte tunnelelementen uit 
"samengestelde prismatische segmenten" van gewapend beton. Hierbij is als 
uitgangspunt genomen dat de voorzieningen voor transport en afzinken zoveel 
mogelijk uitwendig worden aangebracht. Het is dus niet nodig om het element 
binnen te gaan tijdens deze fasen. Voor inspectie na het onder water zetten van het 
element wordt een hulpvoorziening getroffen.
De in de ontwerpnota beschouwde bouwmethode is het uitgangspunt voor de 
hiernavolgende beschrijving. Gezien de overeenkomsten met de conventioneel 
gebouwde tunnel wordt volstaan met het aangeven van de verschillen t.o.v. de 
conventionele methode.

Werkwijze:

Bouwlokatie elementen
Voor het bouwen van de elementen gaat de voorkeur uit naar een bouwdok dat 
meerdere keren leeggepompt en weer onder water gezet kan worden.

Betonbouw
De tunnelelementen worden gebouwd volgens een "industrieel proces" met een 
groot repetitie-aspect.
Elk element bestaat uit 5 segmenten van 6 meter.
De voegen tussen de segmenten worden uitgevoerd als verticale stortvoegen met 
doorgaande wapening.
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De segmenten van één element worden kort achter elkaar gestort waardoor de 
onderlinge vervorming t.g.v. verhardingskrimp beperkt wordt. Hierdoor kan in 
bepaalde gevallen koeling van de beton achterwege gelaten worden.

Voegvlakken
Omdat het aantal zinkvoegen tussen de elementen erg groot is t.o.v. de 
conventionele afgezonken tunnel wordt een vereenvoudigde en goedkoper uit te 
voeren zinkvoeg toegepast.
De stalen omrandingen, bestaande uit een U-profiel, worden uitgevoerd zonder de 
naderhand in te lassen kopplaten. Aan het primaire eind wordt het Gina-profiel van 
fabriekswege op het U-profiel gevulcaniseerd. 
Omdat de mogelijkheid tot nastellen van het voegvlak in de omranding ontbreekt, 
worden de secundaire voegvlakken "gecontramald" zonder het ene voegvlak 
daadwerkelijk tegen het andere voegvlak te storten. Hiervoor wordt na gereedkomen 
van een tunnelelement het voegvlak aan het primaire eind opgemeten in relatie tot 
de definitieve ligging van het element. Daarna worden eventuele afwijkingen 
gecompenseerd bij het stellen en storten van het secundaire voegvlak van het 
aansluitende element. Indien hierna nog ontoelaatbare maatafwijkingen worden 
geconstateerd, dan is het mogelijk om op het U-profiel van de secundaire zijde 
pasplaten te lassen.
Na het afzinken worden de zinkvoegen aan de binnenzijde voorzien van een 
permanente afdichting d.m.v. Omega-profielen. De afdichtingsprofielen worden 
afgedekt met een hittewerende bekleding.

Tijdelijke voorzieningen
De elementen worden afgesloten met kopschotten. Aan de kopschotten zijn trekogen 
bevestigd t.b.v. transport en afmeren van de elementen. Ook de zoek- en 
vangconstructie voor het positioneren van het element is in de kopschotten 
opgenomen.
De deuren in de kopschotten aan de secundaire zijde worden voorzien van een 
aansluitmogelijkheid voor een toegangsschacht.  Via deze toegangsschacht kan in 
bijzondere gevallen, ook na afzinken, toegang verkregen worden tot het inwendige 
van het tunnelelement. Een toegangsschacht óp het element komt hiermee te 
vervallen.
I.p.v. ballasttanks worden uitwendig ballastkisten aangebracht aan de langszijden op 
de "oren". Deze worden tijdens het afzinken gevuld met grind.

Transport en opslag
Na het gereedkomen van één of meerdere tunnelelementen wordt het bouwdok 
volgepompt met water en worden de elementen opgedreven en uitgevaren. Op een 
geschikte plaats worden de elementen drijvend geparkeerd. Hier worden de 
tunnelelementen gereedgemaakt voor afzinken.

Fundering
Voor het funderen van de tunnel gaat de voorkeur uit naar een fundering van 
grindbedden. Door de geringe lengte van elk element kan worden volstaan met een 
tweepunts-oplegging.

Kritisch:
- Het grote aantal zink- en segmentvoegen geeft een grotere kans op lekkages.
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- Het storten van de segmenten van een element dient in een aansluitende cyclus 
te geschieden. Onderbreken van de cyclus kan gevolgen hebben voor de 
homogeniteit van het element. M.a.w., de stortvoegen tussen de segmenten 
onderling en/of de stortvoegen tussen vloer en wand kunnen watervoerend 
worden. Dit risico kan verkleind worden door het tijdens de verhardingsperiode 
koelen van de gehele constructie. Ook bij de in het ontwerp voorgestelde 
stortcyclus (één element in elf dagen) is het twijfelachtig of in alle 
omstandigheden koeling achterwege kan worden gelaten. D.m.v. 
koelberekeningen zal dit moeten worden aangetoond.

Toepassing:
Het gesloten gedeelte van een tunnel wordt gebouwd volgens de 
segmentenmethode als:
- de hinder van de scheepvaart moet worden beperkt en:
- een (groot) bouwdok niet beschikbaar is en:
- andere bouwmethoden niet toepasbaar zijn.

Voorwaarden:
Het gesloten gedeelte van een tunnel kan worden gebouwd volgens de 
segmentenmethode als:
- de kritische punten in het ontwerp zijn opgelost en:
- de tunnelbreedte klein is (ca. 15 meter).

Referenties:
- Langzaamverkeerstunnel Heinenoordontwerp

Documentatie:
- Studie segmententunnel, ontwerpnota, maart 1990;
- Studie segmententunnel, uitvoeringsplan, maart 1990.
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3.4.2.3 Variant: bouwdok met open bemaling

Werkwijze:

Inrichting bouwdok
Dit bouwdok is te vergelijken met een normale bouwput, voorzien van een 
bemalingssysteem.
De plaats van het bouwdok wordt bij voorkeur gekozen in de nabijheid van de 
tunnellokatie op één van de oevers van de te ondertunnelen waterweg.
De oppervlaktematen van het bouwdok worden bepaald door de lengte en breedte 
van de tunnelelementen en de benodigde werkruimte rondom de elementen.
De werkruimte bestaat o.a. uit:
- bouwwegen;
- kraanbanen;
- werkruimte en -wegen;
- ruimte om de tunnelbekisting uit de laatste stortmoot van een element te kunnen 

verwijderen;
Verder wordt in het bouwdok soms een afbouwsteiger aangelegd t.b.v. het 
transportgereed maken van de tunnelelementen.
De afbouwsteiger kan ook buiten het bouwdok gesitueerd zijn. Dit is afhankelijk van 
de plaatselijke omstandigheden.
De diepte van het bouwdok is afhankelijk van:
• het waterpeil in de aangrenzende waterweg, hierbij dient men rekening te 

houden met:
- het getij en de benodigde tijd voor opdrijven en verhalen van het 

tunnelelement;
- de onderschreidingskans van de waterstand, dat wil zeggen: de kans op een 

lagere waterstand dan normaal;
- de diepgang van het hoogste c.q. meest gebogen tunnelelement;
- de dikte van de uitvullaag onder het tunnelelement;
- de vereiste bodemspeling.

T.p.v. de eventuele afbouwsteiger dient de bouwdokdiepte mede gebaseerd te zijn 
op de diepgang van het afgetrimde element.
De ligging van de elementen in het bouwdok en de plaats van de bouwdokopening 
en eventuele afbouwsteiger is gebaseerd op de gewenste volgorde van afzinken.

Fasering
Als alle tunnelelementen gebouwd zijn en de benodigde hulpconstructies voor het 
verhalen van het element zijn aangebracht, kan worden begonnen met het proces 
van opdrijven, uitvaren en transporteren van de tunnelelementen. De volgende 
fasen worden hiertoe doorlopen:
1. Inunderen/openen bouwdok

Eerst worden de ballasttanks in alle tunnelelementen gevuld met water. Hierdoor 
worden de tunnelelementen op de bodem van het bouwdok gehouden als het 
bouwdok wordt gevuld met water. Nadat het bouwdok volgepompt is, wordt een 
doorvaart tussen bouwdok en vaarwater gebaggerd. 

2. Opdrijven/trimmen tunnelelement
De tunnelelementen worden vanaf deze fase één voor één verwerkt. De volgorde 
wordt bepaald door de gewenste volgorde van afzinken. Door het leegpompen 
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van de ballasttanks gaat het tunnelelement op een gecontroleerde manier 
drijven.
Na opdrijven wordt het tunnelelement verhaald en afgemeerd aan de 
afbouwsteiger. Aan de afbouwsteiger wordt het tunnelelement getrimd. D.w.z. op 
het dak en/of in het tunnelelement wordt juist voldoende vaste ballast, grind of 
beton, aangebracht zodat het tunnelelement gelijkmatig en met het gewenste 
vrijboord in het water drijft.

3. Transportgereed maken
Afhankelijk van de methode van afzinken wordt het element voorzien van de 
overige hulpmiddelen t.b.v. het transporteren en het afzinken van het 
tunnelelement. Deze hulpmiddelen zijn o.a. bolders, hijsogen, afzinkpontons en 
toegangsschacht. Ook worden voorzieningen aangebracht voor de 
positiebepaling van het tunnelelement onder water.
Hierna is het element gereed voor transport naar de definitieve lokatie.

4. Sluiten bouwdok
Fase 2 en 3 worden een aantal keer herhaald totdat alle elementen uit het 
bouwdok zijn verwijderd.
Hierna wordt de opening in het bouwdok weer afgesloten en de taludbekleding 
(indien aanwezig) hersteld. Als het bouwdok korte tijd erna weer wordt gebruikt, 
dan zal het noodzakelijk zijn om in de met geroerde grond afgesloten 
bouwdokopening een damwand te plaatsen. Dit is nodig om het waterbezwaar 
via dit gedeelte van het bouwdok te beperken.

Kritisch:
- benodigde diepte, lengte en breedte bouwdok, afgestemd op de te bouwen 

tunnelelementen;
- bemaling bouwdok;
- de bodem van het bouwdok moet draagkrachtig genoeg zijn om de 

bouwbelasting te kunnen opnemen zonder grote zettingsverschillen.

Toepassing:
Een bouwdok met bemaling wordt toegepast voor de bouw van:
- af te zinken tunnelelementen;

Voorwaarden:
Een bouwdok met bemaling kan worden toegepast als:
- bemaling is toegestaan en:
- de route tussen bouwdok en tunnellokatie bevaarbaar is voor tunnelelementen of 

bevaarbaar kan worden gemaakt.

Referenties:
- Bouwdok Amsterdam, in gebruik geweest voor:
- Coentunnel;
- Hemspoortunnel.
- Bouwdok Barendrecht, in gebruik (geweest) voor:
- Heinenoordtunnel;
- Drecht/Kiltunnel;
- Leidingentunnel Hollands Diep;
- Spoortunnel Rotterdam;
- Tunnel onder de Noord.
- Bouwdok Madroel, in gebruik geweest voor:
- Beneluxtunnel.
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- Bouwdok Brienenoord, in gebruik geweest voor:
- Spijkenissetunnel;
- Botlektunnel.

Documentatie:
-



Bouwmethoden Tunnelbouwmethoden

3.4 - 18 Specifieke Aspecten TunnelOntwerp / versie 2005

Rijkswaterstaat Bouwdienst
Ministerie van Verkeer en Waterstaat



Bouwmethoden Tunnelbouwmethoden

Specifieke Aspecten TunnelOntwerp / versie 2005 3.4 - 19

Rijkswaterstaat Bouwdienst
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

3.4.2.4 Bouwdok met Folieconstructie

Algemeen:
Als bemaling niet is toegestaan kan een bouwdok worden aangelegd binnen een 
met behulp van een folieconstructie gecreëerde kunstmatige polder. In deze 
beschrijving worden alleen de aanvullende ontwerpeisen voor deze bouwdoktypen 
ten opzichte van een bemalen bouwdok behandeld.

Werkwijze:
Een bouwdok met folieconstructie kan op twee manieren worden uitgevoerd:
- Hooggelegen bouwdok; wordt toegepast bij bijvoorbeeld een bestaand bouwdok, 

dat niet dieper kan of mag worden ontgraven. De bestaande diepte is dan 
maatgevend voor de diepteligging van de folie waardoor de gehele 
bouwdokconstructie hoger komt te liggen dan een bemalen bouwdok. 

- Laaggelegen bouwdok; in alle andere gevallen.

Hooggelegen bouwdok
Ontwerpuitgangspunten:
- De maximale diepteligging van de folie is een randvoorwaarde voor het overige 

ontwerp.
- De benodigde nuttige afmetingen van het bouwdok worden op dezelfde wijze 

bepaald als bij een bouwdok met bemaling, met inachtname van het volgende:
- Om de elementen te kunnen uitvaren moeten ze geschut worden naar het niveau 

van de waterweg. Hiervoor is een vrije ruimte in het bouwdok benodigd, de 
zogenaamde schutlokatie. De bodem van de schutlokatie dient voor het schutten 
op de gewenste diepte gebracht te worden en is dus niet beschikbaar als 
bouwlokatie voor tunnelelementen.

- Om de tunnelelementen te kunnen opdrijven is binnen het bouwdok een 
waterstand nodig welke hoger is dan het peil van de waterweg. Deze waterstand 
wordt bepaald door:
- de diepteligging van de folie (randvoorwaarde);
- de voor evenwicht van de folie benodigde laagdikte van het ballastzand op de 

folie (bij droog bouwdok);
- de som van diepgang tunnelelement, bodemspeling en dikte van het 

grindbed:
- Om deze waterstand te kunnen behalen worden rondom het bouwdok dijken 

aangelegd. De hoogte van deze dijken wordt bepaald door de waterhoogte in het 
bouwdok tijdens opdrijven van de tunnelelementen.

- Door de dijken rondom het dok en door de benodigde ruimte voor de schutlokatie 
wordt de werkelijk benodigde ruimte een stuk groter dan een bouwdok met 
bemaling.

- De diepteligging van de folie ter plaatse van de schutlokatie wordt bepaald door:
- waterstand in de waterweg; 
- de som van diepgang tunnelelement, bodemspeling en de benodigde 

minimale afdeklaag (ca. 0,5 tot 1.0 meter) op de folie. Dit kan in strijd zijn met 
de randvoorwaarde voor de diepteligging van de gehele folieconstructie. In 
dat geval kan ter plaatse van de schutlokatie een uitzondering worden 
gemaakt.

- Indien de schutlokatie slechts ruimte biedt voor één tunnelelement, moet elk 
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element afzonderlijk worden geschut en uitgevaren. Door de wisselende 
waterstanden in het bouwdok ten opzichte van het peil in de waterweg zal de 
bouwdokopening moeten worden afgesloten met een deur die in korte tijd 
meerdere malen kan worden gebruikt.

Laaggelegen bouwdok
Ontwerpuitgangspunten:
- De benodigde nuttige afmetingen van het bouwdok worden op dezelfde wijze 

bepaald als bij een bouwdok met bemaling.
- De diepteligging van de folie wordt bepaald door de som van diepgang 

tunnelelement, bodemspeling, dikte grindbed en de benodigde ballastlaag op de 
folie bij een droog bouwdok.

- In de folieconstructie wordt bij de aanleg een eenvoudige deurconstructie 
opgenomen. Hierdoor hoeft de folie niet beschadigd te worden bij het openen 
van het dok en kan het dok nogmaals worden gebruikt.

- Het uitvaren van de tunnelelementen geschiedt verder op dezelfde wijze als bij 
een bouwdok met bemaling.

Voor- en nadelen
Voordelen laaggelegen bouwdok ten opzichte van hooggelegen bouwdok:
- geen schuttingen nodig;
- geen dijken nodig;
- de deurconstructie kan eenvoudiger worden uitgevoerd;
Nadelen laaggelegen bouwdok ten opzichte van hooggelegen bouwdok:
- diep af te zinken folieconstructie;
- diepe ontgraving nodig;
- groot bruto oppervlak;

Kritisch:
- evenwicht folieconstructie;
- stabiliteit taluds;
- ontwerp deurconstructie;
- fasering uitvaren (bij hooggelegen bouwdok);

Toepassing:
Een bouwdok met folieconstructie wordt toegepast voor de bouw van:
- af te zinken tunnelelementen;

Voorwaarden:
Een bouwdok met folieconstructie wordt toegepast als:
- bemaling niet is toegestaan en:
- de route tussen bouwdok en tunnellokatie bevaarbaar is voor tunnelelementen of 

bevaarbaar kan worden gemaakt.
Een aanvullende voorwaarde kan zijn dat dit type bouwdok door de relatief hoge 
aanlegkosten alleen rendabel wordt bij gebruik voor de bouw van meerdere tunnels.

Referenties:
- Bouwdok Barendrecht (laaggelegen):

- haalbaarheidsstudie Wijkertunnel.
- Bouwdok Amsterdam (hooggelegen):
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- voorontwerp Uitbr. Coentunnel.

Documentatie:
-



Bouwmethoden Tunnelbouwmethoden

3.4 - 22 Specifieke Aspecten TunnelOntwerp / versie 2005

Rijkswaterstaat Bouwdienst
Ministerie van Verkeer en Waterstaat



Bouwmethoden Tunnelbouwmethoden

Specifieke Aspecten TunnelOntwerp / versie 2005 3.4 - 23

Rijkswaterstaat Bouwdienst
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

3.4.2.5 Variant scheepsdok / toeritdok

Algemeen:
Met enige aanpassingen kan de bouwkuip of bouwput van de toerit of de 
afgebouwde toerit worden ingericht als tijdelijk bouwdok. In een dergelijk bouwdok 
is doorgaans slechts plaats voor het bouwen van één, relatief kort tunnelelement 
tegelijk. De hierbij toegepaste fasering en werkmethode is ook mogelijk bij het 
gebruik van een scheepsdok.
Welke mogelijkheid wordt toegepast, hangt sterk af van de omstandigheden en 
lokatie van de tunnel en de beschikbaarheid van een bruikbaar scheepsdok.

Werkwijze:
De hier beschreven werkwijze gaat ervan uit dat:
- de tunnelelementen worden gebouwd in de bouwkuip van één van de toeritten;
- de betreffende toerit wordt gebouwd in een bouwkuip van damwanden met een 

vloer van onderwaterbeton;
- er meer dan één tunnelelement moet worden gebouwd en slechts plaats is voor 

één tunnelelement in het dok c.q. bouwkuip.

Fasering
1. Aanleg bouwkuip/dok

Op de gebruikelijke manier wordt de bouwkuip voor de toerit gebouwd; 
damwanden en palen heien, onderwaterbeton storten. De belangrijkste extra 
voorziening aan de bouwkuip is een deur aan de kop van de bouwkuip. Deze deur 
is nodig om een afgebouwd tunnelelement uit te kunnen varen en om vervolgens 
de bouwkuip weer af te sluiten en droog te kunnen zetten. De deur wordt zodanig 
uitgevoerd dat hij in zijn geheel verwijderd kan worden met behulp van een 
drijvende bok. Ook worden voorzieningen getroffen voor een waterdichte 
aansluiting met de bouwkuip.
Na het leegpompen van het bouwdok wordt op de onderwaterbeton een 
uitvullaag aangebracht om de uit de onderwaterbeton stekende paalkoppen af te 
dekken en een horizontaal oppervlak te verkrijgen. Deze uitvullaag bestaat uit 
grind of gedraineerd zand zodat lek- en hemelwater kan worden afgevoerd. Op de 
uitvullaag wordt het grindbed aangebracht en in profiel afgewerkt zoals ook 
gebruikelijk is bij een normaal bouwdok.

2. Bouw tunnelelement
Op de uitvullaag wordt het eerste tunnelelement gebouwd en voorzien van 
ballasttanks, kopschotten en benodigde transportvoorzieningen ten behoeve van 
het uitvaren van het tunnelelement. 

3. Inunderen bouwdok
De ballasttanks in het tunnelelement worden gevuld met ballastwater om het 
element op de bodem van het bouwdok te houden. Hierna wordt het bouwdok 
volgepompt.

4. Opdrijven tunnelelement
Door het leegpompen van de ballasttanks gaat het tunnelelement drijven.

5. Openen dok/uitvaren tunnelelement
De dokdeur wordt met behulp van een drijvende bok weggenomen. Door 
sleepboten wordt het tunnelelement uitgevaren. Een lier op de oever houdt het 
achtereinde van het tunnelelement onder controle.
Vervolgens wordt het tunnelelement tijdelijk afgemeerd aan de afbouwsteiger in 
de buurt van de bouwplaats. Als het in deze fase het laatst af te zinken element 
betreft, dan wordt het element in het bouwdok gereedgemaakt en direct na 
uitvaren afgezonken.

6. Sluiten en leegpompen dok
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De dokdeur wordt weer op zijn plaats aangebracht en vastgezet. Hierna wordt het 
dok leeggepompt zodat de bouwcyclus weer bij fase 1 kan beginnen.

Aan de afbouwsteiger wordt het tunnelelement getrimd en voorbereid voor 
afzinken.
Voor het uitvaren en afzinken is veel (zwaar) materieel en organisatie nodig dus is 
het economisch en planmatig beter om zoveel mogelijk deze werkzaamheden in een 
aaneengesloten periode te combineren. Bijvoorbeeld door globaal de volgende 
fasering aan te houden:
- tunnelelement.1 t/m tunnelelement.n-1 bouwen, opdrijven, uitvaren en 

"parkeren" aan afbouwsteiger;
- tunnelelement.n (= laatste tunnelelement) bouwen, opdrijven en in het bouwdok 

trimmen en voorbereiden voor afzinken;
- tunnelelement.1 t/m tunnelelement.n-1 trimmen, voorbereiden en afzinken;
- tunnelelement.n uitvaren en afzinken;
Door het toepassen van deze fasering worden alle tunnelelementen in een 
aaneengesloten periode afgezonken hetgeen beter is i.v.m. inzet afzinkmaterieel en 
onderhoud zinksleuf c.q. slibvrij maken.
Voor de volgorde van het afbouwen van de toerit en het afzinken van het laatste 
tunnelelement zijn twee mogelijkheden.
Methode Zeeburgertunnel:
- tunnelelementen afzinken en laatste tunnelelement met de kop in de bouwkuip 

c.q. bouwdok laten steken. Het element wordt met behulp van onder andere 
wiggen gefixeerd. De bouwkuip wordt ter plaatse van de bouwdokdeur met een 
"manchet" om de kop van het element afgesloten.

- vervolgens wordt het overgangsgedeelte en de toerit gebouwd, aansluitend aan 
de kop van het tunnelelement. Hierbij moet wel bedacht worden dat de 
tunnelelementen van de Zeeburgertunnel op palen rusten. Als dit niet het geval is 
moet aandacht worden geschonken aan de werkwijze en detaillering van de 
sluitvoeg in verband met ongelijke zettingen tussen element en 
overgangsgedeelte.

Variant oplossing:
- na bouwen en uitvaren van het laatste element wordt de bouwkuip gesloten en 

leeggepompt;
- in de bouwkuip het overgangsgedeelte en toerit bouwen;
- bouwkuip volpompen en (voor zover nodig) verwijderen;
- de tunnelelementen afzinken;
- de sluitvoeg tussen overgangsgedeelte en element op de gebruikelijke manier 

bouwen.

Kritisch:
Ontwerp bouwkuip met deur:
- Vervormingsarme constructie; het "dynamisch effect" van herhaaldelijk vol- en 

leegpompen kan lekkage via de damwandsloten veroorzaken.
- Palenplan; rekening houden met de bouwbelasting zoals uitvullagen en gewicht 

tunnelelement.
Bouwtijd:
- Doordat de tunnelelementen achter elkaar gebouwd moeten worden kan de 

bouwtijd van de tunnelelementen beslissend zijn voor de totale bouwtijd.
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- Het bouwen van de tunnelelementen in een toerit is extra tijdrovend. Pas na het 
uitvaren en afzinken van het laatste tunnelelementen kan de toerit worden 
afgebouwd.

- Omdat 3/4 van de bouwactiviteiten achter elkaar in de bouwkuip plaatsvindt, is de 
planning kritisch ten aanzien van tegenslagen. Uitwijken naar een ander 
onderdeel is niet of nauwelijks mogelijk.

- Organisatie van de "bouwtrein" is moeilijk. Voor elk tunnelelement moet als het 
ware opnieuw worden gestart. Hierdoor ontstaan pieken en dalen in de inzet van 
personeel.

Toepassing:
Een scheeps- of toeritdok wordt toegepast bij de bouw van:
- af te zinken tunnelelementen.

Voorwaarden:
Een scheeps- of toeritdok kan worden toegepast als:
- het gebruik van een "normaal" bouwdok niet mogelijk is in verband met 

ruimtegebrek en/of:
- het gebruik van een "normaal" bouwdok niet mogelijk is in verband met een voor 

tunnelelementen onbevaarbare waterweg.

Referenties:
- RW 10, Zeeburgertunnel.

Documentatie:
- bibliotheeklijst: 36 t/m 40
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3.4.2.6 Betonnen tunnelelement in toerit gebouwd

Werkwijze:

Algemeen
Deze bouwmethode is met name geschikt bij korte tunnels met één tunnelelement. 
Het element sluit dan met beide einden aan op een overgangsgedeelte.
Hierbij heeft bouwen in de toerit een aantal voordelen als wordt uitgegaan van een 
geïntegreerd ontwerp van het tunnelelement, overgangsgedeelten en toeritten.
Voor de aansluiting op het overgangsgedeelte wordt een "contramal" constructie 
met afdichtingsprofielen toegepast. In het overgangsgedeelte wordt een sponning 
gemaakt met het afdichtingsprofiel erin opgenomen. De beide uiteinden van het 
element passen in de sponningen. Het is wel noodzakelijk dat de 
overgangsgedeelten gereed zijn als het tunnelelement wordt geplaatst.

Fasering
1. Aanleg bouwdok

De vorm van het bouwdok is afhankelijk van de bouwmethode van de toeritten.
Hierin zijn drie hoofdvarianten te herkennen:
- betonnen bakconstructie in bemalen bouwput, hierbij wordt de afgebouwde 

bakconstructie gebruikt als bouwdok;
- bouwkuip (tijdelijk of definitief) met damwanden en onderwaterbeton, in dit 

geval kan ook de (tijdelijke) bouwkuip dienen als bouwdok;
- kunstmatige polderconstructie, na gereedkomen van (een deel van) de 

kunstmatige polder wordt in de drooggemalen polder het element gebouwd.
De bouwdokopening tussen waterweg en bouwdok is opgenomen in het 
overgangsgedeelte.
1. Bouw tunnelelement

De bouw van het element is in grote lijnen gelijk aan de bouwwijze voor 
meerdere elementen.

2. Openen bouwdok
Op dit moment dienen in de overgangsgedeelten de volgende werkzaamheden 
gereed te zijn:
- constructieve ruwbouw voor zover nodig om de opleg- en afzinkbelastingen it 

het tunnelelement op te kunnen nemen;
- ruwbouw sponningconstructies;
- pneumatische afdichtingsprofielen in de sponningen aangebracht;
- voorbereiding afbouw sluitvoegen;
- tijdelijke opleggingen ten behoeve van het element gesteld;
Hierna wordt de toerit onder water gezet en het tunnelelement opgedreven en 
getrimd. Daarna wordt het bouwdok geopend.

3. Afzinken tunnelelement
Vervolgens wordt het element uitgevaren en tussen de beide 
overgangsgedeelten gemanoeuvreerd met behulp van lieren op de oevers.
Wanneer het element in de juiste positie ligt, wordt deze afgezonken en komt te 
rusten op verstelbare oplegpunten in de sponningen. Nadat het element gesteld 
is, wordt het gefixeerd met behulp van wiggen. De in de sponningen opgenomen 
pneumatische afdichtingsprofielen worden uitgeperst, waardoor een waterdichte 
aansluiting tussen tunnelelement en overgangsgedeelte ontstaat.
Vervolgens kunnen de toeritten weer leeggepompt worden en wordt vanuit de 
binnenzijde tussen toeritten en element een tweede waterafdichting met behulp 
van omegaprofielen aangebracht.
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Hierna kunnen de kopschotten worden verwijderd.
4. Eindsituatie

Het ballasten van het tunnelelement kan op diverse manieren of een combinatie 
van deze manieren:
- conventionele methode, ballastbeton op de vloer van de tunnel;
- zandballast op aan de buitenzijde van de tunnel aangebrachte "oren";
- ballastbakken aan de uiteinden van het tunnelelement op het dak (vooraf) 

aanbrengen en deze vullen met zand;
- de uiteinden van het tunnelelement bevestigen aan de overgangsgedeelten 

met behulp van voorspanning. De opwaartse krachten worden mede 
opgevangen door de trekpalen onder de overgangsgedeelten.

Kritisch:
- integratie ontwerp van tunnelelement, overgangsgedeelten en toeritten met 

betrekking tot aansluitingen, bouwfaseringen, ballastsysteem enz..
- omdat het tunnelelement ingepast moet worden tussen de overgangsgedeelten 

is het inbouwen van compensatiemogelijkheden voor bouwtoleranties en een 
nauwkeurige maatvoering in de uitvoeringsfase van groot belang;

- de keuze van het ballastsysteem hangt af van de afmetingen van het element en 
de afweging van technische en economische aspecten;

- vanaf het leegpompen van de toeritten tot het aanbrengen van het definitieve 
afdichtingsprofiel is slechts één afdichting (pneumatisch profiel) aanwezig. Dit 
veroorzaakt een groter risico op vollopen van de tunnel. Het tunnelelement moet 
hierop berekend zijn.

- door de bouwfasering is de bouwtijd verhoudingsgewijs lang.

Toepassing:
Een enkel tunnelelement bouwen in de toerit wordt toegepast bij:
- tunnels met een kort gesloten gedeelte (< ca. 150 meter)

Voorwaarden:
Een enkel tunnelelement bouwen in de toerit kan worden toegepast als:
- belemmering van het scheepvaartverkeer tot een minimum moet worden beperkt 

en:
- de lange(re) bouwtijd geen bezwaar is.

Referenties:
- RW 32, Aquaduct te Grouw;
- RW  7, Margriettunnel.

Documentatie:
- bibliotheeklijst: 45, 46, 47, 137, 149.
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3.4.2.7 Stalen Tunnel

Algemeen:
Het bouwen van een stalen tunnel bevindt zich thans in het stadium van studie en 
voorontwerp. In de voorontwerpfase voor de bouw van de Langzaamverkeerstunnel 
Heinenoord is aan de aannemerscombinatie Grootint/Voormolen de opdracht 
gegeven voor het doen van een studie en het maken van een ontwerp voor een 
stalen tunnel.
Dit ontwerp staat model voor de hier beschreven werkwijze, met de kanttekening dat 
het een (in Nederland) nog niet eerder uitgevoerde bouwmethode is, zodat bij 
nadere uitwerking van het ontwerp waarschijnlijk nog wijzigingen en optimalisaties 
van het ontwerp kunnen worden aangebracht.
Eén aspect van het bouwen in staal is het lage eigengewicht van de constructie en 
dus geringe diepgang van de drijvende tunnelelementen.
Dit zou een voordeel kunnen zijn indien op de transportroute ondiepe wateren 
moeten worden gepasseerd.
Ook is het mogelijk de tunnelelementen in relatief ondiep water af te zinken zodat 
het mogelijk is om ook afritelementen te prefabriceren en af te zinken. In het 
ontwerp van de Heinenoordtunnel is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Werkwijze:

Bouw tunnelelementen
Elk tunnelelement bestaat uit een aantal segmenten van ca. 70 meter lang.
Elk segment is samengesteld uit drie geprefabriceerde secties.
De hoofdconstructie van een sectie bestaat voornamelijk uit stalen H-profielen.
De profielen worden met de flenzen aan elkaar gelast tot stalen panelen ter lengte 
van één sectie. Op deze wijze ontstaan vloer-, wand- en dakpanelen. Deze panelen 
worden aan elkaar gelast tot een tunnelsectie. Hierna worden de secties gestraald en 
geconserveerd.
Vervolgens worden een aantal secties aan elkaar gelast tot één segment. 
Het koppelen van de segmenten tot één tunnelelement geschiedt in het water. Eén 
voor één worden de segmenten met behulp van een afzinkbaar ponton te water 
gelaten. Door het lage eigen gewicht zal het tunnelsegment weinig diepgang hebben 
vergeleken met een betonnen element. Het grootste deel bevindt zich boven water.
Vooraf worden aan de uiteinden van de segmenten, over het gedeelte dat onder 
water zal steken, tijdelijke kopschotten en afdichtingen aangebracht. Verder worden 
voorzieningen voor het waterdicht koppelen van de segmenten aangebracht. De 
segmenteinden aan de uiteinden van het toekomstig tunnelelement worden 
voorzien van een volledig kopschot. Drijvende op het water worden de segmenten 
gekoppeld en aan elkaar gelast tot een tunnelelement.
Tijdens het fabricageproces van de tunnelsegmenten zijn al zoveel mogelijk 
voorzieningen voor transport en afzinken aangebracht. Ook worden voor zover 
mogelijk alle leidingen voor het onderspoelen en de tunneltechnische installaties en 
dergelijke aangebracht.
De specifieke opbouw en samenstellingsmethode van de tunnelelementen vereist 
een fabrieksterrein aan het water.
Als de tunnelelementen gereed zijn, worden de tunnelelementen getrimd door 
middel van het aanbrengen van ballast.
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Bij de elementen welke diep worden afgezonken bestaat de ballast uit een laag 
beton op het dak van het element en het plaatsen van betonblokken op de 
vloeruitkragingen (oren). 
De minder diep afgezonken tunnelelementen worden voorzien van een laag beton 
op het dak en de holle ruimten in de staalconstructie worden gevuld met water.

Bouw toeritelementen
De bouw van de secties voor toeritelementen komt overéén met de bouw van de 
tunnelsecties. Na het conserveren van de secties wordt het afritelement direct 
samengesteld uit een aantal afritsecties. Dit is mogelijk omdat een afritelement 
korter is en ook veel lichter is als een tunnelelement. Vervolgens wordt het 
afritelement volledig transport- en afzinkgereed gemaakt en op een afzinkbaar 
ponton geplaatst. Op dit ponton wordt het element vervoerd naar de afzinklokatie.

Transport en afzinken
Transport van de tunnelelementen en de pontons met afritelementen geschiedt met 
sleepboten.
Met behulp van een drijvende bok worden de tunnelelementen afgezonken. Het 
afritelement wordt tijdens de afzinkprocedure aan één zijde gehesen met een 
drijvende bok en op de oever gehesen met een portaalkraan. 
Het koppelen van de elementen geschiedt in eerste instantie met behulp van 
trekvijzels en een zoekersysteem. Een gina-profiel rondom het element zorgt voor de 
eerste afdichting. Nadat de eerste koppeling tot stand is gekomen, worden de 
rondom het element aangebrachte schroefspindels uitgeklapt en aangedraaid. Na 
uitrichten van het element wordt van binnenuit de voegopening tussen de 
elementen dichtgelast.
Voor het overige komt het afzinken overeen met het afzinken van een betonnen 
tunnelelement.
Na afzinken en onderspoelen wordt bij de diep afgezonken tunnelelementen het 
ballastwater in de ballasttanks vervangen door ballastwater in de tunnelwanden.
Bij de minder diep afgezonken tunnelelementen wordt na afzinken het ballastwater 
in de tanks vervangen door betonblokken op de vloeruitkragingen. Hierna worden 
deze elementen onderspoeld.
De afritelementen worden geballast door het aanbrengen van grond op de 
vloeruitkragingen.

Onderstromen/fundering
Omdat de tunnelelementen niet toegankelijk zijn tijdens de afzinkfase geschiedt het 
onderstromen via in de wanden aangebrachte aansluitpunten.
Door de flexibiliteit van de stalen constructie is de stalen tunnel minder gevoelig 
voor lokale zettingsverschillen in de ondergrond.

Kritisch:
- corrosiebescherming van met name de niet meer te inspecteren buitenzijde van 

de tunnel. Hiervoor zijn diverse methoden beschikbaar. Bij het ontwerp 
Heinenoordtunnel is gekozen voor een combinatie van methoden. Ten eerste 
wordt zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde een coating aangebracht. 
De buitenzijde van de tunnel wordt extra beschermd door het toepassen van een 
actief kathodische bescherming. Op enige afstand van de tunnel worden in de 
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bodem een aantal diepwelanoden aangebracht. Tezamen met een stroombron, 
gevoed uit het lichtnet, vormt dit een corrosiebescherming voor die 
constructiedelen waar tijdens en na de aanleg van de tunnel de coating 
beschadigd is. Door het aanleggen van een elektronisch monitorsysteem wordt 
de werking van de anodische bescherming permanent gecontroleerd. De 
onbehandelde oppervlakken ter plaatse van het inwendige van de vloer- wand- 
en dakpanelen worden verondersteld niet of nauwelijks te corroderen omdat de 
panelen gevuld zijn met water dat na enige tijd vrijwel zuurstofloos zal zijn.

- In het ontwerp van de Heinenoordtunnel nog niet volledig opgeloste problemen:
- brandbestendigheid van de met water gevulde wand- en dakpanelen;
- vorstbestendigheid van de met water gevulde wand- en dakpanelen. Een 

mogelijke oplossing is het aan het water toevoegen van antivries. De 
houdbaarheid van dit produkt zal nog moeten worden aangetoond;

- maatvoering bij op het water drijvend aan elkaar lassen van de segmenten;
- de gehele transport-, afzink-, onderstroom- en ballastmethode zal nader 

moeten worden onderzocht en geoptimaliseerd;

Toepassing:
Het gesloten gedeelte van een tunnel wordt met meerdere af te zinken stalen 
tunnelelementen gebouwd als:
- belemmering van de scheepvaart tot een minimum moet worden beperkt en:
- de gesloten lengte te groot is om met één element te overbruggen ( > ca. 150 

meter) en:
- op geen enkele wijze een bouwdok beschikbaar is.

Voorwaarden:
Het gesloten gedeelte van een tunnel kan met meerdere af te zinken stalen 
tunnelelementen worden gebouwd als:
- het niet mogelijk is om op een andere wijze een tunnel te bouwen. Dit wordt 

voornamelijk veroorzaakt door de bouwkosten van de stalen tunnelelementen 
welke een stuk hoger zijn als betonnen elementen.

Referenties:
- Langzaamverkeerstunnel Heinenoord.

Documentatie:
- Ontwerpnota met bijlagen, Grootint/Voormolen, februari 1990
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3.4.2.8 Afzinken tunnelelementen

Werkwijze:

Transport elementen
Nadat het tunnelelement transportgereed is gemaakt, wordt het naar de plaats van 
bestemming gebracht. 
Voor het transporteren zijn diverse mogelijkheden beschikbaar.
Grote elementen zijn doorgaans zelfdrijvend. Het is ook mogelijk om (kleine) 
elementen te transporteren op of tussen pontons, hangend in een drijvende bok of 
een speciaal ontworpen transportvaartuig. Hierbij is het niet noodzakelijk dat het 
element zelfdrijvend is.
In alle gevallen zal de voortbeweging geschieden door middel van sleepboten.
Het aantal sleepboten en het totale vermogen ervan is afhankelijk van een aantal 
factoren:
- afmetingen en gewicht element;
- stroomkrachten op het element;
- benodigde manoeuvreermogelijkheden;
- veiligheidsmarge op bovenstaande punten;
De route van het transport wordt uitgestippeld op basis van de benodigde diepgang, 
breedte en eventueel benodigde doorvaarthoogte (drijvende bok). Ook wordt gelet 
op de moeilijkheid van het traject (bochten, bruggen, dwarsstroming bij rivierarmen 
enzovoorts).

Afzinken
Op de afzinklokatie wordt het element in de juiste positie gebracht met behulp van 
de sleepboten.
Voor het afzinken kan gebruik gemaakt worden van diverse mogelijkheden:
- De in Nederland meest toegepaste methode is  het afzinken met behulp van 

afzinkpontons. 
- Op lokaties met beperkte ruimte, bijvoorbeeld zinksleuf tussen damwanden, 

wordt ook wel een traversekraan gebruikt.
- Voor kleine en/of niet zelfdrijvende elementen is het afzinken met behulp van een 

drijvende bok of het speciale vaartuig waarmee het element is getransporteerd 
een aanvaardbare oplossing;

- Op lokaties met grote golfslag en deining, bijvoorbeeld riviermondingen of op 
volle zee, zal men gebruikmaken van een hefeiland.

Het principe van afzinken is in alle gevallen gelijk. De verdere beschrijving van het 
afzinken is gebaseerd op het afzinken met behulp van afzinkpontons.

Afzinken met behulp van afzinkpontons 
Voor het afzinken met behulp van afzinkpontons worden vier kleine pontons 
gebruikt, die twee aan twee in dwarsrichting worden gekoppeld. Ook worden wel 
twee grote pontons toegepast. De pontons zijn voorzien van een aantal lieren 
waarmee zowel de horizontale als de verticale bewegingen van het element kunnen 
worden gestuurd. (zie tekening fase 1). 
Voordat met afzinken wordt begonnen, worden de pontons op het element 
geplaatst. Met behulp van sleepboten wordt het tunnelelement grof in positie 
gebracht.
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Tijdens het afzinkproces wordt het tunnelelement in drie richtingen gestuurd met 
behulp van een stelsel van kabels en lieren.
- Afzinkkabels ten behoeve van de verticale beweging;
- Zijdraden ten behoeve van horizontale beweging in de dwarsrichting van het 

element;
- Kopdraden ten behoeve van de horizontale beweging in de lengterichting van het 

element.
De afzinkkabels worden aangebracht tussen de pontons en het tunnelelement.
Zij- en kopdraden bevinden zich tussen tunnelelement of ponton en de "vaste 
wereld". De "vaste wereld" kan zijn: de oever, dodebed in de bodem of een lierbak op 
het water.
De plaatsing van de lieren en de manier waarop de kabels worden bevestigd, is 
afhankelijk van de stroming van het water waarin wordt afgezonken.
1. Afzinken in stilstaand water:

- Zijdraden aan de pontons, lieren op de pontons;
- Kopdraden aan het tunnelelement, lieren op de oever of lierbak.

2. Afzinken in stromend water:
- Zijdraden aan het tunnelelement, lieren op de oever of lierbak;
- Kopdraden aan het tunnelelement, lieren op de oever of lierbak;
- Aparte draden ten behoeve van het positioneren van de pontons;

De pontons met element komen zodoende geheel in de draden te "hangen" en kan 
men het tunnelelement zeer nauwkeurig sturen door het vieren en/of intrekken van 
de draden.
Door het inlaten van water in de ballasttanks gaat het tunnelelement dalen en wordt 
het vrijboord weggetrimd (fase 2). Naarmate meer water wordt ingelaten, dalen 
pontons en element verder. 
Als de pontons voldoende diepgang hebben, dat wil zeggen de afzinkkabels tussen 
pontons en tunnelelement worden belast met het vereiste afzinkgewicht, wordt 
gestopt met ballasten. De pontons blijven vanaf dit moment op een constante diepte 
drijven.Het element daalt verder door het laten vieren van de afzinkkabels.Het 
vereiste afzinkgewicht is o.m. afhankelijk van de aanstroomkrachten en verticale lift 
van het tunnelelement ten gevolge van stroming. In stromend water is een groter 
afzinkgewicht vereist dan in stilstaand water.
Stapsgewijs wordt het tunnelelement neergelaten en naar het voorgaande element 
getrokken.
Op het eind van dit afzinktraject komt het tunnelelement in eerste instantie met de 
oplegneus aan het primaire eind op de oplegkin aan het secundaire eind van het 
vorige element te rusten en wordt het element tegen het vorige element 
aangetrokken (fase 3).
De pen aan de oplegkin en de zoeker aan de oplegneus zorgen voor een juiste 
positie in de dwarsrichting. De stempelpennen zijn hierbij nog net vrij van de 
fundatieplaten zodat het voegvlak aan het primaire eind van het af te zinken 
tunnelelement zich optimaal kan richten ten opzichte van het voegvlak van het 
voorgaande element.
Bij het tegen elkaar trekken van de tunnelelementen wordt het tijdelijk 
afdichtingsprofiel enigszins ingedrukt. De vorm van het tijdelijk afdichtingsprofiel is 
zodanig dat een puntig gedeelte van het profiel een eerste afdichting tussen de 
tunnelelementen tot stand brengt.
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Vervolgens worden de stempelpennen verder uitgedrukt zodat het secundaire einde 
van het zojuist afgezonken element komt te rusten op fundatieplaten welke vooraf 
op de bodem van de zinksleuf zijn gelegd. Na het afzinken wordt met behulp van 
vijzels tussen neus- en kinoplegging en de vijzels ter plaatse van de stempelpennen 
het tunnelelement in de hoogterichting gesteld. Hierbij dient rekening te worden 
gehouden met te verwachten zettingen na afzinken en onderspoelen.
Tenslotte wordt de ruimte (zinkkamer) tussen de kopschotten van de twee elementen 
leeggepompt, waardoor het zojuist afgezonken element ten gevolge van de 
waterdruk tegen het vrije kopvlak stevig tegen het vorige element wordt aangedrukt.

Onderspoelen/Onderstromen
Onderspoelen en onderstromen zijn twee methoden om zand onder een afgezonken 
tunnelelement te brengen. Het onderspoelen/stromen dient bij voorkeur plaats te 
vinden zo spoedig mogelijk na afzinken van het tunnelelement.  Dit is 
uitvoeringstechnisch niet zo aantrekkelijk maar hiermee wordt voorkomen dat zich 
onder de tunnelelementen slib gaat ophopen.
Onderspoelen is het van buitenaf injecteren van een zand/water mengsel via een 
buis die onder het tunnelelement wordt gebracht. Aan weerszijden van de 
aanvoerbuis zijn aanzuigbuizen aangebracht die het overtollige water weer 
terugvoeren. Het zand blijft achter onder het tunnelelement.
Onderstromen is het injecteren van een zand/watermengsel via injectieopeningen in 
de vloer van het tunnelelement.De injectieopeningen worden zodanig geplaatst dat 
onder het tunnelelement een regelmatig patroon van op elkaar aansluitende 
zandplakkaten ontstaat.
Ondanks de goede resultaten is de onderspoelmethode in de Nederlandse situatie in 
onbruik geraakt door de volgende redenen:
a. het onderspoelmaterieel vormt een belemmering voor de scheepvaart;
b. voor het verplaatsen van het materieel is een drijvende bok benodigd;
c. de methode vereist een vrij grove en daardoor dure zandsoort.
Voor het onderstromen zijn diverse methoden ontwikkeld:
1. via een buizenstelsel vanaf de toerit door de tunnelkokers heen. Bij dit systeem is 

het noodzakelijk om doorvoerbuizen in de vloer op te nemen. De doorvoerbuizen 
zijn uitgerust met een injectieopening met terugslagklep (balafsluiter). De 
doorvoerbuizen worden na het onderstromen dichtgelast en geïnjecteerd. Deze 
constructie is relatief duur en bij een onjuiste uitvoering kan via de buizen toch 
nog lekkage optreden.

2. vanaf een schip via in de tunnelwand opgenomen aansluitpunten en een in de 
wand en vloer opgenomen buizenstelsel welke uitmondt onder de tunnelvloer. 
Deze buizen kunnen eenvoudig worden uitgevoerd en hoeven na onderstromen 
niet te worden afgesloten omdat er geen doorgaande verbinding is tussen het 
inwendige en uitwendige van de tunnel.

3. als bij 2. De aanvoer van het water-zand mengsel geschiedt echter vanaf de 
oevers via buizen welke aan de buitenzijde langs de tunnelelementen zijn 
aangebracht.

Methode 2 en 3 hebben de voorkeur ten opzichte van methode 1 omdat:
- er geen kans is op lekkage in de tunnelbuizen via slecht afgedichte 

doorvoerbuizen;
- de constructie relatief eenvoudig en goedkoop is.
Nadeel van methode 2 en 3 is de inzet van duikers bij het aan- en afkoppelen van de 
aanvoerbuizen.
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Indien belemmering van de scheepvaart moet worden vermeden, wordt methode 3 
toegepast.

Ballasten
Als het onderstromen gereed is, kunnen de tijdelijke oplegvijzels worden afgelaten 
en kan het ballastwater in de tanks vervangen worden door de vaste ballast. (fase 5) 
De vorm en plaats van deze vaste ballast is afhankelijk van het tunneltype. Zie 
hiervoor de diverse tunnelbouwmethoden. Bij de conventionele 
tunnelbouwmethode wordt ballastbeton op de vloer aangebracht. Hierbij wordt ter 
plaatse van de zinkvoegen, sluitvoeg en stortmootvoegen nog enige ruimte 
opengehouden. Deze ruimte is nodig voor de afbouw van de voegen en het 
doorslijpen van de voorspankabels ter plaatse van de mootvoegen. Het doorslijpen 
wordt gedaan om elke stortmoot afzonderlijk te laten dragen op de bodem, de 
zogenaamde "kettinglijn". Hiermee worden, bij ongelijke zetting van de bodem, 
ongewenst hoge langsmomenten in het tunnelelement voorkomen. 
In deze fase wordt ook begonnen met het aanvullen van de zinksleuf. Eventuele 
zettingen ten gevolge van het aanvullen kunnen dan nog gecompenseerd worden in 
de afwerking van de ballastbeton op de tunnelvloer.
De volgorde die bij het vervangen van ballastwater met ballastbeton wordt 
aangehouden is deze:
- aanbrengen ballastbeton ter plaatse van vrije vloeroppervlak;
- leegpompen en verwijderen ballasttanks;
- ballastbeton aanbrengen ter plaatse van de verwijderde ballasttanks;
- aflaten vijzels van de stempelpennen;
- wapening doorslijpen ter plaatse van mootvoegen;
- ballastbeton aanbrengen ter plaatse van mootvoegen;
- na het bereiken van 90 à 95 % van de zetting (controleren door middel van 

wekelijkse metingen) zinkvoegen afwerken;
- ballastbeton ter plaatse van zinkvoegen aanbrengen (voor zover nodig).
Na afwerking van de zinkvoegen en het maken van de sluitvoeg, waarbij een 
permanente afdichting wordt aangebracht, kunnen de kopschotten worden 
verwijderd. 
Door deze volgorde is altijd een tweevoudige waterafsluiting aanwezig; in het begin 
de tijdelijke afdichting en de kopschotten, daarna de tijdelijke en permanente 
afdichting. Hiermee wordt voorkomen dat bij een eventuele grote lekkage van de 
tijdelijke afdichting het tunnelelement volloopt.
Om het voegcompartiment te kunnen bereiken zijn in de kopschotten waterdicht 
afsluitbare deuren opgenomen.

Varianten:
Naast de gebruikelijke onderstroommethode zijn er nog andere methoden om de 
tunnelelementen te funderen.

Tunnel op palen
Indien de draagkracht van de bodem onvoldoende is, kan de tunnel op palen worden 
gefundeerd.
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De palen dienen vóór het afzinken te worden geheid. Onder de tunnelelementen zijn 
instelbare oplegpunten aangebracht welke corresponderen met het paalstramien.De 
oplegpunten zijn horizontaal in alle richtingen naderhand instelbaar zodat 
maatvoerings-toleranties, uitvoerings-onnauwkeurigheden en nazettingen kunnen 
worden gecompenseerd. De palen zijn voorzien van een in hoogte verstelbare kop.
In eerste instantie worden de tunnelelementen op dezelfde manier afgezonken als 
bij de normale methode. Nadat de tunnelelementen op de tijdelijke opleggingen zijn 
gesteld, worden de paalkoppen opgeperst tegen de onderkant van het 
tunnelelement.
Ook al is onderspoelen niet noodzakelijk voor de fundering van het element, toch zal 
de ruimte onder de tunnel opgevuld moeten worden om te voorkomen dat sterk met 
slib verontreinigd water onder de tunnel komt. Dit water is zo zwaar dat de kans 
bestaat dat de diepst gelegen elementen opdrijven en los komen van de palen. Het 
spreekt voor zich dat aan de dichtheid van het onderspoelde zand minder hoge eisen 
kunnen worden gesteld.
Het doorslijpen van de langsvoorspanning in het tunnelelement is afhankelijk van de 
h.o.h. afstand van de palen. Is elke tunnelmoot afzonderlijk gefundeerd op minimaal 
4 palen, zoals bij de Zeeburgertunnel, dan is het wenselijk dat ook hier de 
voorspanning wordt doorgeslepen.
Het is evenwel denkbaar dat de h.o.h.-afstand van de palen groter is dan de 
mootlengte. In dat geval is de voorspanning nodig voor het verbinden van de 
tunnelmoten en wordt dus niet doorgeslepen. Er ontstaat als het ware een 
onderwaterbrug, de voorspanwapening moet hierop worden ontworpen.

Tunnel op grindbedden
Hierbij wordt van te voren plaatselijk of over de gehele lengte van de tunnel grind 
aangebracht op de bodem van de zinksleuf.
- plaatselijke grindbedden

Bij korte elementen kan worden volstaan met twee grindbedden per element.De 
grindbedden worden aangebracht met behulp van een hiervoor ontwikkeld 
stortsysteem waarmee binnen de gestelde toleranties een grindbed kan worden 
aangelegd. Bij het ontwerp van de segmententunnel werden de tolerantie-eisen 
gesteld op verticaal ± 25 mm, horizontaal ± 250 mm en rotaties in het oppervlak ± 
4 mm/m. Door het ontbreken van een tijdelijk oplegsysteem met vijzels is het niet 
mogelijk een geplaatst tunnelelement na te stellen. Het is hierdoor niet 
noodzakelijk een afgezonken tunnelelement binnen te gaan ten behoeve van het 
bedienen van vijzels en dergelijke.

- grindbed over gehele lengte: 
Deze methode, welke in het buitenland veel wordt toegepast, is meer geschikt 
voor lange tunnelelementen. Recente ontwikkelingen maken het mogelijk om 
onder water een dergelijk grindbed aan te brengen en te verdichten binnen zeer 
kleine toleranties (± 50 mm). De kans dat een tunnelelement ongelijkmatig wordt 
gefundeerd blijft echter aanwezig. Het element moet hierop worden ontworpen 
of voldoende buigslap zijn.

Kritisch:
- ontwerp dwarsprofiel, rekening houdend met inwendige kokerafmetingen, 

sterkteberekeningen en evenwichtsberekeningen;
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- bodemgesteldheid (en afmetingen tunnel) met betrekking tot keuze fundering:
- op staal;
- op palen;
- op grindbedden.
- het afstemmen van tunnelontwerp op het toegepaste funderingstype;
- het vooraf aanbrengen van de grindbedden geeft risico's ten aanzien van erosie 

en aanslibbing;
- haalbaarheid van vlakheidseisen met betrekking tot grindbedden;
- (wisselende) belastingen op tijdelijke fundaties, oplegpunten en afzinkmaterieel 

ten gevolge van stroom- en scheepvaartkrachten.
- voor zover de informatie strekt, is het funderen op grindbedden alleen toegepast 

bij smalle (10 à 15 meter) tunnelelementen.

Toepassing:
Het afzinken van tunnelelementen wordt toegepast bij:
- betonnen tunnelelementen;
- betonnen tunnelelementen volgens de segmentenmethode;
- stalen tunnelelementen.

Voorwaarden:
Het afzinken van tunnelelementen kan worden toegepast als:
- beperkte stremming en hinder van scheepvaart is toegestaan en:
- de route tussen bouwplaats/bouwdok en afzinklokatie bevaarbaar is voor de toe 

te passen tunnelelementen.

Referenties:
- RW A10, Coentunnel;
- RW  A4, Beneluxtunnel;
- RW A29, Heinenoordtunnel;
- RW A58, Vlaketunnel;
- RW A16, Drechttunnel;
- RW 43, Kiltunnel;
- Hemspoortunnel;
- RW A10, Zeeburgertunnel;
- RW A15, Tunnel onder de Noord;
- Spoortunnel Rotterdam;
- RW A9, Wijkertunnel.

Documentatie:
- SATO-document deel 4, berekeningen;
- documentatie programma AFTEL;
- SATO-document deel 5, hfdst. 7, hulpconstructies ten behoeve van afzinken;
- bibliotheeklijst: 21, 22, 41, 60, 61, 85, 86, 103, 113.
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3.4.3 Boortunnel
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Algemeen:
Afgezien van enkele tunnels ten behoeve van leidingen en dergelijke zijn in 
Nederland nog geen verkeerstunnels gebouwd door middel van boren. Dit werd met 
name veroorzaakt door de hogere aanlegkosten, de beperkte diameter en de 
moeilijke omstandigheden ten gevolge van de bodemgesteldheid.
Door steeds grotere beperkingen ten aanzien van het bouwen in open bouwputten 
en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van boren in slappe en wisselende 
bodemlagen zal deze techniek ook in Nederland zijn toepassing kunnen vinden.
Ook de aanwezigheid van vervuild slib of grond ter plaatse van het tunneltracé kan 
een argument zijn om te kiezen voor een boortunnel. Het grondverzet wordt hiermee 
tot een minimum beperkt.
De volgende beschrijving is voorlopig nog gebaseerd op literatuurstudie en 
ervaringen in het buitenland.

Werkwijze:

Begin- en eindschacht
Het boren van een tunnel geschiedt vanuit een vooraf gemaakte verticale schacht 
naar een tweede schacht op het eindpunt. Deze schachten kunnen worden gebouwd 
als bouwkuip met damwand c.q. diepwand en onderwaterbeton of met de 
caissonmethode. Na gereedkomen van de startschacht wordt aan de zijde van de 
boorrichting de grond achter de wand bevroren of geïnjecteerd. Vervolgens wordt 
een opening in de wand gemaakt met een diameter welke iets groter is als de 
uitwendige tunneldoorsnede. De boorkop wordt geïnstalleerd waarna het boren kan 
beginnen. Het bevriezen of injecteren van de grond is nodig om bij aanvang van het 
boren geen last te hebben van grondwater en instorten van het boorgat. Als de 
boorkop bij de eindkuip is aangekomen wordt op gelijke wijze een doorbraak in de 
schacht gemaakt voor de uittredende boorkop.

Boren
Voor het boren van een tunnel zijn diverse technieken en methoden beschikbaar. 
Door de veelzijdige toepassingsmogelijkheden in wisselende omstandigheden komt 
in Nederland de schildmethode met gesloten graaffront en ondersteuning van het 
graaffront het meest in aanmerking.
Bij deze methode geschiedt het ontgraven van de grond en het bouwen van de 
tunnel in een stalen buis met een iets grotere diameter dan de te maken tunnel. Dit 
is het schild.Aan de voorzijde van het schild wordt de grond ontgraven terwijl aan de 
achterzijde van het schild de tunnelmantel aangebracht wordt.
Voor- en achterzijde worden gescheiden door middel van een luchtsluis zodat aan 
het graaffront met verhoogde druk kan worden gewerkt terwijl bij het aanbrengen 
van de tunnelwand in normale omstandigheden kan worden gewerkt.
Afhankelijk van het systeem wordt de verhoogde druk in de graafkamer in stand 
gehouden met behulp van vloeistofdruk, luchtdruk of een combinatie van beiden. In 
het geval van vloeistofdruk wordt gebruik gemaakt van water of een mengsel van 
water en bentoniet.
De verhoogde druk is nodig om instorting van het graaffront en/of grote zettingen op 
het maaiveld te voorkomen. Moderne boorsystemen kunnen hierdoor onder vrijwel 
alle omstandigheden technisch en economisch optimaal functioneren.
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Ten gevolge van het onder druk houden van het graaffront bestaat het gevaar van 
een "blow-out" bij onvoldoende gronddekking op de bovenkant van de tunnelbuis. 
Afhankelijk van de grondeigenschappen is een dekking van 1 à 1,5 maal de diameter 
vereist.
De ontgravingsmethode verschilt per systeem. De meest voorkomende methoden 
zijn:
- getand graafwiel; 
- ronddraaiende wormvormige boor;
- waterjetting.
Elke methode heeft tot doel de grond voor het schild los te maken waarna de grond, 
vermengd met de steundrukvloeistof, afgevoerd wordt naar een lokatie buiten de 
tunnel. Hier wordt grond en vloeistof weer van elkaar gescheiden.

Wandopbouw
Voor het aanbrengen van de tunnelwand achter het schild zijn in hoofdzaak twee 
methoden beschikbaar. Voor tunnels met kleine diameter (ca. 5 meter) en beperkte 
lengte wordt de tunnelbuis in delen van enkele meters lengte geprefabriceerd en 
vanuit de startschacht doorgeschoven achter het schild aan. Ten behoeve van het 
schuiven is in de startschacht een installatie aangebracht met vijzels. Bij langere 
tunnels wordt de lengte van het door te schuiven tunnelgedeelte beperkt door 
tussenstations op te nemen tussen de tunnelgedeelten waarbij de voortbeweging 
geschiedt volgens het "rupsprincipe".
Om het schuiven te vergemakkelijken wordt rondom de tunnelbuis een smeerlaag 
van bentoniet aangebracht.
Bij tunnels met grotere diameter (thans tot ca. 10 meter) wordt de tunnelwand direct 
achter het schild ring voor ring opgebouwd. Hiermee kan zonder tussenstations of 
andere onderbrekingen een tunnelbuis van grote lengte  worden gebouwd.
Elke ring bestaat uit een aantal geprefabriceerde segmenten welke aan elkaar 
worden bevestigd met bouten. De waterafdichting tussen de segmenten en ringen 
wordt verzorgd door neopreen strippen. Voor de voortbeweging van het schild 
wordt gebruik gemaakt van vijzels welke zich afzetten op de tunnelwand. Telkens als 
een wandsegment wordt aangebracht, wordt een vijzel tijdelijk ingetrokken.
Doordat de vijzels afzonderlijk te bedienen zijn kan de richting van het schild worden 
gestuurd. Hierdoor is het mogelijk om de tunnel in horizontale en verticale bochten 
aan te leggen.

Kritisch:
- Keuze boorsysteem/methode en bijbehorende gronddekking op de tunnel in 

samenhang met de bodemgesteldheid;
- Zettingen in "lopende" grond (soft ground tunneling);
- Weinig ervaring bij grotere diameters (> 10 meter) in "soft ground";
- Door de ronde vorm is veel relatief nutteloze ruimte boven het profiel van vrije 

ruimte aanwezig. Dit is met name het geval bij autosnelwegen. Zelfs als deze 
ruimte wel nuttig gebruikt zou worden, is de aanlegdiepte mede hierdoor veel 
groter dan een tunnel met rechthoekig constructieprofiel;

Toepassing:
Een boortunnel wordt toegepast als:
- het scheepvaart- en/of wegverkeer op de te ondertunnelen verbinding op geen 
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enkele manier mag worden gehinderd
  of:

- een bebouwd terrein moet worden ondertunneld.
Hierbij wordt opgemerkt dat voor de start- en eindkuip alsmede de toeritten altijd 
open bouwputten of bouwkuipen nodig zijn.

Voorwaarden:
Een boortunnel kan worden toegepast als:
- de bodemgesteldheid zich hiervoor leent.

Referenties:
- Ontwerp langzaamverkeerstunnel Heinenoord;
- Studie Tramtunnel Utrecht;
- Maastricht, voorontwerp.

Documentatie:
- Boortechnieken voor utilitaire tunnels en hun toepassingsmogelijkheden - KIVI - 

1988;
- Study of bored tunnelling in the Netherlands (report on costs and associated 

risks) - Mott McDonald - 1991;
- Metro Utrecht, ground settlement studie bored tunnels - Mott McDonald - 1990;
- Evaluatie bouw duiker Verlegde Aa, eindrapportage GD - MI en GD - 1991
- Verzamelde literatuur rapporteursmissie Japan - 1991;
- bibliotheeklijst: 117 t/m 128.
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3.4.4 Schuiftunnel
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Algemeen:
Een schuiftunnel komt tot stand door het in een bouwkuip moot voor moot bouwen 
van de tunnel en telkens als een tunnelmoot gereed is deze via een opening uit de 
bouwkuip in de gebaggerde sleuf te schuiven. 
Het bouwen van een tunnel door middel van de schuifmethode bevindt zich thans 
nog in het stadium van studie en voorontwerp. In de voorontwerpfase van de bouw 
van de Langzaamverkeerstunnel Heinenoord is aan de aannemerscombinatie 
Verstoep/de Meyer/Denys de opdracht gegeven voor het doen van een studie en het 
maken van een ontwerp voor een schuiftunnel.
Het schuiven van de tunnel kan plaatsvinden op drie manieren:
1. Vanaf de ene oeverzijde (toerit) naar de andere zijde met een flexibele aansluiting 

tussen de tunnelmoten om het gewenste verticaal alignement te bereiken.
2. Vanaf één oeverzijde (toerit) naar de andere zijde waarbij het tunnelgedeelte een 

constante verticale kromtestraal heeft. De tunnelmoten kunnen hierbij star met 
elkaar verbonden zijn.

3. Vanaf beide oeverzijden schuiven. Beide tunneldelen ontmoeten elkaar in het 
midden van de waterweg. Hier wordt ter plaatse een verbindingsvoeg gemaakt. 
Het benodigde alignement wordt hier bereikt door alleen de middelste moten in 
het hart van de waterweg gekromd uit te voeren. De overige moten kunnen dan 
recht worden en door middel van starre voegen op elkaar aansluiten.

Bij het ontwerp voor de Langzaam-verkeerstunnel Heinenoord is gekozen voor 
methode 3. Dit is gedaan op basis van de volgende argumenten:
- methode 1 valt af omdat hierbij het diepste punt veel dieper uitkomt dan nodig is 

voor de gronddekking op de tunnel;
- het maken van flexibele voegen is duur, uitvoeringstechnisch ingewikkeld en 

risicovol. Methode 2 is dus ook niet interessant;
- methode 3 heeft starre voegen en volgt in grote mate het gewenste minimale 

alignement zoals bij een afgezonken tunnel. Een nadeel is de in hoogte 
afwijkende tunnelmoten welke in de onderboog van het verticaal alignement 
vallen. Dit nadeel wordt opgevangen door deze moten separaat van de overige 
moten te bouwen.

Methode 3 is in het ontwerp van de Heinenoordtunnel verder uitgewerkt en staat 
model voor de hier beschreven werkwijze, met de kanttekening dat het een (in 
Nederland) nog niet eerder uitgevoerde bouwmethode is zodat wijzigingen en 
optimalisaties niet uitgesloten zijn.

Werkwijze:

bouwplaats tunnelmoten
De bouwplaats van de tunnelmoten bevindt zich in de bouwkuip voor de toeritten. 
Deze bouwkuip bestaat uit damwanden, trekpalen en onderwaterbeton. De gehele 
bouwplaats is verdeeld in twee secties. De eigenlijke produktieplaats van de moten 
is gesitueerd in de achterste sectie aan de kant van de toerit. De voorste sectie wordt 
gebruikt als "parkeerplaats" van de afwijkende moten. Bij de fasering wordt hierop 
nader ingegaan. 
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Tussen de secties wordt het schuifraam aangebracht. Het schuifraam bestaat uit 
twee damwandschermen welke op enige afstand van elkaar zijn geplaatst. In elk 
scherm is een opening aangebracht waar de tunnelmoten doorheen kunnen worden 
geschoven. De waterdichting ter plaatse van de opening tussen scherm en tunnel 
wordt verzorgd door speciale rubber profielen welke rondom aansluiten op de 
buitenvlakken van de tunnel.
Eventueel lekwater via de eerste afdichting wordt opgevangen tussen beide 
schermen en weggepompt.

fasering  
1. Eerst worden op de produktieplaats de afwijkende moten gebouwd. Hierbij wordt 

de kopzijde van de voorste moot voorzien van een kopschot. Deze moten zullen 
naderhand naar hun "parkeerplaats" worden doorgeschoven. Door hun 
afwijkende vorm kunnen deze het schuifraam niet passeren. Het schuifraam is in 
deze fase dan ook nog niet aangebracht. 
Vervolgens wordt de produktie van de overige moten gestart. De mootvloer 
wordt gestort op een door middel van vijzels verticaal verstelbare bekisting. In de 
bekisting is de schuifbaan opgenomen. Wanneer een vloer gereed is en 
voldoende verhard, wordt de vloerkist neergelaten en komt de mootvloer op de 
schuifbaan te rusten. Hierna wordt met behulp van een horizontaal opgestelde 
vijzels de vloer weggeschoven over de schuifbaan. De vloerbekisting komt dan 
vrij voor een nieuwe vloerstort. Op de verschoven vloer worden vervolgens 
wanden en dak in één stort aangebracht. 
Met het schuiven worden tegelijkertijd de reeds geproduceerde moten 
meegeschoven richting parkeerplaats.  

2. Wanneer de produktie van tunnelmoten zover gevorderd is dat de afwijkende 
moten geheel op hun parkeerplaats staan, wordt het schuifraam aangebracht. Dit 
is mogelijk doordat tussen de afwijkende moten en de normale moten een 
afstandhouder is aangebracht.

3. Als het schuifraam geplaatst is worden de normale moten verder doorgeschoven 
waarbij de voorste moot door het schuifraam heen tegen de afwijkende moten 
wordt geduwd. Hierdoor is de produktieplaats waterdicht afgesloten van de 
"parkeerplaats". Vervolgens wordt de parkeerplaats volgepompt met water en 
kan het kopscherm hiervan worden verwijderd.

4. Hierna kan de rest van de moten worden gebouwd. Telkens als een mootvloer 
gereed is, wordt deze met alle reeds afgebouwde moten doorgeschoven. De 
snelheid van bouwen wordt hierbij voornamelijk bepaald door de 
verhardingssnelheid van de mootvloer. Deze vloer moet de drukkracht ten 
gevolge van het schuiven op kunnen nemen.

5. Alle tunnelmoten zijn gebouwd en doorgeschoven. De produktieplaats kan 
ontruimd worden en de bouw van de toerit wordt gestart. Deze sluit aan op de 
laatste tunnelmoot welke nog door het schuifraam in de bouwkuip van de toerit 
steekt.

schuifinrichting/proces
De voortbeweging van het geheel wordt verzorgd door een groep horizontaal 
opgestelde vijzels achterin de bouwkuip. Deze vijzels worden afgestempeld tegen 
een tijdelijk aangebrachte zandaanvulling.
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In de droge bouwkuip is de schuifbaan gemonteerd op de vloer van 
onderwaterbeton. Op de onderwaterbeton worden betonnen poeren gestort. Op 
deze poeren zijn twee doorgaande stalen liggers gemonteerd. De tunnelmoten 
schuiven over de stalen liggers door aan het begin van de schuifbaan losse teflon 
platen tussen vloer en stalen liggers te steken. De teflon platen worden aan het 
einde van de droge schuifbaan (vóór het schuifraam) weggenomen. 
In de mootvloer zijn ter plaatse van de schuifbaan roestvast stalen platen 
opgenomen om het schuiven te verlichten. 
Om de tunnelmoten zijdelings te steunen zijn tegen de stalen damwand poeren 
gestort. Tussen de poer en tunnelwand is een platte vijzel met een samenstel van 
r.v.s. en teflon platen aangebracht.
Op de (natte) parkeerplaats schuiven de tunnelmoten over plaatselijk aangebrachte 
schuifblokken bekleed met teflon. Deze schuifblokken zijn op gewapend betonnen 
balken gemonteerd. De betonnen balken zijn op de vloer van onderwaterbeton 
gestort.Buiten de bouwkuip schuift de tunnel verder over in de bodem aangebrachte 
jukken. De jukken staan h.o.h. 2 maal de lengte van één tunnelmoot. Dit is mogelijk 
omdat de moten momentvast met elkaar verbonden zijn door middel van 
voorspanning. Om de dwarskracht ter plaatse van de voegen op te nemen zijn de 
voegen uitgevoerd met een vertanding.
Om de jukken op de juiste hoogte te kunnen plaatsen is de volgende werkwijze 
ontwikkeld:
Elk juk bestaat uit twee vooraf in de bodem geheide stalen palen en een naderhand 
aan te brengen dwarsdrager met geleiderollen. Als bij de schuifoperatie de voorzijde 
van de tunnel vlak voor de palen is aangekomen, wordt de dwarsligger van het juk 
op de stalen palen afgezonken. Tussen dwarsdrager en stalen palen zijn groutzakken 
opgenomen. Vervolgens wordt de voorzijde van de tunnel boven het juk geschoven. 
Hierna wordt de voorzijde van de tunnel van binnenuit ingemeten. Als de 
afwijkingen bekend zijn, wordt de tunnel uitgericht door middel van in de voorzijde 
van de tunnel opgenomen vijzels en vijzelpennen. De vijzelpennen worden 
afgestempeld op in de bodem aangebrachte funderingstegels (analoog aan de 
techniek van afgezonken tunnels).
Hierna worden de groutzakken gevuld en wordt de dwarsdrager met geleiderollen 
tegen de onderkant van de tunnel gedrukt. Hiermee is een exacte verticale positie 
van de drager gewaarborgd.
Met behulp van aan de jukken bevestigde hydraulische vijzels kan tijdens het 
schuifproces de positie van de tunnel in horizontale zin worden gecorrigeerd.

dwarsprofiel
Het dwarsprofiel wordt naast de constructieve eisen zodanig gedimensioneerd dat 
het gewicht van de constructiebeton voldoende is om tijdens het schuifproces een 
minimale oplegdruk van 0 kN/m1 te garanderen aan één zijde van de tunnel. Hierbij 
wordt het volgende in rekening gebracht:
- minimaal volumegewicht beton;
- maximaal volumegewicht water;
- zuiging ten gevolge van overvarend schip;
- horizontale stromings- en scheepvaartbelasting.
In noodgevallen kan de tunnel extra geballast worden door middel van in de tunnel 
geplaatste ballasttanks.
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De hoogte van de ballastbeton wordt gedimensioneerd op:
- het in de eindsituatie te behalen minimale overgewicht van 6 kN/m2;
- de mogelijkheid tot het aanbrengen van riolering en dergelijke.
De buitenhoeken van de tunnel worden afgerond om de aansluiting van de 
dichtingsprofielen van het schuifraam op de buitenomtrek van de tunnel te 
waarborgen.

Afbouw
De voeg tussen de beide tunneldelen in het midden van de waterweg wordt 
hetzelfde uitgevoerd als de zinkvoeg van een af te zinken tunnel. Om het tijdelijk 
afdichtingsprofiel samengedrukt te houden, worden in dak en vloer enkele 
voorspankabels opgenomen welke de beide eindmoten met elkaar verbinden.
De tunnel wordt op dezelfde wijze onderspoeld als bij een af te zinken tunnel. 
Na het onderspoelen worden de hulpconstructies op de jukken gelost. Tevens wordt 
de voorspanning welke in de bouwfase is aangebracht ter plaatse van de voegen 
doorgeslepen.
Hierdoor zal elke tunnelmoot afzonderlijk op de onderspoellaag komen te rusten.
Tenslotte wordt de "zinksleuf" aangevuld;

Kritisch:
- Uitvoeringsrisico's bij constructieonderdelen waar nu nog geen ervaring mee is:
- schuifbaan;
- onderwaterjukken;
- vijzelconstructie;
- schuifraam.
- Uitvoeringsrisico's bij uitvoeringsmethoden waar nu nog geen ervaring mee is:
- stabiliteit tijdens het schuiven;
- maatvoering;
- verwijderen oplegjukken.
- Doordat de zinksleuf lang openligt voordat kan worden onderstroomd, is er een 

grote kans op slibophoping in de zinksleuf. Om een goede tunnelfundering te 
verkrijgen moet het slib worden verwijderd voordat met onderstromen wordt 
begonnen.

Toepassing:
Het gesloten gedeelte van een tunnel wordt gebouwd volgens de schuifmethode als:
- het gebruik van een "normaal" bouwdok niet mogelijk is in verband met 

ruimtegebrek en/of:
- het gebruik van een "normaal" bouwdok niet mogelijk is in verband met een voor 

tunnelelementen onbevaarbare waterweg.

Voorwaarden:
Het gesloten gedeelte van een tunnel kan worden gebouwd volgens de 
schuifmethode als:
- de kritieke punten in het ontwerp zijn opgeheven of geminimaliseerd tot een 

acceptabel uitvoeringsrisico.

Referenties:
- Ontwerp Langzaamverkeerstunnel Heinenoord;
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Documentatie:
- Studierapport nr 2104-C-01; kombinatie Dirk Verstoep Bijvoorbeeld / L.L. & N. de 

Meyer N.V. / N.V. Denys; maart 1990
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Inhoudsopgave Vergelijking Bouwmethoden
3.5.1 Algemeen
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3.5 VERGELIJKING BOUWMETHODEN

3.5.1 Algemeen

Om een verantwoorde keuze voor een bepaalde bouwmethode te kunnen maken 
dient men veel aspecten te beschouwen. Men dient rekening te houden met:
- opgelegde randvoorwaarden;
- de mogelijkheden die de lokatie biedt om een bepaalde bouwmethode toe te 

passen of juist het toepassen van een bepaalde bouwmethode onmogelijk maakt;
- de bouwkosten.
In de inleiding is al onderscheid gemaakt ten aanzien van de hoofdfasering bij de 
aanleg van een kruising. De keuze die hierbij wordt gemaakt is vaak afhankelijk van 
door de opdrachtgever opgelegde randvoorwaarden.
Ten aanzien van kosten moet worden opgemerkt dat men niet kan volstaan met 
alleen de bouwkosten in de afweging te betrekken. Meer en meer worden ook de 
maatschappelijke kosten meebeschouwd. Bijvoorbeeld de kosten van files ten 
gevolge van bouwactiviteiten.
Ook te verwachten onderhoudskosten van het voltooide produkt kunnen worden 
meegewogen.
Indien een project wordt uitgevoerd met private financiering, zal ook de bouwrente, 
dus bouwtijd, invloed hebben op de keuze van de bouwmethode.
In de praktijk zullen de grenzen van de drie aandachtsgebieden niet zo scherp zijn te 
trekken.
Randvoorwaarden worden bijgesteld indien het kostenaspect daartoe leidt. Of soms 
is met extra kosten een bepaalde bouwmethode wel geschikt te maken.
In de hiernavolgende tabellen zijn de meest voorkomende criteria opgenomen die 
een rol spelen bij de keuze van een bouwmethode.

Toelichting keuzetabellen:

Algemeen
Deze tabellen moeten niet worden beschouwd als wet maar meer als een 
hulpmiddel bij de keuze van een bouwmethode en een overzicht te geven van de 
aspecten welke de keuze beïnvloeden.
Het is aan te bevelen om de schifting met behulp van de tabellen met een zekere 
bandbreedte uit te voeren en de overgebleven mogelijkheden uit te werken voor het 
betreffende project zodat naderhand een verfijnde keuze kan worden gemaakt.

Kwaliteitsoordeel
Per criterium wordt een kwaliteitsoordeel gegeven door middel van een plus (+) en 
één of meerdere rondjes (o).
Een plus in de kolom van een bepaalde bouwmethode betekent dat die 
bouwmethode met betrekking tot het betreffende criterium de beste keuze is ten 
opzichte van de andere bouwmethoden.
De rondjes worden gegeven aan de minder gunstige bouwmethoden. Eén rondje 
betekent: na de bouwmethode(n) met de plus de meest gunstige. Hoe meer rondjes, 
des te ongunstiger is de bouwmethode. Het betekent echter niet dat een 
bouwmethode met twee rondjes ook twee keer zo ongunstig is als een 
bouwmethode met één rondje.
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Toelichting criteria
Het kwaliteitsoordeel is een algemeen geldig oordeel. Afwijkende omstandigheden 
kunnen ertoe leiden dat het oordeel anders uitvalt. Dit is in de aanvullende 
toelichting per criterium zo goed mogelijk aangegeven. Ook wordt vermeld wat de 
plus betekent bij juist dit criterium.
- bemaling gedurende bouw:

• betekent bemaling is niet nodig;
- waterbezwaar eindsituatie:

het waterbezwaar dat kan optreden door lekkage van de constructie.
• betekent normaal gesproken geen lekkage van de constructie te verwachten;

- benodigde ruimte bouw:
de werkruimte die nodig is tijdens de bouw, in de eerste plaats de terreinbreedte 
ter plaatse van het kunstwerk, daarnaast eventuele werkruimte voor de plaatsing 
van bijzonder materieel of tijdelijke opslag van bouwmaterialen.
• betekent smalste terreinbreedte en geen bijzondere extra werkterrein 

benodigd.
- benodigde ruimte eindsituatie:

de terreinbreedte die het kunstwerk in beslag neemt nadat het is gebouwd en in 
gebruik genomen.
• betekent smalste terreinbreedte benodigd;

- trillingshinder bouw:
de door de bouwactiviteiten veroorzaakte (bodem)trillingen in de omgeving 
zonder dat bijzondere maatregelen zijn getroffen zoals een trillingsarm 
funderingssysteem.
• betekent geen trillingshinder

- handhaving scheiding grondwater:
de mogelijkheid om eventueel tijdens de bouw maar in ieder geval na oplevering 
van het kunstwerk de verschillende watervoerende bodemlagen van elkaar 
gescheiden te houden.
• betekent scheiding is mogelijk.

- eisen bodemgesteldheid:
de afhankelijkheid van de bodemgesteldheid om de betreffende bouwmethode 
toe te kunnen passen.
• betekent toe te passen onafhankelijk van de bodemgesteldheid.

- bouwkosten:
• betekent de laagste bouwkosten.

Voetnoten in de tabellen:
1. afhankelijk van de kwaliteit van de uitvoering, bij zorgvuldige uitvoering is ook 

hier geen waterbezwaar te verwachten.
2. afhankelijk van de waterremmende capaciteit van de bodemlagen.
3. afhankelijk van de uitvoeringsmethode.
4. afhankelijk van bouwmethode toerit.
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Inhoudsopgave Documentatie
3.6.1 Algemeen

3.6.1.1 Lijst met veel voorkomende woorden.
3.6.1.2 Documentatie
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3.6 DOCUMENTATIE

3.6.1 Algemeen

De informatie in de hoofdstukken 1 t/m 3 is uiteraard niet volledig.
Indien meer informatie wordt gewenst, kan men putten uit de volgende bronnen:
- de projectarchieven;
- de bij de uitgevoerde projecten betrokken personeelsleden;
- bibliotheek;
Ten behoeve van de eerste twee bronnen is in de hoofdstukken 1 t/m 3 een lijst met 
uitgevoerde en in ontwerpfase verkerende projecten opgenomen onder de kop 
"Referentie".
Verder zijn alle projecten ook nog eens in dit hoofdstuk in een lijst weergegeven met 
aanvullende informatie. 
De werken waarvan in de kolom "besteknr" de aanduiding "extern" is opgenomen, 
betreft werken die niet bij de Bouwdienst zijn ontworpen en uitgevoerd. Deze 
werken zijn echter toch opgenomen in de lijst omdat hierover wel veel informatie 
aanwezig is bij de Bouwdienst en het uit oogpunt van bouwmethode interessante 
werken zijn.
Verklaring voetnoten:
1. De Kiltunnel is door de Bouwdienst ontworpen en uitgevoerd in opdracht van de 

Stichting Tunnel Dordse Kil.
2. De verdiepte weg nabij Vught is een onderdeel van een wegenbestek van dir. 

Noord-Brabant. De Bouwdienst heeft het ontwerp voor het verdiepte gedeelte 
gemaakt en het toezicht bij de uitvoering begeleid.

Behalve de rechtstreekse verwijzing naar documenten onder de kop "Documentatie" 
is, voor wat betreft de informatie die in de bibliotheek van de Bouwdienst aanwezig 
is, een aantal nummers gegeven, welke verwijzen naar de documentatielijst in dit 
hoofdstuk. Deze documentatielijst bevat voor het merendeel artikelen welke in de 
loop der tijd verschenen zijn in de diverse tijdschriften en vakbladen.

3.6.1.1 Lijst met veel voorkomende woorden.

aanlegdiepte
Hoogtepeil waarop wordt begonnen met het bouwen, b.v. onderkant funderingplaat 
of vloer.

afbouwsteiger
Steiger waaraan een tunnelelement na opdrijven wordt afgemeerd om te worden 
afgebouwd, d.w.z. het aanbrengen van transport- en afzinkvoorzieningen.

afzinkponton
Speciaal daarvoor ingericht ponton dat wordt gebruikt bij het afzinken van 
tunnelelementen, vrijwel altijd als paar gekoppeld.

bakconstructie
U-vormige constructie, bestaande uit een vloer en twee wanden, die wordt 
toegepast bij toeritten en verdiepte wegen.
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ballastbeton
Beton dat op de vloer van een tunnel wordt gestort om het eigen gewicht van de 
constructie te verhogen. Opdrijven van de tunnel wordt hiermee voorkomen.

bentoniet
Zeer fijne klei dat veel water kan binden en in een mengsel met (portland)cement 
wordt toegepast om slappe, sterk waterremmende wanden in de grond te 
fabriceren.

bodemspeling
Afstand tussen onderkant tunnelelement en (bouwdok)bodem bij opdrijven, 
transporteren en afzinken van het tunnelelement.

bouwwegen
Tijdelijke wegen die worden aangelegd op en om de bouwplaats of in een bouwdok 
t.b.v. bereikbaarheid bouwwerk.

caissonelement
Een gedeelte van de tunnel dat door middel van de pneumatische afzinkmethode in 
de grond wordt aangebracht.

compartimentering
Het opdelen van bijvoorbeeld grote bouwkuipen in een aantal kleinere bouwkuipen 
zodat in elk deel afzonderlijk een bepaalde bouwfase kan worden uitgevoerd zonder 
belemmeringen t.g.v. andere bouwfasen.

diffusor
Bepaalde sproeikop op de aanvoerbuis waarmee onder water zand wordt 
aangebracht. Hiermee wordt een gelijkmatige aanvulling verkregen.

kielspit
Op een bepaalde manier gevormde buitenrand van een folieconstructie, waarmee in 
de bouwfase de folie tegen opwaaien wordt beschermd en afglijden van de folie in 
de bouwput wordt voorkomen.

opbarsten
Het omhoog komen van bijvoorbeeld een kleilaag in een bouwput of een vloer (van 
onderwaterbeton) in een bouwkuip tengevolge van de grondwaterdruk eronder.

opdrijven
O.a.: het gecontroleerd omhoog laten komen van een tunnelelement in een 
bouwdok door het uitpompen van ballastwater.

overgangsgedeelte
Het gedeelte van een tunnel tussen het afgezonken tunneldeel en de toerit. 

remrollen
Ronde gewichten op een voor het afzinken van een folieconstructie gebruikt ponton 
ter voorkoming van ongecontroleerd afzinken.

stempelraam
Een stelsel van balken tussen twee damwanden in een bouwkuip
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toerit
Het open gedeelte van een tunnel of onderdoorgang leidend naar of van het 
gesloten gedeelte.

tunnelbekisting
Speciaal gevormde bekisting voor het tegelijkertijd bekisten van de binnenkant van 
wanden en dak van een tunnelmoot.

uitvaren
Het met behulp van sleepboten uit het bouwdok slepen van een tunnelelement.

vrijboord
De (minimum) afstand tussen bovenkant tunneldak en de waterspiegel bij een in het 
water drijvend tunnelelement.

zinksleuf
Het onder water in de bodem gebaggerd cunet waarin de tunnelelementen worden 
afgezonken.

3.6.1.2 Documentatie

LOKATIE BESTEK JAAR

Coentunnel RW A10 SS 160 1957

Wijkertunnel RW A9 BDD 252 i.v.

Tunnel onder de Noord RW A15 SS 1167 1992

Beneluxtunnel RW A4 1967

Heinenoordtunnel RW A29 SS 415 1969

Vlaketunnel RW A58 SS 674 1975

Drechttunnel RW A16 SS 633 1977

Kiltunnel RW 43 DK 3 1977 (1)

Hemspoortunnel onder Amsterdam-Rijn 
Kanaal

SS 780 1983

Zeeburgertunnel (Tunnel onder het BuitenIJ) RW A10 SS 1073 1990

Spoortunnel Rotterdam onder de Nieuwe Maas 1992

Uitbr. Coentunnel RW A10 ontwerp

Langzaamverkeerstunnel Heinenoord ontwerp

Leidingentunnel Hollands Diep SS 662 1973

Leidingentunnel Oude Maas SS 691/3 1977
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Gouwe Aquadukt RW A12 SS 714 1981

BotLektunnel RW A15 extern 1980

Verdiepte weg Amelisweerd, folieconstructie RW A27 SS 845 1984

Verdiepte weg Amelisweerd, bakconstructie RW A27 SS 901 1986

Onderdoorgang KW 37 RW A1 SS 943 1986

Onderdoorgang KW 43 RW A1 SS 1080 1988

Verlengde Landscheidingsweg RW A14 ontwerp

Verdiepte weg Ulvenhout RW A58

Verdiepte weg nabij Enschede (KW 106, 107) RW A35 SS 1186 1990

Verdiepte weg nabij Vught RW A2 NB 3353      (2)

Verdiepte weg nabij Best RW A2 SS 1349

Sluis te Almere 1986

Sluis te Schijndel i.u.

Tweede Schipholtunnel RW A4 ontwerp

Margriettunnel RW A7 SS 694 1977

Onderdoorgang Utrechtse Baan te Den Haag stad SS 493 1976

Leidingtunnel Amsterdam-Rijn Kanaal 1971

Schipholtunnel RW A4 SS 1b 1966

Maastunnel te Rotterdam stad extern 1942

Metro Rotterdam stad extern 1980

Metro Amsterdam stad extern 1980

Spoortunnel Schiphol extern 1980

Velsertunnel RW A9 SS 22/38 1957

Leidingentunnel Schelde-Rijn 1976

Leidingentunnel Roosendaalse Vliet SS 753 1978

Leidingentunnel Dintel SS 753 1978

LOKATIE BESTEK JAAR
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Onderdoorgang Groenlo RW 841 SS 1033 1988

Onderdoorgang Idaard SS 1329 1990

Aquaduct Grouw RW A32 SS 1328 1992

LOKATIE BESTEK JAAR
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