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1.TECHNtEK

1.1 Uitgangspünten

Dedoor de aanllemer aan ·te houden lJitgangspuntenzijn ineendrietaf overleggen besproken direct.na de
ondertekening van het contract. De engineering moest in een zeer kort tijdsbestek opgestart worden, dus
hier was de tijdsdruk een. enorrrJ bepalende factor. Ondertekening contract. 1 oktober 1997. en start
uitvoering tunry7l~lernentenfebruari1998.tl\lsbasisvoorhetvaststeilen van de uitgangspunten diende. een
door de aanneweropgestelddocument: Uit~angspuntenvoor de berekening van de tijdelijkevoorzieningen
aan de afzinkelementen t.b.v. opdrijven, transport, afzinken en onderstromen.

Relevanteuitga.l1gspunten:
• Excef11:risChèptaatsingneus-enkincoflstructie;
• Gebruik helèbuizen voor ballasttanks;
• PontqrysoHhrt~ak. tijdens opdrij\len .erytraJlsport;
• Tweeonderstrpompunrenin. cfE!bteedtev~nheUunnelelement.

Belangrijkdiscussiepunt inhetUitgaJlgspunteno\lerleg ishet. met het bestek meegeleverde Wl-rapport met
zijndailrinopg~tl()Ten •.andvoo~ttFrdetl, uitgarl~purtery en uitkomsten geweest. Deailnn.emer
beschouwde ditI~port alseenonderdeeiNanhe1:{)~s~kendlJsbepalelld voor zijn engil]~ring. Discussies
zijngeweest:/.. . .............< .
• Status Wbrapport:onderdeel Van hetcontract ja/nee?;
• Stroomsnelheden Nieuwe Maas t.p;v. zinkslëlJf;
• Scheepvaartbelastingen ;
• Dichthedenval'lhet Water.

Eenbelangrijkp~nt, daftijdens hefoyerle~twetde uitgangspuntennaarvorenkWam,wasdeexcentriciteit
vanhetz~aarteplJntvandetlJl1nelel:fTl;nten. Hierdq()rzolJd~n deelefTlenten met een behoorlijke
dwarshelfingil1het water koment; liggerr;n .zqu.debenodigdetrirnbaUastervoor zorRel1 dat hefvrijboordnagenoeg nihil·ofwellicht zelfs negatief zou worden. Naar aanleiding hiervan is in een zeer laat stadium de
dwarsdoorsnédevan detunnel:lern~ntel1aan~epast dqqrde~()lJ'Ndienst; t.p.v. buis Çbuitenwand. veijongd
van 1000mlll'lttFr900Wrnendebirll1~m~andééntijdig(aand~kant van buis q.verjongd van SOOrnlll
naar 500 mmi()lll ditqptijd tevenNez;l1lijkenen door te voeren iflaUetekeningen is door de Bouwdienst
een aanZienlij~illSp~nl1ing.geleverd. Resultaatisechter b;vredigendge~~estenhet vrijboord van de
tunnelelernenteflheefternietonde~geléden;nagenoeg.rechteligging. en geen noodzaak voor het ballasten
of trimmen van de elementen tijdens transport.

De Uitgangspurltenzijnvastgelegd in döcuméritBC5-AFZ-BOOrev.06 d.d. 17-12-199'7.

Leerpunten··uitgarigspunten:
• uitgangspunten en aannamen uit de ontwerp- en bestèksfäségoed va.stleggen en helder communiceren

met de aann~mer;
• kritischeÓnderdelengoeddoorrekenenen opnemeninhet bestek.· Daama ook aangeven richting

aannemer wat deze kritische onderdelen geweest zijn;
• probeer wijzigingen OP het laatste moment te voorkomen. Zeker gezien de impact op de doorsnede van

de tunnelconstructie, en dan met name van het afgezonken deel, en de drijvende eigenschappen van
tennelelemeàten:

• probeer dezewijzigingen zo volledig mogelijk door te rekenen en door te voeren. Indien dit niet mogelijke
is zo spoedig mogelijke en open mogelijk met de aannemer communiceren.

Noot: Angst is er altijd dat je op de stoel van de aannemer gaat zitten. Door ervaren aannemers te
contracteren ontstaat de verwachting dat deze dezelfde problemen kennen en ook op een
deskundige wijze oplossen. Voorkomen moet worden dat je de kritische onderdelen niet dubbel
gaat betalen (eerst proberen af te prijzen in het bestek en daarna wanneer er kleine afwijkingen
zijn als meerwerk verrekenen). Uit ervaring (bijv. Hemspoor-tunnel) d.m.V. extra ballasbeton in de
benodigde buizen is alle excentriciteit voorkomen. Helder communiceren, dit kan en is gebeurt in
de bijlagen. Alleen accepteert niet een ieder de in de bijlagen vermelde gegevens.

20-1h01 Doe.nr. 1915-01-0512: Versie 1.0: De'finiltief
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1.2 Engineering

De engineering van de tijdelijke voorzieningeflvoorhet transporten afzinken. welke door de aannemer dient
te worden uitgev~rd.>kanin eentweetalonderdelenopgespfitst worden: basisengineering en detail
engineering. Hiel'Onderzai per onderdeel aangegeven worden welke onderdelen onder deze twee
hoofdgroepenvällenenwat daarvan de resultaten zijn geweest.

Gezien de zoals r/iledshierboven aangegeven tijdsdruk waarin de engineering van de tijdelijke voorzieningen
gereed diende tezi,n, zijn de twee fasen niet geheel als afzonderlijk van elkaar te zien. Ze zijnmiflQfrneer
door elkaar gelopen.

Verder is een paragraaf 1.2.3 uitvoering opgenomen. waarin een aantal punten zijn aangegeven die vanuit
de uitvoering eerlterugkoppeling hebben met de engineering .

••.~ 1.2.1 Basis engineering

;:ii~
Afzinfeberekeni.,pl'l
Zoals eerder vertl1~ld isdegeol1letrievan de tunneletemetltetlaangepast te gevolge van de
afzjnkberekenin~enzoalsdezedoordeaannemerg~maakt zijn. Bij het bepalen van het gewicht van de
elementenend'l>ijb~horende.bepalingvan het vrijboord.kwarnnaar voren dat het element niet goed
gebalane~rdvv~.Nadat de geometrie aangepastwas zijn de berekeningen ook aangepast, en ~ijnde
uitkomsten gebruikt om de verdere engineering afte ronden. Titel van dit document is later gewijtigdin
Geometrie~.gewiehts~ en vrijboord berekening,doc.nr.BC5-AFZ-B02 rev, 02 d.d, 29 januari 1998.

Over de verdere inhoud van de aftinkberekeningenen .de daaruit volgende keuzen voor de oplegkrachten.
type opleggingel'l. ballasttankscapaciteit.e.d.is relatief weinigdisçussiegeweest.

Een bewuste keuze van de aannemer is geweest om de bij de bepaling van de benodigde ballast er vanuit te
gaan .dat er na het afzinken geen trek op de primaire oplegging komt te staatl.ln de detailleringvan de neus-
en kinconstructieJs dit dan .ook verder verwerkt (geentrekverankering).

Hieronder is een opsomming opgenomen van.debelangrijkste uitgangspunten voor de belastingen tijdens
het afzinken:

20-11~01 8/65 Doe.nr. 1915~01~0512: Versie 1.0: Definitief
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Tabel 1: Uitgangspunten belasting op tunnelelement tijdens afzinken. (Punt 4 was uitgangspunt
voor alle tunnelelementen, maar punt 5 kwam na heroverweging horizontale krachten)

1 Verankerin tunnelelement in zinksleuf (horizontaal)
Berekend op: Maximale ebstroom en vloedstroom 1,1. m/sec

de hierbij optredende troskrachtenzijn :
• zijdraad: 42:0kN (TE4 loodrecht op.stroomrichting)
• zijdra.<ld:640 kN (TE4 onder 60 gr, op stroomrichting)
• kopdraad: 150 kN (TE2:onder 45 gr. op stroomrichting)

2
500 kN

3

4

Neus9plegging:

• Minimaal 1000 kN, maximaaL6850 kN(TE1)
• Minimaal.1000 kN,.maximaaI548ükN.(TE 5)
• Voor de maximale horizontale belastingis aangehouden een

wrïvin sfaçtor van 0,3 staal~staal:O,3x6804=2041 kN
• Maximaal verticaal 6500kN, maximaal. horizontaal 500 kN
• Minimaal·verti·caal1000kN

5 Grindbed(TE 2: - 3 - 4 en 6)
Minimale belasting opgrindbed:

Bij de bepaling van dezeoplegreacties is ervan ui~gegaandat het water in de zinksleuf bijna. geheel zout zou
worden, maximaal 1020 kg/m3, en dat het nooit meer geheelzoetzouworden, minimaal1005kg/m3,een
maximale variatie dus van 15 kg/m3 in het soortelijk gewicht van het water. Er is er dus vanuit gegaan dat na
het baggeren vii,nde zioksleufeen zouttongde zinksleufzou vullen en dat de mate van verversing van het
zoute water in de zinksleuf met zoet water niet zou leiden tot een gehele zinksleuf gevuld met zoet water. 'In
de praktijk is ook gebleken dat dit aardig klopte, alleen bij het afzinken van element 4 was de zinksleuf vrijwel
zoet (e.e.a, als gevolg van grote afvoeren van rivierwater). In de berekening van de opleggingen zijn verder
de belastingen a.g.v. de scheepvaart en het onderstromen ook verdisconteerd.

Voorspanberekening
Nadat de geometrie definitief vastgesteld was konden aan de hand van de eerder vastgestelde
uitgangspunten, qua dichtheden (beton en water), belastingen, de momenten en dwarskrachten in de
langsrichting van de tunnelelementen, tijdens alle fasen van het OTAO-proces, bepaald worden. Ook de in
het bestek genoemde 0,2 N/mm2 drukspanning in de voegen is gehandhaafd en door de aannemer als
uitgangspunt meegenomen. Benadrukt wordt dat deze drukspanning geldt voor elke punt in de voeg voor
alle optredende situaties en dat slechts bij uitzondering hiervan mag worden afgeweken. Deze 0,2 N/mm2
behelst een stuk aanwezige latente veiligheid in de voorspanning van de tunnelelementen, evenals overigens
de nut en noodzaak van het injecteren van de voorspanning. Ook het injecteren dient altijd te gebeuren om
te voorkomen dat de rubber metalen voegomranding open kan gaan staan (concentratie van de totale
verlenging van de voorspankabels op één voeg).

Over de berekeningen en de lay-out van de voorspanning is afgezien van de gebruikelijke discussieover het
moment van injecteren en de bijbehorende oplegdruk van tunnelelementen ook weinig discussiegeweest. De
door de aannemer aangehouden wrijvingsverliezen en spanningen in de kabels waren aan de conservatieve
kant en dus voldoende. In de voorspanberekening is rekening gehouden met de volgende belangrijke
effecten:
• Voorspanverlies a.g.v, verlaging van de funderingsdruk tijdens inundatie van het dok;
• Voorspanverlies a.g.v. het dichttrekken van de voegen tijdens inundatie;
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Eenaanbeveling zou kunnen zijn om, indien gewenst, in een bestek de bezwijkbelastingenop te nemen voor
de verschillendetljdelijke voorzieningen.

Tijdelijke opleggingen i.r.t.permanente constructie
Rondom de inPassing van de tijdelijkeopleggingen in de permanente constructie zijn nog een tweetal
discussiesmet de aannemer ontstaan en hierop zijn door de Boi.Jwdiensteen aantal aanvullende
berekeningeng~lriaaktom de optredende fenornenen të controleren.
• Doordegrotébreedte van het tunnelelëmentende relatiëf hoge penbelastingen (secundaire

opleggingen) is er een controle uitgevoerd op de inleiding van de belastingen uit het tunnelelement naar
devijzelpen~~n in de buitenwanden. Uitde.zecontrole bleek dat het element de belasting kon afvoeren
zonder extra wapening. De wapening rondom de vijzelpennen is berekend op basis van de door HCB
gegeven krachten. Aangezien de belastingen hoogwaren, met name de horizontale, en dus ook de
hoeveelheid benodigde wapening veel was, was de inpassing problematisch;

• Omdat hefk~schotalseen.soortschijfin de kop van hettunnelelement zitzal,.deze gaan meewerken in
het afdrageny~n de belasting uit de primaire oplegging. Afschattendetv.'ijs.werd door de HCBgedacht
dat dezeinvlóed groot zou zijn, gezien de stijfheid van hefkopschot als schijt De.doordeHCB gedane
aanname is gecontroleerd met DIANAen hieruit bleekdat dedwarsdoorsnedevanhettunnelelement een
dermate grote stijfheid bezit dat dit fenomeen slechts gedeeltelijk optreedt. Welzijnbijeenaantal
wanden voor de zekerheid een aantal extra stekken opgenomen om de schuifspanning beter te geleiden.

Zinkvoegomran(iing en Gina-profiel
Gezien de ervaringen bijde0resundtunnel heeft de aannemer gekeken of het mogelijk was om voorde 2'
Beneluxtunnel een ander ontwerp voor de zinkvoegomranding en Gina-profieltoe te passen. Ditwas
gebaseerd op de, voor de 0resundtunnel, speciaal ontwikkelde Gina-profielmet hetzachte neusje. Hierdoor
was de gedachte ontstaan dat de in te lassen plaat wellicht zou kunnen vervallen, omdat de Gina de
maattoleranties zou kunnen opvangen. Omdat bij de aannemer niet het complete het verhaal, inclusief de
bijbehorende overige afwegingen, bekend was, isde toepassing door de Bouwdienstniet geaccepteerd en is
de zinkvoegomranding gemaakt op de wijze zoals deze in het bestek opgenomen was.

Noot: In dëontwerp4bëstekSfase is deze oplossing al afgekeurd en tijdens de inlichtingen.is dit ook
aangegeven.

Wel is besloten om voor twee verschillende typen Gina-profielen te kiezen. Dewaterdruk en met name de
variatie daarin was dusdanig dat een differentiatie van Gina-profielen mogelijk was:
• G125-89-50Jshore A 50): voor dezinkvoegen Landhoofd Zuid-TEt, TH-TE2 en TE5-landhoofd Noord;
.G150-125~6O(shore A60): voor de zinkvoegen TE2-TE3,TE3-TE4,TE4cTE6.

Omega-profiel
Vanwege de grootte vareJe .te verwachte zettingen isdoor de Bouwdienst bepaald dat er een speciaal
Omega-profiel toegepast diende te worden. Dit Omega profiel is de OS 360/100, welke is samengesteld uit
de flensen van de OS 360/70 en de straal van OS 400/100. Omdat dit een nieuw profiel is, zijn de extra
kosten (met name voor het maken van de verschillende mallen door TreHeborg Bakker)voorrekeningvan de
Bouwdienst gekomen. Dat het een goede keuze geweest is, blijktwel uit het feit dat tunnelelement 1 na het
monteren van de Omega nog behoorlijk door gegaan ismet zetten.

Sluitvoegwiggen
Uit de eerste detailberekeningen van dewiggen en de optredende belastingen in de wiggen blijkt dat de
spanningen in het beton, van zowel de wiggen als de sluitvoegomtanding,tenoog worden. Omdat op dat
moment de. vlo~rvan de sluitvoegmoot reeds gestort was , was er geen mogelijkheid meer om.de wiggen in
de hoogte aan .te passen om meer oplegvlak te.creëren. Hierdoor was de kraag van de s1uitvoègniet sterk
genoeg om de belastingen op te nemen. Besloten is om de kraag te versterken en een staalplaatinhet
contactvlakoptenemenomde·toelaatbare spanningentekunnenverhogen. Dewig zelf isvaneen hogere
betonkWaliteit gemaakt (845). Om een beter verdeling van dedrukspanningen oyer het contactoppervlakte
krijgen is ook ncw een drukverdelende Triplex laag met een dif<tevan 4 mm toegepast. Voor het bepalen van
de afmeti~genvan de wiggen endecontactdrukken is uit~egaanvan~en reductie in.hoogte en breedte van
de wiggen: 2/3 van de hoogte en ~van de breedte wordt slechts meegerekend. Ditom eventueel afboeren
van de randje en oneffenheden van het contactvlak te vereffenen.
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Na het afzinken is het plaatsenvande wiggen prima verlopen, maa.r na 4 maanden iserforsescheurvorming
waargenomen indebuitenwandenrond()m de wiggen. Zie paragraaf 4.6.7 voor een uitgebreide beschrijving
van deze problematiek.

Bijzondere belastingen op tijdelijk voorzieningen .../< ...•....••....

Bijde berekening van de verschillende onderdelen van de tijdelijke voorzieningen zijn een·aantalbïjZondere
belastingsgevallenin·acht genomen welke specifiek te noemen zijn voor het OTAO-proces. Dit zijn.onder
andere:
• Horizontale stQotbelastingvaneenbootlwerkvlettegen toegangsschacht op de waterlijn:· geschatbp50

kN; .. ..
• EenhOek van 10 graden t.o, Vi dehorizontaa! in rekening brengen voor de trekkracht op de hotders bijde

dimensionerin~vandebblders;Ditvanwegehetgeringe vrijboord van de tunnelelementen;
• Ook voor de~ij~ogenwaseen maximale afwijkingvan ·10 gradent.o.v ..de verticaal-inrekeninggëbracht

in combinatil:lrQeïeell rnaxima.ledwa.rshellingvan10p50vanhettunnelelement;
• De vijzelpenrlenen deiQstQttdelen zijnberekend op de maximale secundaire belasting, incttl$iefeen

bijbehorende ttgrizontale belasting. Tevens is hierop een moment in rekening gebracht alsg:volgvande
eventueel optr.édendehorizontalebelastingenopde vijzelpen. Dit ten· gevolg·van het schüiven van de
pen of een sd1ev~ ligging van de QPlegtegel(welke daardoor een horizontale component van de
belasting verQprzaal<t);

• Het eigengeWîÇht door het voorover hellen vandekopschotten, tijdens de böuw van de
tunnelelementeri, dient als.trekkracht op het kopschot en zijn verankeringen gecontroleerd te worden: 4,5
graden voor4~2~Beneluxtunnel;

• Controlevarli:Je tunneldoorsnedeopde puntbelasting uit de öplegblokken voordeafzinkporitbns op het
da.k:gewicl1tp()nton240 ton;·

• De duwbo0tfl'amesdiènen naast de normale belasting ook gecontrol~rdwordfmopeen uitval van één
van dedU\MfrêllTles;excentrischebelasting op de duWframesen wrijvingtussenduwbootenduWframe
(zowel vertic,:alaishorizontaal-J.DeduWframes zijnuitgerekend opeen betasting van 30 ton.maxirnale
"bollardpull"vandetegebruiken duwboot,meteenexcentriciteitvan1,0 m.

Zettingen (verwa.chtingen) .. .: ............................................•........<.
Ten behoeve van het kunnen bepalen van de afzethoogten van de tunnelelementen en de· hoogren waarop
de tegels dienen te worden geplaatst, zijn door de aannemer een tweetal berekeningen gemaakt. Één om ?e
globale zettingen van de tunnelèlementen af te .schatten en één om de zettingen van de tegels afteschattèn.
Aan de hand van deze predicties is.besloten om alle tunnelèlementenmet eenoverhoogte van +SOrnrn
boven de theoretisch as afte zetten. Hier()pzijn de hoogtes van de tegels <inctusiefdehierbiJbehorende
zettingen) en lateroók de overhoogte van het grindbed·bepaald.

Discussieis gevoerd over het onderstromen boven de grondverbetering met grauwacke, mede in combinatie
met de grote grQndaanYi!lIimgenbijElIernentó en in hetl:>ijzQn~erbiJelement t, Het onderstroQffizandzou
hierin.kLJnneQ,,~~dwijn~eQextr<l2:ettingenkunnenver()()l'2:élken.Beslotenisomtpch deoverhoögte van 50
mm aa,n.teh()u<l~l1enf'\iervo()rg~en. extr<lv()()rzieniQgen(extraoverh()()gteoffilt~~/roatQver de
grondverbetering} toe te passen. Het landhoofd bood ook een extra 'wig' van plus en min 50 mm, waardoor
het element altijd goed zou aansluiten.

Met betrekking tot de opgetreden zettingen wordt verwezen naar paragraaf 4.7.2 en 4.7.3.

1.2.3 Uitvoering

1.2.3.1 GeolTlet!:'iemetil1gen

Tijdens de bouw van de elementen zjjnrneetpunten c.q, (za.k)bakens inde doorsnede aangebracht om náhet
gereedkomen van de elementen de werkelijke afmetingen te kunnen bepalen.·Dezemetingenzijnwederolll
nuttig gebleken:
• Ten eerste was het mogelijk om, aan de hand van de metingenerrdewetenschap dat towetdeas~ligging

als het profielvan vrije ruimte voor de metro maatgevend (het krapste) is, de afzink-assen van de
tunnetelem~r~~ aan te passen aane~noptimale Uggingvan<ie lTletr()~asin afgezonken toestand. Hiertoe
isbiJeiemeQt4zeifs de afzink-as doelbewust 4.cm verschoven door de neus uit de as te monteren;
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• Tentwe~ej,(çn aan de hand.van de metingen~de vloeren vlaJlde tunnelelementeneen goed beeld
verkregen W9rden van de werkelijke dikte van de vloeren en de lay-outvande onderkant van de vloeren,
Dezegegevens zijn later gebruikt om het grindbed aan de werkelijke vorm van de tunnelelementvloeren
aan te passen.

Ter bepaling van het drijvend vermogen en het werkelijke gewicht van de tunnelelementen zijn naast de
geolTletrie.lTletiogen·.ook..op ·.diversem<U1ieren..d~.geMÇhtetl.bepaald,·.Naast.een··theoretische··berekening.van
hetbetonmengs~Lzijn de kubussen uit de centc.degemeten en zijn kemengeboord· om de gewichten te
verifiêren (M~c@rltalteb<>ren kernenhangt~fvargelocatiewaarzekunnen worden genomen in relatie tot
degewensteh()~heidomeen goed beeld te kunnen I<rijgenkMethet verwerken van de gerealiseerde
wapenin~h~,,~heden.·was ..bet mogeliji<.een.g9ede..schatting·.van··het gewicht.te·rnaken, •.Gebieken ..is ook
dat het verwa.chteenberekendeNrijboordnageno~ggehaaldj~.Deberekenillgen en inschattingen Waren
dus voldoend~.r1~lJWkeurig'••Ook.·isdus.gebt~en.d~t·in .•hetontwerp·de.juiste·.uitgangspunten··voor.wat
betreft degewiÇ~~ ênsoorte~jkernêl.Ssa'szijnaa.ngehouden,. aa.ri~ziengeengrote~Jwijl<ingengevonden·
zijn (hetgeen··~.#aat van ··de.aa.npassing··van··de••dö()ljn~.zoa.lsa.a.ngege\fen.in ..parágraaf ••1..1·).

Eenuitspraak dat het alleen boren van kernen en/of metingen aan de proef kubussen voldoende zou zijn is
moeilijk te geven. Elke keer zal opnieuw gekeken moeten worden wat voor de betreffende situatie de beste
en betrouwbaarste gegevens zal opleveren.

In de gewichlsberekeningen van de tunnelelementen is een belasting van ongeveer 150ton opgenomen
voor zogenaamd 'aanhangend water'. Dit is een schatting van al het water wat zich in het element en in de
beton bevindt, zoals vrij water, lekwater,. opgenomen water in de beton en waterindringing. Eenvuistregel
voor de bovengrens van deze waarde is dat er zich een schil van 1 cm water om het hele buitenoppervlak
van het tunnele1ement bevindt. Met nadr!.Jkwordt erop ~wezen dat dit een vuistregel uit de praktijk is en
geen exacte wetenschap. Bij de 2" Benelux is de gewichtsberekeningmet dit getal aangepast en bleek deze,
na vergelijking van de berekende en gemeten vrijboorden, prima te voldoen.

In het b()u~~çl<zfjnii'4n deafbo!.Jwkade dichtheidsmetingen van het watergedaanwaaroij geen vreemde
dingen zijn ..gec9~~tateer<:l••.•.De.gegevens.zjjn.·~eer·gebrlJikt voör de·vrijboordberekeningen.·en· stemde goed
overeenrneldewerke!ijJ(gemetel1 \friji:>oorden.

1.3 Reviews

Aangezien··dé••9îtgal1gsputlten··en.·de·basisengineerîng••sterk··bepidend··tijn .•VOOrde··tijdetijk .
processen/Q~ring·en·de·.risico's ·~ij·mogelijk.verkeerde·.uitga.l1gspul1ten.·el1orrl1··zijn,··zijn·een·aa.nta.l·reviews
gehouden öl'lld~mogelijkheid/onmogelijkheidvanbepaaldëbesIÎssingel1 te Onderioeken en alle gemaakl:
keuteneetlkeertegerlhetliChfte houden.

1.3.1 HeB intem

De aannemer is "erantwoordelijk voor de tijdelijke voorzieningen en de uitvoering van de tijdelijke processen.
Hierdoor is deZEreerdergeneigd tot het houden van interne reviews. Deze reviews dienen met name om de
uitvoerin~risico'ste beperken, tegen acceptabele investeringen in tijdelijke voorzieningen en ineen
acceptabele cyclus. De uitkomsten van de gehouden interne reviews zijn slechts in rnondjes maafaal1de
opdrachtgever verstrekt, terwijl uit een interne review bij de aannemer ook de discussie rondom de
horizotltatebela$ting~O op de afgezonken tunnel elementen nog een keerfors is aangezwengeld,Resültaat
daarvan .is••hîeI"QllderÜitvoeriger··beschreven,

Over dezeprobl€mlatiekisgeenseparateverhandelillggeschre\fen.D~êisönderdeelvandeteehnisehe
evaluatiegrindbed en als bijlage bij deze evaluatieopgel1omen. Ziebijlage1:techni5che evalUátle gril1dbed 2·
Beneluxtunnel
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1.4 Uitvoering

Doc.nr, 1915-01-0512: Versie 1.0: Definitief



EvaluatieOTAG 2" Beneluxtunnel

leerpunten m.b.t. voorspanning
Met betrekkingtot de voorspanning zijn er een aantal punten vermeldenswaardig:
• Injecteren van de voorspanning met verlaagde funderingsdruk door voor inundatiedebaUasttankste

vullet""z<><iêlttl~inundêltie4eelementenmetpngeveer 2,9k.Nlm2. op de bodem liggen. In het bestek was
vermeI4d~firij~CtiediEmdete.gesc~ieden.bijeenfttllderingsdrukvan tkNlm2, maar dat is moeilijk
haalbaa.rel'lri~lcovolals de elementen ineen halfgeinundeerde bouwput liggen. Bijde 2" Beneluxtunnel
haddende~~m~ten niet alle~een gelijkehOQgte liggil1g,waardQ()rbijeen bepaalde waterstand. de
fundering~qrl.l~\leelverschildeper element, 0,1. rn verschilin waterhqogte staat gelijk aan 1·.kN/m2
tlJn4eringSqrij~;

• VO()fhetinjeaer~nvan de voqrspanningna hetilllJl1derel1isgel:>ruikgemaal<tvan een ponton met
daarOp de~Q9digde rnaterialet"lenêlPpéU"atuurellde tijdelfjket~gangsschaçht;

• Injecteren·",ande voOrspanlling is lastig wanlleerbij de uitvoering oflvQldoenliegeletwordtopde
injeetiepijpj~.Peze wordenVaëlk als lastig ervaren en dus worlithiermeeinde uitvoering niet al te
voorzichtig.•m~~•.9fIlgesprpngefl;.

• DoorzagerivoorSpa.nningna het aflaten v~nd~elementen, rnitsaange+ool1dis· dat er meîbetrekkingtot
het vertJca.:lL~V~yvichtvatlhet tunnele~mel"ltefl~ individlJeelsegmel1~voldoendeNeiligheid aëlnwezig
blijfttegel1oPdlijven. Peels is2,0 kNl1l12•enkal1l~kaal, \lopr eel1.indivi4ue1etTl99t,watlagerzijn mits de
overall veiligb~îd,per tun"elelernent'rn~gew~porgd qlij'ft.Metnarnede moten rnetdezink-. en
sluitv~g()ll1ràl'ldingen,middenpornpkelder en meteen .ventîlatornissparingdienengQedgec()ntr9leerd teworden; .. ..

leerpulltenv()()t,oderepJ"9ieden
Bijde bouw v(U'i#etunnelelell'lentenzijnaan de hand van ervaringen tijdens de uitvoering een aantal leer-
en aandacbtspul1tt:lnvoor andere projecten naar vorel1gekomen:
• (St<tal)kwalit~itV.adetiJdelijkevoorzieningen.Voorde stalen balken van dekopschottenztjn door de

aannemer gebruikte stalen profielen gebruikt HierdQQfvielop punten de kwaliteit c.q. benodigde sterkte
tegen. De aal1flemerheeft hiervoor maatregelen moeten nemen. Hetis dusmogelijkom vo()r bepaëllde
tijdelijkevo()gleningen •.gebruik•.te··maken··van.•reeds .•gebrtJikte·spullen,··mitsdete·wel getoetst .worden·op
hun .tlJnctie••il'lde.·nieuwesituatie ••en··mits··deze·voldöen·aan··de••gestelde ..eisen.

• Conserveringgjdelijke·.voorzieniogen.•Afhankelijk·."an.de••fun~e.van··de·tijdelijke •.voorzienir1genis .een
uitgebreide·()f.p1inder.uîtgebreide •.conservering.·nodig;••·Met·narne .de·:zjnkVQegomranding··dient.vaneen
goedec()nseo/ering voorzien te vvordenen deze dit!I1Uewprden gerepareerd indien deze beschadigd is
tijdens·de ·OOtlW (Opmerking: de.zinkVoeg(jmrêlflding•.hool"thier·eigenlijk.·niet·thuis.Het.is··zeker·geen
tijdelijke.VQQgiening,.·.maarheeft·.een.•groot.·~aakvllik··met.de··OTAO~processen}.·.Overige voorzieningen
zoal$inhetk~pschotingestorteonderdelenbeh()evel1,indien vo()rhun functie niet noodza.kelijk.niet
noodzakelijk••'1an'een..cQating··te.·worden..vOOl"zien;

• HetinhetbeStekopqemen Van eenbeschermingvoordeW9ULindesluitvoeg voordebouw~ en .
tijdelijke·fasel'l..•.Dus zowel·.beschermen·.tegel'l.·.mechanische··beschadigingen.·a.ls·.tegen.·weel"S~·en
watefinvlQe(ien(z()nlid1t,UV·stralingenchemicaliên'ëtc.); ..... . .

• Bijhet inunderen van het bouwdok bleken een grootaantal kopschotdeurentelekkenal$gevolgvan de
montage van••een verkeerd.··rubber••·verkeerde.shore··hafdheid.··Een••onbenutlig·detailleidt·tot.forse
consequenties.<Erzijnhabitatsgebouw4 om de rubbers onder water te kunnen vet'Vangen (opmerking: er
zijn·.wel··meet.problemen.•geweest.·na.·het··inundëren,·.rnaar·deze.zijl'lvoomamelijk.des .aannerners;.lekkage
ter.plaatse ••val'l.de·ballasttanks·e,d;, .ten••gevolge ·van.·een·slecbt~··uitvoering,·de••grindl1esten·ent;);

• In hetbestekwaren een aantal sondeerdoOrvoerenvool'zienomnal1etafzinkensonderi nBel1door de
tunnetvlqer.te.kunnen ..maken, ·Na·evaluatievan de.hlstonsche··gegevens.en·de.daaruit genomen
condusies·van.andere·.projecten, .·is·besloten··orn.·de·sondedrlgen.•niet meer·ult·te ••voerel1·en·de
sondeerdoorvQerentelatenvervailen (zienotitie 1915/970085 d;d.25novernber.1997);

• In het bestek is opgenomen dat de in te lassen platen van dezinkv~gómrändingeentolera.ntie mogen
hebben vanft mm.Gezien de maximaal.haaibarenauwkeurighElidvandemeetapparatuur is deze
tolerantiewelergnauw~ Om praktischeredenenisdezeverruimd naar±3mmenditishaalbaar
gebleken. Voor toekomstige bestekken wordt echter wet geadviseerd omdëtolerantiè van ±1 mmte
handhaven, als eenso()rtzekerheidwaaropindien n()digkan. wordel"llOëgegeven.
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2. COMMUNICATIE

Dit hoofdstuk is opgenomen omdat het wel of niet slagen van de operaties, niet alleen bepaald wordt door
de techniek, maar voor een groot deel, valt of staat met de communicatie. Gezien het grote aantal betr<;>k:ken
partijen en een veelvoud aan belangen is en blijft communicatie een sleutel tot succes. In dit hoofdsttikvvordt
naast de verschillende overleggen met de diverse betrokkenen en hun inbreng daarin ook aangegeven welke
belangen er gespeeld hebben en wat hun invloed geweest is.

Afgezien. van dedlscl,lSSiemet de Direçtje Zuid-Holland, het GHRendebelangenvereniging van de
betrokken bedrij\ten0ll'ltrentde stremmingen en de mogeUjkeafzinkvensters,isdeinzet van alle betrokken
partijen uitstekend geweest en heeft ditzeker bijgedragen tot het wel slagen van de operaties.

Algemene leerp•.••.•tencommunatie:
• Het vroegtij<:tiêJ()pSül.~l'lvan de.C()ntactenen het deelgenoot maken van.de betrokken partijen bij het

werk is.méléi~vendgeble~enel1is dusefficiènt~
• Beter een paarpartijen te vaai<gei'nformeerd dan één .partij te weinig~
• Maak verslagen en leg de onderlinge afspraken, taken, verantwoordelijkheden en acties goed vast. Dit

voorkomt lartgdu rigeen uitvoerige discussiesna afk>op.van deoperil,ties.
• Check.de weïkelijkeverantwoordeliikheiden mandaten van sleutelfiguren. Wie is eindverantwoordelijk

voor wat. (zie(.>()k2.1.3.blz17). .... ..... .-

2.1 Overlegstructuren

In deze paragraaf is aangegeven welke overleggen er gevoerd zijn en wat de deelnemers aan de diverse
overleggen geweest zijn en hun bijdrage hierin.

2.1.1 Bouwdienst

Intern is geen regulier overleg gehouden, wel is steeds informeel een vooroverleg gehouden ter
voorbereiding op OTAO-overleg. Reden voor het niet houden van een apart overleg is het reit dat de
verantwoordelijkheid voor de engineering en uitvoering met betrekking tot de operaties bij de aannemer ligt,
en hij vervult hierin dan dus ook een "trekkersrol" . De opdrachtgever heeft hierin slechts een
toetsend/adviserende/begeleidende rol. Het zwaartepunt voor de Bouwdienst heeft dan ook gelegen inde
toetsing van de geleverde documenten en gegevens van de aannemer en de afstemming met alle betrOkken
partijen.

2.1.2 HCB

OTAO-overleg
TussendeHCBel1de. Bouwdienst was een special orAO-overtegafgesproken om alle gerelateerde zaken te
behandelen. Tekeningen, berekeningen, werkplannen en draaiboeken werden behandelden inde
vergadering goedgekeurd. Het overleg werd getrokken, voorgezeten en genotuleerd door de Hea en tevens
diende het oVer:\egtef bewaking van de acties en hetgoedkeuringstraject van de verschillende documenten.

Aanwezig namens HCB:
• Projectleider tunnelelementen en OTAD;
• Werkvoorbereiding OTAD;
• Ontwerpers OTAO.

Namens de Bouwdienst namen deel:
• Assistentprgi~~der;
• Disciplineleiderrekenen;
• Disciplineleid~r ontwerp;
• Directie UAV;
• Bijstaander directie UAV Bouwdok.
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In totaal zijn er 34 OTAO-overieggel1 geweest, tussen 4 november 1997 en 28 november 1999, waarin alle
tekeningen, berekeningen, werkplannen en draaiboeken behandeld en goedgekeurd zijn. In de eerste drie
overleggen zijn alleen de aan te houden uitgangspunten m.b.t. de door de aannemer te maken berekeningen
voor alle tijdelijke voorzieningen besproken.

2.1.3 GHR

Nautisch overleg
Met het GHR werd een regulier nautisch overleg gevoerd om hen op hoofdlijnen op de hoogte te houden
van de diverse ontwikkelingen en om eventueel acties uit zetten op het verzoek van het GHR, bebording,
begeleidingsboot. overige begeleidingGHR,·etc. Van dezeoverieggen tijngeen verslagen gemaakt, alleen de
acties, met name Werkvloer afspraken, zijn door de directie UAV bewaakt

Met nadruk wordt erop gewezen dat dit overleg op operationeel niveau gehouden is en dat de
samenwerking met het GHRop dit niveau soepel verlopen is. Op operationeel niveau hebben zij er ook alles
aan gedaan om zo goed mogelijk hun medewerking te. verlenen en zo flexibel. mogelijkrnee te werken. Ook
in het oplossen van de problematiek rondom de Botlekondiepte hebben zij geholpen.

Verder was er nogeen scheiding gemaakt tussen nautisch overleg kfeinecomité en groot comité. In aanvang
a1leen·kleincomifé, BD, HC8 en GHR, voor de voorbereidingen later het grote comité, BD, HCB, GHR, Zuid-
Holland, Loodwezen, SMC (transporteur), etc. voor de kennismaking en afstemming vlak voorde uitVoering.
Dit overleg is 5 keer gehouden waarvan in april 1998 voor een eerste kennismaking en vanaf april 1999 min
of meer regulier.

Besproken punten:
• Transport;
• Tijdelijk afmeren Wilton-Fijenoord;
• Corridors;
• Betonning corridors;
• Stroommetingen;
• PassageBotl~kbrug;
• Baggeren Botlek ondiepte;
• Peilingen.Oude Maas;
• Transportvergunning;.
• Bebording;
• Positieanker~en palen;
• Waterstanden en stromingen;
• Draaiboeken, werkplannen.

Stremmingen, afspraken
Tijdens de besteksfase zijn door de Bouwdienst met het GHR een aantal afspraken gemaakt over de eisen
welke in .het bestek zouden .moeten worden opgenomen, betreffende het OTAO-proces, de eisen van de in
te zetten vaartuigen van de aannemer, belbodsing, vergunningen, aanvraag stremmingen, stremmingsduur
en stremmingstijden ete.

Gedurende hefprojectzijl1 echter met hetGHR op een aantal punten verschillen van inzicht ontstaan over
bepaalde zaken. Dit waren o.a.:
• Inzet patrouille vaartuig;
• Inzet personeel 'bevoegde autoriteit' op vaartuig;
• Definitie afzinken in het 'weekeinde';
• Toelaatbare werkvenster voor het afzinken per weekeinde;
• Toelaatbare snelheid passerende scheepvaart.

Over de verrekening van de gemaakte kosten heeft nog lange tijd na afronding van de operaties een
onderhandelingstraject met de directie Zuid-Holland en het GHR gelopen, mede veroorzaakt door de extra
wensen en eisen van het GHR en deels veroorzaakt door onvoldoende scherpe afspraken tussen BD, Zuid-
Holland en het GHR en deels door voortschrijdend inzicht.
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Een lastig fenomAAnwaarhetGHR en dus ook de overige betrokken partijen mee geconfronteerd zijn,waren
de gehouden reorganisatiès en dit uitte zich.inde volgende fenomenen:
• Het afstoten van takenbinnenhet GHR,waardoor extra inzet van boten en personeel ten laste van het

project kwam;
• Foutieveintel'ne<:ommunicatie waardoor niet iedereen in de organisatie ·op de hoogtevan gang van

zaken rondom aanstaande werkzaamheden in het havengebied;
• Tegenstrijdige belangen tussen de verschillende afdelingen binnen het GHR,strategisch versus

operationeel.

leerpunten nautisch overleg:
I • Toch .verslag~nrnéÛ<envan.het. nautisch overleg. en leg de afspraken goed vast:
j • Aandachtpun!eflblijven ge faken welke atstemming met het GHRbehoeven, zoals o.a.:

* Inzetpatrouil~ v<ta,rtuig;
* Inzet personeel 'bevoegde autoriteit' op vaartuig;
* Definitie afzinken in het 'weekeinde';
* Toelaatbare werkvenster voor het afzinken per weekeinde;
* Toelaatbare snelheid passerende scheepvaart.

Noot: Het maken van goede afspraken met de diegene die ook daadwerkelijk gemandateerd zijnvoor
het nemen van beslissingen c.q. het maken van afspraken is noO<JzakelijK.pitorn te voorkomen
dat vlakvoor de operaties bepaalde afspraken alsnog niet nagekomen kunnen worden.

2.1.4 DiredieZlIltPHólland

Met de regional~(firectie Zuid,.HQJland•zijn.op diverse niveau's diverse overleggengevoerdoverhetQTAO-
proces. In deze evaluatie worden alleen de.Aperationele overlegvormen behandeld zoalsdez~metde diverse
onderdelen vanc;fedirectie Zuid-Holland gevoerd zijn.

Principaal (afdell~gTXM)
Met nadruk wordt erop gewezen dat de omgang met en de invloed op het OTAO-procesvande principaal,
in dit geval de afdeling TXMvan de directie Zuid-Holland, niet in deze evaluatie is meegenomen. Uiteraard
werden zijwel nauwgezet op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij de diverse operaties. Ook
rondom het oplossen van de problematiek van de stremmingen en beschikbare vensters met het GHRheeft
de principaal een beslissende stem gehad. Inhoudelijkwordt daar in deze evaluatie niet9pingegaan.

De communicatiemetdepersen omgeving verliep in.principe ook altijdVlade principaal, hetzij via de
(asSistent)projectma.nagerhetzij via een medewerker van de afdeling communi<:atie.

Afdeling APS .
De afdeling AP5va.n RWS Zuid-Holland in de persoon van dhr. J.de Neefisinteflsiefi:)etrokkengeweest bij
de voorbereidingen uitvoering van het OTAO-proces. Tijdens de voorbereiding heeft hij de gegevens
aangeleverd voor het plannen van de activiteiten welke tij- en waterstand gebonden waren, zoals:
transportplanning,passageBotlekbrug,. waterstands-en stroomkrommes. t.p.v. de zinksleufi.r. t.hoog v.fater
Hoekvan.H()"a.nd.Tijdensde uitvoerin~was· hij()()kaanwezig()fll de laatste gege\,ens~nter~iken waarop
de go-no go besli~singengenomen. kAndenworden •Overde betro\lWbaarheidvandezegegevensistijdens
de lJitvoering1.V~I~endiscussieontstaan. omdat inde mornentenvan metnall1estroorn~enteripgen nogal
eens afwijkin~e~zaten. van groter dan~enk1.Vartier(verschil tussen voorspeld tijdstip t.o.V. lokaal gemeten
door stroommeewaaftuig). Destroomvoorspellingen hebben niet tot uitstel van operaties geleid, echter wel
tot discussies. De waterstandvoorspellingen hebben wel geleid tot uitstel (te hoog water waardoor er
onvoldoende doorvaarhoogte bij de vaste overspanning van de Botlekbrug was).

Gezien de discussieover de voorspellingen en de moderne beschikbaarheid van deze gegevens is het nog
maar de vraag ofVoorvolgende projecten de inzet van de afdeling AP$ voor voorspellingen nuttig is. Voor
het verkrijgen van historische informatie kan uiteraard wel van. deze afdeling gebruik worden •gemaakt.

Peil- en meetdienst
In eerste instantie is de Peil- en meetdienst bij het OTAo-proces betrokken geraakt voor het leveren van on-
linemetingen tijdens het transport en afzinken. Met name bij het transport zijn een aantal kritiekepunten
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waarbijaduelegegevens over de stroomsnelheden essentieel zijn. Dit zijn het uitvaren van het bouwdok,
passage spui, passage Spijkenissebrug en Botlekbrug, opvaren Westgeul en aankomst zinksleuf.

Naast deze gepla.nde metingen zijn door de Peil- en meetdienst gedurende de gehele periode van de
corridors,24 uuFper dagstroommetingen verzorgd t.b,v. het veilig laten passeren van .de scheepvaart ..Dit
was nodig omda.taan de toelaatbare snelheid waarmee schepen mochten passeren, strengerestricties gesteld
waren. Door on-Iinede stroming aan de schepen, de loodsen en de radarposten ter beschikking te stellen
heeft dit zeer goed gewerkt.

Dienstkring Nieuwe Waterweg
De dienstkring Nieuwe waterweg is als vaarweg beheerder betrokken geweestbi] zowel de voorbereiding als
de uitvoering, aangezien zij als beheerder verantWoordelijk zijn voorde waterwegen en de waterbodem. Met
hen isdan ook op punten intensief overleg gevoerd over de meest uiteenlopende zaken, zoals:
• Oplossing van de Botlekondiepte;
• De locatie van ankers;
• Het benodiggebaggerwerk;
• Het zorgdragen voor de gegarandeerde diepte t.b.v, de doorvaart;
• Allebijbehorende vergunningen.

Scheepvaarttakiij··Ver!<eél'Sdlënst···Oordrecht
Het stuk Oude Maas van Barendrecht tot het Deltaziekenhuis bij Hoogvliet/Spijkenisse valt onder het rayon
van de verkeersdienst Dordrecht. Dit houdt in dat zij betrokken waren bij zowel het baggerwerk van de
uitvaaropening,het opdrijven en uitlieren van de tunnelelementen en het eerste deel van •het transport. Voor
de periode dat eraan de Oude Maas zijde gewerkt werd, inclusief de periode van het op(jrijven en
transpörterenisbebording langs de OudeMaas aanwezig. geweest om de passerende scheepvaart te
waarschuWen. Tijdenshet opdrijven en uitlierenwas telkens een begeleidingsvaartuigaanwezig om de
passerende scheepvaart extra snelheidsbeperkende maatregëlen op te leggen. De transporten werden vanuit
de verkeerspostDordrecht begeleid met een begeleidend vaartuig, dit vanwege de stremmingen welke nodig
waren op de Oude Maas. Vanaf het Deltaziekenhuis kwam de verantwoordelijkheid voor hetbegeleiden van
de scheepvaart bij het GHRte liggen.

2.1.5 Overige

Vaarwegmarkeijl'lgsdienst
De vaarwegmarJ(eringsdienst, een onderdeel van DCC uit Scheveningen met een ligplaatsin.Rozenburg,
heeft de betonning verzorgd voor de corridors.Tevens waren zijbelast met het verwijderen en terugplaatsen
van alle betonning voor en na het afzinkenvoordat de rivierweer vrijgegeven kon worden voor de
scheepvaart. De a.fsprakenmet hen zijn gemaakt op werkvloer niveau in het betonningsoverleg en altijd in
aanwezigheid met de operationele leidingvan het GHRen het loodswezen, de Peil- en meetdienst. de
Bouwdienst erldeaarmel11er.IJjf heeft prima.gewerkt en erziin geen.wanklanken of incidenten geweest.

WUton-Fijenoord·
MetWilton-Hjenoord,en .laterYVCen van Seumeren, zijn afspra.kengemaaktover het gebruik van dekade
langs deNieülN~Maas ·omeenelement te kunnen afmeren. In eerste instantie was. gedacht dat er slechts In
uitzonderingssitüaties vandezeka4e gebruik gemaakt .zouworden.Van""egede ontwikkelingen rondom de
toegestaneaTiill~vensters isvaker van de kade gebruik gemaakt. De contacten liepen.rechtstreeks met de
aannemer met medeweten van de directie UAVen hebben tot goede werkafspraken en geen problemen
geleid.

2.2 Uitvoering

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan hoe bepaalde afspraken en organisatiestructuren in de praktijk
gefunctioneerd hebben. Voornamelijkdeinvulling/resultaten van debeslisoverleggen zijn hierbij vanbelang.
De bijdrage van alle partijen in de overige overleggen is reeds in de vorige paragraaf aangestipt.
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2.2.1 Beslisstructuren

])1

Voor het starten van de verschillende operaties zijn de diverse betrokkenen ruim van te voren in het proces
betrokken. Hierdo()r waren alle partijen reeds.ver van te voren op de hoogte van de op SÛlpelstaande
activiteiten en watervanhunveriangd·werd~Tevenswaren door de betrokken partijen voor de diverse
operaties gemachtigden· en plaatsvervangers aangewezen.

In de onderstaand~ tabel is aangegevenvoorwelke operaties beslisvergaderingenzijnopgezeten welke
partijen daar dooreen gemachtigde vertegenwoordigd waren. De partijen welke rec~eeks door de
beslisgroep gei"nformeerd werden zijn ook aangegeven.

::;:;:~

:iî Tabel 2: beslisstf'uçturen

Operatie Partijen inbeslis~roep Geïnformeerdepétrtijen
Inundatie dok •....

• HeB • Oirectie Zuid-Holland
• Bouwdienst Scheepvététrtdiellst.Dordrecht

• Directie Zuid-Holland TXM ....
I GHR•

Opdrijven • HCB • Directie Zuid-Holland
• Bouwdienst Scheepvaartdienst Dordrecht

• Directie Zuid-Holland TXM
• GHR

Transport • HCB* ( en SMC**) • Directie Zuid-Holland TXM
• Bouwdienst
• Directie Zuid-Holland

Scheepvaartdienst Dordrecht
• GHR

Afzinken • HCB • Directie Zuid-Holland
• Bouwdienst Scheepvaartd ienst Dordrecht
• GHR • Directie Zuid-Holland TXM

Onderstromen/grindbed* * * • HCB
• Bouwdienst
• GHR

*. De verzekeraar van de aannemer had ingestemd met een check op de elementen vooraf en
was als dusdanig niet meer betrokken bij de feitelijke beslisoverleggen.

**. SMC (Srnit Maritime Contractors) was als onderaannemer verantwoordelijk voor het verslepen
van de elementen. De towmaster (transportfeider) beslist tijdens het transport over de acties, in
overleg met de loods en de vertegenwoordigers van Dordrecht en het GHR.

***. Voor het starten van het onderstromen of het leggen van het grindbed zijn feitelijk geen
beslisvergaderingen gehouden. De aannemer was verantwoordelijk en dus dient deze de beslissing
te nemen en de betrokken partijen te informeren. Wel was er opleveringsoverleg voor het grindbed
(al dan niet gekoppeld aan het beslisoverleg voor het afzinken) waarin de eindsurvey van het
grindbed. zowel middels de metingen als duikrapperten. werd besproken.

leerpunten
Met betrekking tot de beslisvergaderingen voor het afzinken, het grind bed leggen en het onderstromen dient
gemeld te worden dat het tijdstip waarop deze gehouden werden afhankelijk was van het verloop van de
operaties. De loskoppeling van het transport en afzinken en het overstappen op een grindbed voor vier
elementen heeft hierop invloed gehad. Het kon dus voorkomen dat gedurende het transport besloten werd
om gelijk aansluitend te gaan afzinken of te gaan parkeren aan de kade bij Wilton-Fijenoord en een nieuw
overleg te plannen. indien het grindbed nog niet gereed was.
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Doordat echter alle partijen bij het opzetten van de operaties betrokken waren en dus ruim van te voren op
de hoogte waren heeft dit niet tot noemenswaardige problemen geleid. Wel zijn door de betrokkenen
hierdoor veel uren gemaakt, zowel dag en naeht als in de weekeinden, omdat alle operaties tij-afhankelijk
waren enmetnarne gekoppeld aan de weekeinden.

De beslissingenwerden genomen aan de hand van de vooraf overeengekomen randvoorwaarden waaraan
een operatie diende te voldoen. Aangezien deze nooitstrikt nageleefd kunnen worden (hierdoor zou een te
hoog afbreuk risico kunnen ontstaan), is er op een aantal plaatsen, in overleg met alle partijen, ook
afgeweken van devooraf vastgestelde randvoorwaarden. Ditbetrofmet name zicht- en
stromingsran4vqorwaarden. Gezien de aanwezigheid van mensen met grote ervaringen bij het uitvoeren van
dit soort operaties konden deze beslissingen weloverwogen genomen worden.

Van de gehouden beslisvergaderingen zijn alle bijbehorende en onderliggende documenten bewaard
tezamen met een ingevuld beslisformulier en voor de transporten ook een ingevuld vaarplan (SMC).

Eenaandachtspunt dient de feitelijke verantwoordelijkheden vande betrokken partijen te zijn, afgezet tegen
hun beslisreehttiierbij dienen de formele bevoegdheden en risico's van de betrokken partijen gewogen te
worden. Vaarw~gbeheerders dienen formeel goedkeuring te geven voor een transport over hun water, de
(onder-)aannen"ler looptprojectrisico en de opdrachtgever draagt de vervolgrisieo's.
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3. KWALITEIT

In dit hoofdstuk wordt kort aangegeven hoe en op welke punten de inhoudelijke kwaliteit van het werk
ervaren is. Dit is geen oordeel over het functioneren van het kwaliteitssysteem van de aannemer, dit is
separaat door dekwaliteitsbegeleider van het project behandeld. Aangeven wordt hoe de verschillende
aspecten ervaren zijn in relatie tot de OTAO-processen en de voorbereiding daarvan door de aannemer, en
dan met name inhoudelijk.

3.1 Bouwdienst

Door de inzet vaneemàantalervarenmensenheeftde Bouwdienst een goede .ensubstantiëlerolkunnen
spelen in het bepaienvan deuitgangspuntenenh~ttraject van beoordelen van de planntn. Overeen aantal
aspecten, waaronderbijVoor~lddevoorspannjng is een goede inhoudelijke· discussiegevoerdmetde
aannemer.Opde~nvoorzienezakenna,iseigenlijkalleen· de problematiek van de horizonta1ebelastingen,
een echt discussi~puntgeweest. Wellicht kan hier aangemerkt worden dat tijdens hetvaststellenvande
uitgangspunten~ier de Bouwdienstte weinig het belang benadruktheeft, ondanks de wetenschap uit de
besteksfasedattrhierwellichteenprobleeffizoukunnenontstàan.ln· debesteksfase· was namelijk een
oplossing metviervijzelpenn~nen forse ballasttanks voorzien.

Ook het communiceren met de betrokken partijen is prima verlopen, afgezien vaneenàantalnietdoor de
Bouwdienst te bêinvloeden voorvallen (stremmingen, afzinkvensters e.d.). Met namededirectleUAV heeft
hier een positieve bijdrage aan geleverd.

Tijdens .de feltelijl<,euitvoetingvandeoperatiesis de inbreng Van ·deBouWdienstdtiidelijkmlndtrgeweest.
Dit was ook niet l>enNaariijkgezien hel feit dat de voorbereiding welgezamenlijk doorlof>enwas en omdat
de aannemerookformeelveranfwoordelijk is voordeuitvoerin~(Ietopbelangen~strtngelin~).Bij de
omschakeling na.a"het grindbed ende aanpassingen daarop tijdens de uitvoering heeft de Bouwdienst wel
weer een grote inhoudelijk bijdrage geleverd" .

Over het algemeen kan dan ook gesteld worden dat de samenwerking met de aannemer,en danrnet name
met het team dathetOTAO-procesvoorbereid heeft, uitstekend verlopen is.Dit is mede tedankenaan de
tijdens de startvanhetwerkgema.akt afspraken betreffende het gebruik vanhetVG~bouw model en het
strikt scheiden vantechnlekencontractlfinanciën tijdens de: OTAO~overieggen.

Een punt van aandacbtwaswellîchthetterugkerend onderdeel tijdens de vOC)rbereidingenbetreffende de
discussie •.overde ••statlJs van.·de ••bij··het.bestek.behorende·documentenen.·verstrekte ••gt~evens .en.·wie
verantwoordelijk is \lOOI' degeleverde~gevens;Een aantal aansprekende voorbeelden van de gevoerde
discussies zijn:
• Duidelijkdienttewordenaangeven wat destatLlsis van debijhetbestek verstrekte gegevens ..Zijn deze

onderdeelvanhetcontracten dusdeelvande verplichtingenofsleçhtsttrinfo. Voorbeeld zijn de
stromingent.p.v.dezinksleuf; HCBheeftzijnafzinksysteem uitgelegd op de ·inhet Wbrapport verrnelde
stromingen· zonder een eigen onderzoek.

• De hele disc~ssierondomde horizontale belastingen is ook een •soortgelijk voorbeeld hiervan .Terwijl de
opdrachtgev~min of meer opdehoogfe was van de mogelijke problematiek, is dit niet eXr:»icietvermeld
in het bestek.
Opmerking; de (f:ijdelijke) fundatie, inclusief de penl"lenis bestektecltnisch gezien deverahtwoordelijl<heid
van de aannemer, en dus niet aan te geven Jn het bestek. De bijlage is en was bedoeld ter info, maar
werd daar Waar het over de horizontale krachten ging door de "deskundigen" van de aannemer als niet
juist beoordeeld;

• Het ontwerpen en detailleren van de tijdelijke voorzieningen duidelijk omschreven bijdeàannemer
leggen. let wel op de grensgevallen; hoort een Omega door deaannemergekozenteworden afdool' de
opdrachtgever.ln principe door de opdrachtgever omdat het is eendefinitievecoRStructiels;ln het
andere gevalzou de aannemer dan eventueel een garantie van bijv. 80 jaar moeten afgeven (de
verantwoordelijkheden kwestie is voor de Omega altijd een lastig punt). Dit ook in hetkader van
toekomstige tunnels waarbij bijvoorbeeld de wijze van funderen ter keuze is a.afl de aannemer.
Onderstromen of grind bed. Het bestek moet dan eigenlijk voor belde een oplossingbleden.
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Noot: De wijze van funderen vrijlaten betekent ook de doorsnede van de tunnel vrijlaten, daar het
neerzetten op grind minder zeker is dan het neerzetten op pennen. De laatste zijn nauwkeuriger en
hebben dus minder invloed op het PVR.

3.2 HeB

3.2.1 Overall kwaliteit

De door de aannemer geleverde inhoudelijke kwaliteit was ruim voldoende. Aangezien het een aantal
ervaren aannemers betrof, konden ook een aantal zeer ervaren mensen aan het project deelnemen. Dit heeft
het uitgangspunlen- en engineeringstrajed duidelijk bespoedigd en zijnde echte inhoudelijke
meningsverschiUen en dus ook het aantal benodigde revisies om tot goedkeuring van plannen en
documententekomen tot een minimum beperkt gebleven. Ook werden door de aannemer de afspraken
betreffende VG·bouwen scheiding techniek - contract/financiên goed gehandhaafd, hetgeen de discussies
en overleggen zuiver hebben gehouden.

Een inherent nacieel van een ervaren tearnaan de zijde van de aannemer is, datzij sterk leunen op de
aanwezige ervaringen en reeds eerder toegepaste werkmethoden en daardoor minder snel geneigd zijn om
hierin aanpassingen te plegen. Hierdoor stond men vaak minder open voor goede ideeën van anderen. Of dit
tot noemenswaardige problemen geleid heeft is lastig aan te wijzen (afgezien wellicht van de problematiek
van de horizon~le belastingen).

Noot: Het zomaar invoeren van nieuwe ideeën is altijd risico vol. Deze dienen dan ook eerste goed
doordachtte worden ..Waar het echter gaat over het overnemen van goede ervaringen .van andere
aannemers, is de aannemerij(niet in het.bijzonder deHCB) bijzonder conservatiefen zullen ze een
idee (~fandere uitvoeringswijze) niet snel overnemen. Wellicht tenzij de opdrachtgever het risico
neemf(bestekswijzigingofinstructie Directie UAV} is dan gezien het verminderde risico voor de
aannemer de wil wat groter (nadrukkelijk wordt hier bedoeld kleine wijzigingen in uitvoering,
uitvoeringswijze en tijdelijke voorzieningen, zeker geen grote bestekswijzigingen vanwege de
risico'~ingelden verantwoordelijkheid).

Met betrekking tot de pn:>blematiekvan de horizontale belastingen is hetvrij lastig om te achterhalen waar
het precies gehaperd heeft. Bij de opdrachtgever de wetenschap aanwezig dat dit wel eens een probleem zou
kunnen worden, mede door de resultaten van het onderzoek van het Wl.ln de discussie over de
uitgangspunteni~dit echter. niet expliciet op tafel gekomen, Na een interne toets biJde aannemer op de
uitgangspuntenien de engineering is vast komen .tes~andatditweleens problematisch zou kunnen worden
(Opmerking: opmerkingen in·de vorm van:" dit hebben we nog nooit gemerkt" en ••dat werd altijd onder
tafel geschoven"werken natuurlijk niet mee om het probleem snel te (h)erkennen). De discussiedie daarop
volgde over dit onderwerp heeft te lang geduurd. Hierdoor is pas in een vrij laat stadium het echte overleg
over het proble~methetGHR opgestart. waardoor het "lijk" pas relatief laat op tafel lag. Doordat direct
daarna ook weerde verantwoordelijkheden discussievan start ging, heeft het weer enige tijd geduurd
voordat er definitieve stappen en keuzen gemaakt zijn.

Vanaf het moment dat de omvang van het probleem bekend werd, is er wel met man en macht gewerkt om
tot een oplossing te komen. De gevoerde gesprekken met het GHR en de resultaten van de gehouden review
zijn prima. Metname de review is dooriedereenaJs positief ervaren en heeft ook het gewenste resultaat
gebracht.

Noot: Het ter discussiestellen van belastingen en gegevens uit het bestek is risicovol. Dit is met het
probleem van.de.horizontale belastingen wel gebleken. De opdrachtgever ismeegegaan in het ter
discus$iestellen.vande bij het bestek aangeleverde gegevens zonder eerst aangetoond te ziendat
dit daadwerkelijk een discussie zou zijn of dat deze gegevens onjuist zouden zijn.

leerpunten:
• Een aandachtspunt voor het bestek zou kunnen zijn dat aangegeven dient te worden of dit van te voren

bekend was en/of waar de verantwo9rdelijkheid ligt voor dit soort zaken;
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JI!

• Het noemen van de bijlagen en ook de bijlage beschouwen als onderdeel van het bestek geeft
duidelijkheid;

• Scherper gesteld: Bij twijfelgevallen, en zoals in dit geval dat de opdrachtgever het wel "min of meer"
wist, dient de opdrachtgever dit vóóraf dieper en beter uit te zoeken. Dus goed onderl:>ouwdeg~taIlen
opnemen in~~bestekonder gelijktijdige openheid van zaken (vrijgeven van onderzoeksresultaten), .Wel
dient dan eenél~praakgemaakt te wor~en. wie waarvoor de verantwoordelijkheid .draagt, zowel in .de
situatie datallElshelder is als in desituatie dat er nog onzekerheden zijn;

• Het goed en scherp opschrijven van de afspraken en verantwoordelijkheden kan dus véél geld opleveren
(ergo het risico/schade bepreken).

lilil
3.2.2 Audits

Bij de aannemer lijn een drietal audits gehouden met betrekking tot het OTAO proces, Dezeauditsziin
gehouden op hetspecifieke traject van het ontwerp, planning en uitvoering van de diverse voor het OTAO
benodigde voorzieningen. De bouw van de tunnelelementen is door middel van een aantal aparte audits
getoetst (een aarttal relevante bevindingen uit audit nummer 6 van 10 september 1998 zijn wel opgenomen).

De audits zijn uit~oerd door de kwaliteitsmedewerker van het projectteam, Fred Louwen, aangevuld met
auditoren van de afdeling tunnelbouw en een lid van de directie UAV. Het betreft de audits nummer 9, 11 en
14 en hieronder is per audit een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste bevindingen.

Audilnummer6ván 10 septerttber 1998 (bouwtunnelelementenbouwdok Barendrecht):
• Bij de bouwv~n de tunnelelementen zijn de plannen en werkinstructies .voor het opnemenel1· instorten

van de ben()(jigde voorzieningen ten behoeve van het OTAO-proces aanwezig;
• Afwijking geconstateerd met betrekking tot de interne informatie uitwisseling over geaccepteerde

berekeningen;
• Verkeerdebold~r,specifiek de ankers, ingestort geen afwijkingsrapport geschreven. Kwalitatieve

afwijking,eclltergeen verstoring voor het OTAO"proces;
• Met betrekking tot kritieke zaken, waaronder OTAO, worden plannen van onderaannemers întern

getoetst door specialisten.

Audit nummer 9 van 28 januari 1999 (OTAO):
• Bij HCB zijn interne audits gehouden .op het OTAO-proces. Hierbij is één afwijking geconstateerd en de

voorgesteld~corrigerende maatregelwas nog niet volledig;
• Plannen vandeHCB worden door de directie geaccepteerd.

Audit nummer 11van 11 juni 1999 •(OTAO):
• Inter'l'leatlditgehouden bij HCB op proces OTAO, ééna.fwijklnggeconstateerd· en corrigerende maatregel

genomen;
• Interne audit HCB gehouden op onderaannemer baggerWerk;
• Door HCB wordt de algemene planning goed nageleefd;
• Afwijking gevonden in revisie/status beheer plannen van onderaannemers in relatie met HCB.

Audit nummer 1,4van 21 september 1999 (OTAO):
• Aankondiging implementatie onafhankelijke toetser aannemer;
• Berekeningen en tekeningen worden middels OTAO-overleg geaccepteerden vastgelegd;
• OTAO-teamheeft hoge mate van vrijheid·in plannen en detailleren OTAO voorzieningen, mits binnen

vastgesteld budget. Wel zijn er een tweetal reviews gehouden, één interen en één extern.(in combinatie
met Bouwdiensl>;

• Van de afwijkingen OTAO is een aparte lijst gemaakt, echter openstaande afwijkingen worden niet
separaat behandeld.

De resultaten en de bevindingen van de audits ondersteunen. het gevoel dat er over het algemeen gesproken
sprake was van een beheerst proces. Deels ingegeven door een kwaliteitssysteem dat goed op orde was en
goed werd nageleefd (ook gedragen door de organisatie) en deels door een ervaren team welke de nut en
noodzaak van een goed kwaliteitssysteem inziet. De feitelijke kwaliteit van de producten en de uitvoering, is
hiermee niet aangetoond. Deze is verspreid over deze evaluatie, per onderdeel, separaat behandeld.
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4. OTAO-PROCES

In dit hoofdstuk is aangegeven welke hoofdstappenloperaties er in de tijdelijke operaties voor een zinktunnel
benodigd zijn. Het geeft een beeld van en behandelt een aantal specifieke onderdelen van de 2·
Beneluxtunneleh geeft zeker geen volledig beeld van een zinktunnel in het algemeen. Per paragraaf zijn dan
ook een aantal specifieke aandachtsgebieden aangeven welke de moeite van het vermelden waard zijn.

4.1 Tunnelelementen

In deze paragraaf zijn een aantal aandachtsgebieden beschreven welke betrekking hebben op de
tunnelelementen en de bouw daarvan en specifiek voor de tijdelijke operaties van toepassing zijn, zonder een
volledig beeld te geven van de houw van tunnelelementen in het algemeen c.q. wat er minimaal benodigd is
voor het afzil1kel1van een tunnel.

4.1.1 Voorspanning

Voor de ontwerpaspecten met betrekking tot de voorspanning en de keuzen voor de uitvoering wordt
verwezen naar paragrafen 1.2 en 1.4.

Het aanbrengen van de benodigde voorspanning isrelatief soepel verlopen. Opeen aantal incidenten na,
zoals het opdrijven van een voorspan kanaal en wat lekkage van cementwater zijn er geen ernstige dingen
gebeurd. Wel is gebleken dat deinjectiepijpjes voor het injecteren van de voorspankanalen door de overige
werklieden en ploegen als.lastig zijn ervaren (en nutteloos gedacht). Hierdoor was een relatief groot aantal
pijpjes kapot ofverdwenen en heeft dit extra inspanning gekost om dit later weer te repareren.

Het goed afstemmen van alle benodigde in te storten voorzieningen in relatie tot de voorspanning in de
engineeringsfaseis belangrijk om niet voor onverhoopt lastige situaties te komen staan. Denk hierbij aan alle
ankers voor de kopschot aanslagen, bolders, hijspunten en de toegangsschacht. Oe aannemer had gekozen
voor zware en dus een relatief gering aantal kabels, en had daardoor ook minder passingsproblemen. Het
passerenvan waterkelders en ventilatornissen vergt wel extra aandacht.

Het spannen en het afslijpen van de kabels gebeurde aan de hand van de goedgekeurde spanprotocollen en
onder begeleiding van een constructeur van de aannemer. Deze nam ook de beslissing tot afslijpen. Oe
Bouwdienst werd alleen geïnformeerd bij gevallen welke buiten de vooraf gestelde en overeengekomen
randvoorwaarden vielen. Indien van toepassing werden na overleg tussen de constructeur van de Bouwdienst
en de aannemer.de corrigerende maatregelen vastgesteld. Een klein aantal kabels zijn op een iets te lage
kracht afgespannen (lager dan aangegeven in het spanprotocol), maar dit had, door de aanwezigheid van
wat overcapaciteit in de totale voorspenning geen invloed op het eindresultaat.

4.1.2 Kopschotten

De kopschotten zijn traditioneel uitgevoerd met een systeem van stalen balken en een betonnen plaat van
250 mm dikte. Bij de 2· Beneluxtunnel is ervoor gekozen om geen samenwerking te rekenen tussen de
betonnen stijlen ende betonnen plaat. Afgezien de problemen rondom de leveranties van de stalen stijlen,
zie paragraaf 1.4 uitvoering, zijn de kopschotten gestort met een speciaal mengel en hebben zich op het
kopschot van 5G na geen problemen voorgedaan. Bijkopschot 5G was het noodzakelijk fors te injecteren om
het waterdicht te krijgen.

De in de kopschotten opgenomen voorzieningen, zoals deuren, en doorvoeren, waren ook regulier. Wel was
ervoor gekozen om dubbele doorvoeren voor ballastwater en twee deuren per kopschot toe te passen.
Gezien de afmetingen van de tunnel was dit geen overbodige luxe.
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4.1.3 Zinkvoegomranding en Gina-profiel

Zinkvoegomranding
De in afwijking van het bestek overeengekomen tolerantie van ± 3 mm is door de aannemer gehaald en
tijdens het afzinken zijn er geen onverwachte verschuivingen ten opzichte van de afzinkas opgetreden. Dit
betekent dat zowel de Gina als de zinkvoegomranding prima gepresteerd hebben. Zie ook paragraaf 1.2.2
voor een toelichting van de keuze.

Om de afwijkingen van de asligging als gevolg van afwijkingen in de zinkvoegomranding zo gering mogelijk
te houden is door de aannemer ervoor gekozen om conform bestek de tegenoverliggende zinkvoegen te
contramallen. Dit is prima gelukt. Wel is de flens van de IPE500 op plaatsen weggebrand om ervoor te
zorgen dat niet de flensen eerder contact maken dan de Gina en de staalplaat of dat de Gina niet geheel kan
worden samengedrukt. Maximaal toelaatbare afstand in te lassenplaat t.o.v. rand flens IPE500 is 25 mmo

Gina-profiel
Zoals reeds eerder vermeld is door de aannemer gekozen om een tweetal Gina-profielen toe te passen. De
Gina-profielen zijn geleverd door Vredestem. dat wil zeggen dat dit profielen zijn gemaakt in een mal, een
persproduct (geen extrusie profiel zoals van TreIIeborg Bakker). Op één Gina-profiel na zijn alle Gina-ramen
goed en binnen de toleranties gemaakt. Één raam was bij het nameten iets te lang (kan door uitrekken bij het
neerleggen gebeurd zijn) maar deze is toch gemonteerd zonder problemen. Zie ook paragraaf 1.2.2 voor een
toelichting van de keuze.

Gezien de asligging van de tunnelelementen is de prestatie van de Gina prima geweest.

4.1.4 Metingen

Voor het afzinkmeetsysteem waren de bekende voorzieningen aangebracht, zoals de uitschuifbare armpjes
voor de reflectoren op de toegangsschacht en de meetmast. Extra waren de opstortjes op de verticaal
gekromde elementen 3 en 4, om de benodigde meetpunten op het dak tijdens de drijvende situatie boven
het water uit te laten steken. Voor het ijken van het meetsysteem van het MPP (Multy Purpose Ponton,
Grindbedlegger) voorafgaande aan het leggen van een grindbed was een plaat benodigd aan het secundaire
eind van een aantal tunnelelementen.

Voor de ervaringen en de resultaten van het meetsysteem wordt verwezen naar paragraaf 4.6.5 waarin dit
staat beschreven.

Verder zijn er diverse profielmetingen gedaan aan de tunnelelementen om als input te dienen van de
definitieve gewichtsberekeningen van de tunnelelementen en voor het bepalen en berekeningen van het
werkelijke vrijboord. Zie paragraaf 1.2.3 voor een onderbouwing hiervan. Ook zijn de vloeren van de
tunnelelementen op ruime schaal ingemeten. Deze metingen zijn later weer gebuikt voor het vormgeven van
het grindbed van de tunnelelementen. Het grindbed is gecontramald naar de as-built metingen van de
vloeren van de tunnelelementen.

4.1.5 Inrichting tunnelelementen

Ballastwatersysteem
De inrichting van de tunnelelementen werd hoofdzakelijk bepaald door de keuze van de locatie en de
afmetingen van de ballasttanks. Aangezien de doorsnede van de 2e Beneluxtunnel uit meerdere buizen
bestaat, had de aannemer de kans om hele buizen te gebruiken als ballasttanks. Gekozen is om de
wisselkoker en de gehele metrobuis voor ballasttanks te reserveren. Door het eenvoudig plaatsen van een
aantal tussenschotten in de buizen was het mogelijk een enorme ballast capaciteit te reserveren voor het
afzinken. Zie paragraaf 1.2.1 voor de keuze van de optredende belastingen. Slechts ter plaatse van de
kopschotten en de vijzelpennen waren de tanks onderbroken. De tussenschotten waren wel gedimensioneerd
op een volledige éénzijdige waterdruk, zodat het mogelijk was elk compartiment naar behoefte apart te
vullen en te legen. Hierdoor waren in de oost buis (metro koker) 5 en in de westbuis (wisselbuis) 6
ballasttanks aanwezig en konden de elementen tijdens het afzinken voldoende geballast en getrimd worden.
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Door de keuze voor het niet gebruiken van plastic folie zakken in de tanks, maar voor het afplakken van de
naden, is er toch relatief veel lekwater geweest.

Noot: Tijdens de besteksfase was door de Bouwdienst reeds voorzien en rekening mee gehouden met het
gebrUiken van de buitenste buizen voor het plaatsen vanballasttanks.

De overige buizen konden worden .gebrUikt voor de opslag van materialen tijdens het OTAO-proces en de
locatie van de toegangsschacht en de kopschotdeuren. De overgebleven vrije ruimte was overigens ook hard
nodig om een goedebaUastuitwisseling van ballastwater met ballastbeton te realiseren na het afzetten van de
tunnelèlementen.

Het baUastleidingensysteemwas aangepast aan de tankconfiguratie en bestond uit een vul- en
uitpompopeningVoor ieder segment van.de tanks. De aannemer had ervoor gekozen om niet ieder segment
van detanksvarrêen'eïgénpotnpte voorzien, maar om te werken met vier pompen zodat gelijktijdig vier
segmenten naar behoefte konden worden leeggepompt. Het baUastleidingen systeem was opgebouwd uit
een standaard systeem van gekoppelde buizen. Dit is in eerste opzet gevoelig gebleken, omdat er tijdens een
weekeinde een koppeling was gesprongen terwijl dehoofdafsluiter nog open stond, waardoor er veel water
in element 1 terecht is gekomen. tater is dit verbeterd en nebben zich geen incidenten meer voorgedaan.

Vijzetpennen
De vijzelpennenztjn uitgevoerd als massievestalen pennen van een hoge staalkwaliteit, C45, met een
diameter van 400 mmoExtra aandacht is besteed aan de afronding van de onderkant van de pen en aan de
dichtingen. Het instorten van de vijzelpennen, was gezien de grote belastingen die zouden optreden geen
gemakkelijke klus (zie ook paragraaf 1.2.2). Er diende forse bijlegwapening geplaatst te worden om de
horizontale belasting in de betonconstructie in te leiden, terwijl de vijzelpennen ook nog dicht tegen de
buitenkant van de elementen aanstonden.

Voor het afzinkèn zijnde vijzelpennen voorzien vaneen dwarsbalk, waarop twee vijzels en een borging
geplaatst konden worden (ditom te voorkomen dat tijdens het opdrijven en transport de vijzel pen eruit valt
of omhoogkomt). HC8had .ervoor gekozen om te werken met twee· 315tons vijzels. Tussen de vloer en de
dwarsbalk warèntwee kleine vijzels aanwezig om de pen te borgen en de benodigde vooruitslag te kunnen
geven vlak voorhet afzinken.

Communicatie
Voor een goede communicatie tijdens de diverse operaties was door HCB een tweetal systemen aangebracht.
Voor deinteme communicatie in het tunnelelement werd gebruikt gemaakt van een draadintercom. Dit
vanwege de verwachte slechte ontvangst en galm in de tunnelelementen. Met deze intercom. kon de
ballastploegonçerling d~ commando's doorgeven. De communicatie met de buitenwereld werd verzorgd
door een portofoon onderdetoegangsschacht met een buitenantenne. De uitvoerder welkeJezamen metde
ballastploeg tijd(;!nsde operaties in het tunnelelement aanwezig was verzorgde dan het doorgeven van de
commando's.

Voor het afzinkgereed maken en tijdens het afzinken werd, naast de draadintercom, gebruik gemaakt van
twee gescheiden portofoonkanalen: één voor algemeen gebruik, waaronder de lier-en ballastploegen,
bootjes, etc. en één kanaal speciaal voor de afzinkmeting. De communicatie vanuit de tunnelelementen
waarop aangesloten moest worden liet te wensen over. Niet altijd was er contact mogelijk. Ook hier moet
conform de tunnelelementen met een draadverbinding met buitenantenne worden gewerkt.

4.1.6 DeJdayout tunneJetementen

Afzinkpontons
Door de aannemer ISgekozen om af te zinken door middel van twee grote pontons. Alle benodigde
voorzieningen,~(.)a1saggregaten, hydraulische pompen en besturing, lieren, commando hut e.d., waren op
deze twee pontons aanwezig.

De pontons waren opgebouwdopeen standaard ponton VM 10 bij 35 m. De lieren om de pontons te
positlonerenwafërroók op de pontons aanwezig. Dat wil zeggen 4 lieren per ponton voor het uitlieren van
het element uit het bouwdok en voor de positie dwars op de zinksleuf en op het primaire ponton was tevens
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1~.1

de lier aanwezig om het elementaan tetrekken.Vanaf het primaire ponton was een draad bevestigd aan een
bolder op het tu ''lOeielementvoor de koppeling van de draden en het tunnelelement voorheth0riz0~tale
aantrekken vanh~ttunnelelement. De hijslieren zaten aan de kopse kanten van de pontons, door middet van
eenuitkraging~monteerd aan de kortez;ijdevanhet ponton,z;odat de hijsogen 37muitelkaarstonden.

11~

De pontons werden voor het opdrijven.van de elementen •boven de hijspunten geposifioneerd en de
hijsblokken werden aan de hijspunten vastgemaakt Door er een kleine voorspanning in te brengen,
ongeveer 10 ton, bleven de pontons goed gepositioneerd boven de elementen. TijdensneUeitelijke
opdrijven werden de hijslierenbemand en onder spanning gehouden z;odathet ponron;opdejuisteplekop
het element, mee omhoog kwam.

De totale hoogtevand~amnkpontons; dus pontons indusiefdebenodigdeopbouw, heefttijdens de
transportennogtotzorg geleid. Zie paragraaf 4.5 transport.

Bolders
Deboldersbest?"denuit50en ·100 tonsboldersvoor hetslep~nenverankeren van deelen;enten.peze
bolders warenb~Staandebolders welke de aannemer reeds vaker gebruikt had voor andere projecten.

Op een aantal plaatsen z;ijnvoor de bolders wat extra voerzietnngen getroffen. Zo zijndebolders\fande
elementen 5 en6aan dez;ijdevan de sluitvoeg op een veri10ginggeplaatst(gelijk aan de krans van de
sluitvoeg), zodat de draden tijdens de operaties hiervan geenhinderz;ouden ondervinden.

Hijspunten
De hijspunten waren uitgelegd op een maximale gebruiksbelastmg van 100 ton. HierdOOfWas l1etmaximale
totale ahinkgewicht van het tunnel element vastgelegd op totaa!400 ton of.4000kN.Deze~elastiflg\'\las
zowel gebaseerd8P ervaring als een berekening uit het Wl rapport waarin.een maximale hijspuntbelasting
was gegeven bijeenbêpaalde stroming. .

De hijspuntenw~rengesitueerdinhetmiddenvan heti'Needeenzesde. segment Hier~oOrlagende
hijspunten80minlengterichtinguitel~r. Voor een aantalelementenhi~ld dit indafde hij~puntenopde
ventiiatornisvernoginggeplaatstzijn<elementen·1 , 4en5); De hijspunten waren. speciaalgemaakt voor de
2e Beneluxtunnel .

Duwbootframes
Voorhettranspprtvan detunneIËlemente~is. o.a ..gebruik gemaakt van een duwbpot Omdeze duwboot
aan het~~m~nt~ ~opPeien zijntweeduwboötfrarnes gebruikt· Deze wa,rellgesitueerdaan de primaire kant
van de b:mnelet~mentenen de frames waretldoor middel van booranl<ersbevestigd.

4.1.7 Tijdelijke voorzieningen transport~mafzinken

Voonieni.ngen«men aan detunnelelementen
Met.bêtrekkîng.tot.de.meeste .benodigde.tijdelijke••voorzierli~gen.voor.h~ttranspo~.·en·.ahinken·%ijn.weinig
bijzonderheden.te.meiden .••.De rneeste ••van .·de.voorzienirygefl·.kwamen·vafl·de••werven .v~n••~eaannemers •.en
waren reedsgebwikt \lOorandereprojecte~. De~n~envangconstructieis voor vierelelTlentertaan~epast
i.v.m;de omschakefingwanonderstromennaargrindbe<i.lnpfaatsVan .eenfeitel~keopieggin~isd~ze
omgebouwd tot een zoeker meteen vertiCáleruimte van 5 em, preciesvoldoendeomdeglpbaletoleranties
van hetgrindbed0ptevangenen dat er ook geen verticalebêlasting via de pen- en vangconstructiekon
worden overgedragen.

Met de toegangsschachten zijnwel wat problemen geweest mei de wa.terdichtheidvandekenngen.Dit
heeft ertoe geleid dat, in het bouwdok na inundatie, veel water in element 1 is gelopen (men was tevens
vergeten in h~tw~keinde hetto~gangsluiktesluiten)entijdens het afzinkenisrelatiefvee\water door de
schacbtnaa.rl:>illren .gel<omen.•Ditwasquabêlastingenllietemstig,a1leenqua uitVoering voor mensen en
spullen alleen erg onhandig. .

Voor het beh<>",rJ)envan toegang tot. de elementen in de tijdetijl<efasenzijn een drietal verschillende stukken
gebruikt. Jnhetbouwdc*isgebruik gemaakt va,nzes apart kleine t<>egangsschachten,welke bijmetname
element 1 voor problemen gezorgd heeft. Na het opdrijven en voor het transport is de kleine schacht
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verwijderd en is gebruik gemaakt van het onderste deel van de grote toegangsschacht. Deze werd aan de
kade in het bouwdok op het element geplaatst. Aangezien dit het meest lastige deel is om te plaatsen was dit
planningstechnisch beter; zodat later vlak voor. het afzinken alleennog maar het lange deel erbovenop
geplaatst behoefde te worden. Dit monteren van zowel het korte onderste deel als het lange bovenste deel
heeft wel tot ergernis geleid. Niet alleen vanwege de slechte passing (en dus oponthoud tijdens het
afzinkgereed maken) maar ook vanwege de forse lekkages (na het afzinken).

Ten behoeve van het meetsysteem is gebruik gemaakt van een meetmast. Deze mast was opgebouwd uit de
standaard mastdelen van een torenkraan.

Het storten van de neus- en kinopleggingen en het monteren van de pen-Ivang constructies is zonder
noemenswaardige problemen verlopen. Hetstellen,monteren en instorten van de vijzelpennenheeft wel tot
discussiegeleid. Aangezien de pennen in de buitenwanden gesitueerd zijn ende dikte van de buitenwand
beperkt is, in combinatie met het ontbreken van de teen, leidt dit tot problemen met betrekking tot de
krachtsinleidingrondom de vijzelpen, met name bij horizontale, loodrecht op de tunnelas gerichte
belastingen. DQ9rhet ontbreken van de teen is de beschikbare betondikte beperkt en dienden er forse
haarspelden toegepast te worden om.de belastingcm op te vangen. Mede in combinatie melde reeds
aanwezige forsebásiswapening en de aanwezigheid van staalprofieltjes, om de vijzelpen tijdelijk te fixeren, is
dit in de uitvoering lastig gebleken.

Aan de primaire zijden van de elementen 1en5 waren aan dezijk;mten, ter hoogte van de vloer, houten
balken gemonteerd ter geleiding van het element tussen de combiwanden. Indien het element de
combiwand zou raken zou het hout voor geleiding zorgen zonder dat er grote schade aan elementen of
combiwand z()uoptreden.

Voorzieningeolnen om de zinksleuf
Om de elernenlër'lte kunnen aantrekken tijdens de laatste fase van het afzinken, het aantrekken van de Gina,
is gebruik gemaakt van een trekoog dat aan de kopwanden van de landhoofden bevestigd (welke waren
berekend opeentrekkrac::ht van 50 ton h()ri,zontaal)ofvaoeen strop om een buisPaalVan de combiwanden
(zowel boven alsonder water). Hetlangsverhaal systeem met dekopdraden was hierop uitgelegd . Echter bij
het afzinken van dE! elementen op het grindbedbleek de wrijving welke overwonnen diende te worden om
het element hofiiontaal aan te trekken toch van een dusdanige grootte dat voor de elementen 3, 4 en 6 een
extra lier met draad is ingezet voor het aantrekken van de Gina. Zie ook paragraaf 4.6.4.

Om het elementin de zinksleuf in de juiste positie te kunnen manoeLJvrerenentijdens het afzinken in positie
te houden, is gebruîk gemaakt van een liérenert draden welke rechtstreeks aan het element gekoppeld
waren, in de\tÓ1111Vaneen zogenaamd "six~point mooring system".Dit was nodig om de grote belastingen
als gevolg van de stroming op te kunnen vangen zonder dat het element te veel zou verplaatsen. Aan de
hand van het WL-rapport was bepaald dat een stroming van 1,1 m/sec 'overleefd' diende te worden,
hetgeen overeenkwam met ruim 100 ton horizontale stromingsbelasting.

Verder werd er gebruik gemaakt van lierpontons. Deze pontons waren verankerd aan een anker ofeen
ankerpaal en vanafhetlierponton.Hepeendraadrechtstreeks naar een bolder op hettunnelelement. Voor de
elementen1en5echteris gebruik gemaakt vanl<leine liert;esop. decombiwand voor het sturen in
dwarsrichting van het primaire einde. Dit omdat de belastingen op een elementtussen de combiwanden klein
is. In dwarsrichting was een draad op ieder hoekpuntloodrechtop detunnelas en in langsriching waren twee
kopdradenaanwezig.De afzinkpontons hadden ook ieder nogviedierenmetankers om zich in positie te
kunnen houden boven het tunnelelement (in de praktijk werden er twee van gebruikt hetgeen voldoende
bleek te zijn).

4.2 Voorbereidingen bouwdok voor OTAO proces

Door de aannemer is gebruik gemaakt van een aantal van de aanwezig ankerpalen in het bouwdok
Barendrecht. Waar nodig zijn een aantal ankerpalen door hem bijgeplaatst, Hierbij is rekening gehouden met
de aanwezigheid van het cement-bentonietscherm rondom het bouwdok.

Ook van de loswal en de aanwezige meerpalen en meervoorzieningenis·gebruik gemaakt. Ondanks dat de
nieuwe loswal nog niet geheel afgebouwd was tijdens het uitlieren en afmeren, heeft dit niet tot problemen
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geleid. De meerpalen zijn voordat de elementen hiertegen afgemeerd werden, door duikersgeïnspedeerden
indien nodig zijn er reparaties uitgevoerd en/ofaanvullende maatregelen genomen.

In het bouwdot<~ijl'l,voor de inundatie, aan de tunnelelementen ook een aantal voorzieningen getroffen om
eenenandermg~~ljjkte tll<iken:
• Aanbrengen hóuten. stoppingen op hetdak om de pontons op te kunnen zetten tijd~nshet opdrijven;
• AanbrengenYi:l,l1tijd~lijketoegangsschacht, bolders en hijspunten,.voor zover benodigd voor het

opdrijven en uitlieren;
• Walvoedingl'l<l~rd~tunnelelementen, opeen zodanige wijze dat deze eenvoudig per element kan

worden ontkoppeld en kan worden overgeschakeld naar de voeding op de afzinkpontons;
• Pei1matenop~~pl~tsen. waar de afzinkpontonskomen te staan, ·inverband met het wel·of. niet boven

de elementen.l<tI.nl'lenvaren van •de afzinkpontons bij hoog en laag water (te weinig Vaardiepte. boven het
element, .met.l'la.rn~••bij..de .ventilatornis.verhogingen);

• Peilschalen/l)<l~ens(verli(;ht)op.de hOeken vi:l,l1detunnelelementen om de beweging (het in beweging
komen) van~~ttu:nneletement te kunn~nmeten;

• Hoekpuntm<lrkeringenop de tunnelelem~nten omnainundatie de locatie van de elementen te verklikken.
Hierbijwas g~bruik gemaaktvan een kleine boei met een katrol en een gewicht om de boei eb en vloed
bewegingentekunnen laten volgen;

• Markeringenvan de onder water damwand in de taluds van het bouwdok door middel van eenzelfde
boei als gebf~iktvoor de hoekpuntmarkering van het tunnelelement;

• VrijgravenVllngrindpedrondom de elementen omwater goed te kunnen lateninstrOmen.

Voordatmetil'llJl'l(ferenkon worden begonnen diende een uitgebreidecontrolelijstnag~lopenteworden op
zowel.devoo'ti~nil'l$E!nin ~~mhet bouwdok· a1~in.en aan. detunnelelementen .•Een aantal belangrijke zijn:
• Tunnelelementenin de juiste dradengehang~n en op de juiste wijze vastgemaakt,. e.d.:
• Nalopen afsluitef$e.d.; .
• Ballasttanksg~vutd;
• Diverseborg_ggenaangebracht (Vijzelpennen,afsluiters,.etc.):
• Diversenóoclyóorziéningen aanWezig(lam~n, etcl.

De voorzieningel'l0phetdak, welke dooreen duiker verwijderd diende te worden· na h~tatZinken, werdel'l
ook.altijddoofEZnduiker aangebracht. Dit om er zeker van te zijn dat deze spullen er ook d<la.dwerkelijk
onder water afgehaald konden worden; .

4.3 Inundatie

Het inunderen van het bouwdok is, zoals gebruikelijk, geschied door middel van een hevel. De aannemer had
hiertoe een aa.nWlkleinereJeidingel'lover de.dijken het talud (l(lngebracht. Deuitstroomopeningenvande
leidingen warenppdewerkweg vanasfattgesltu~rdzodater minder kans tot uitspoeling w~. Tevens.was
een kleine steenstort aangebracht aan de rand van de werkwegomook hier uitspoeling tegen te gaan.

Aansluitend éla.l'lhetinunderen is dedoorvaa.rt opening gebaggerd ..Ten opzichte van het bestek is deze wat
gewijzigd vanw~~edeintegratievande 10s\IVaUn~euitvaaropening. Een onderzoek naar e~npermanente
dokdeur heeft oQknogges~ld, alleen de haalbaarheid wasz~er afhankelijk van het tQekomstigegebruik
van het bouwdok. De beheerder, de diredieZuid-l;olland.heeftin het kadervande 2eaeneiuxtunnelen
kijkendnaar het toekomstige gebruik van het dok, de beslissing genomen om geen permanente dokdeur te
bouwen en op de traditionele manier te blijvenwerken (een sluitdijk). Het water in het bouwdok, isvoordat
de definitieve bres bij het door baggeren gemaakt wordt, hoger opgezet dan het water in de Oude Maas.
Indien dit~elijktijdig gebeurd met het samenvallen vanhoog water wordteenforsein~room v<lt'lslib in.het
dok voorkomen.

Ten behoeve v(ll'l~etopenen van het bOuwdok.is doordeaaonemet ook weer een wer~plan. gemaakt, met
daarin opgen0r\1en de benodigde ~erkzaamhéden'tfebettokken partijer.en .de plannm~ van de activiteiten.
Met betrekkin~tot de OTA()"processenis er slechts een~vfak in de zin van h~tverzorgenvaneen
uitvaaropeni~gYanvoldoer1dediepte en breedte omdetunn~l.elementen veilig te kunnen uitlieren.
Aandachtspunt isdat er zo min mogelijkslib als gevolg van de baggerwerkzaamheden in het bouwdok
terecht komt.

20-1t~01 30/65 Doc.nr. 1915-01-0512: Versie 1.0: Definitief



Evaluatie OTAO 2" Beneluxtunnel

4.4 Opdrijvenenuitlieren

Voor het opdrijven en uitlieren golden de volgende randvoorwaarden:
• Waterstand op de Oude Maas: Laagwaterstand >= O.60m- NAP (voor element 3 en 4) en tussen GLW

0.05m- en GHW 0.90m+ NAP. Met name de verwachte laagwaterstand is van belang in verband met de
doorvaartdîepte/keeldearance van de tunnelelementen door de doorvaartopening;

• Temperatuur, wind en zicht: minimaal -2 graden Celsius, geen ijzel en sneeuw, maximaal windkracht 8
en minimaal 400 meter zicht;

• Snelheidsbeperking ingesteld op de Oude Maas, 10 km/uur, en aanwezigheid patrouillevaartuig.

Tijdens het opdrijven en uitlieren van de elementen was een vaartuig van de scheepvaartdienst Dordrecht
aanwezig om de ingestelde snelheidsbeperking van de langsvarende schepen op de Oude Maas te
handhaven. Dit is nodig om onverwachte bewegingen vanen krachten op het element te voorkomen. Zodra
het afmeren gereed was kon de beperkende maatregel weer opgeheven worden. De scheepvaartdienst
Dordrecht was dan ook één van de partijen welke al in een vroeg stadium bij het proces betrokken waren om
e.e.a, te kunnen regelen (zie paragrafen betrokken partijen enbeslisoverleggen).

4.4.1 Opdrijven

Ten behoeve van een correct uitvoering van het opdrijven is in het algemene draaiboek een uitgebreide
controle/activiteitenlijst opgenomen. Hierin zijn stapsgewijs alle te doorlopen acties in de juist volgorde
geplaatst al dan niet ondersteund door middel van plaatjes en/of schetsen. Door de aannemer was ervoor
gekozen om hefopdrijven éénzijdig uit te voeren. Dat wil zeggen dat aan één zijde van het element de tanks
gefaseerd eerderJeeggepompt zullen worden als aan de andere zijde. Inde praktijk was van deze keuze
weinig zichtbaar omdat de pontons met het opdrijven van de element mee omhoog kwamen.

De aannemer had ervoor gekozen om met één set pontons alle elementen af te zinken. Vanwege de grootte
van de pontons zou het plaatsen achteraf met een drijvende bok een ttjdrovend en kostbare operatie
worden. Tevens zou dit qua planning niet gunstig zijn, omdat dan of voor heftransportgereed maken of
voor het afzinkgereed maken de pontons geplaatst zouden moeten worden, hetgeen de wekelijkse cyclus in
gevaar zou kunnen brengen. Daarom is besloten de pontons voor het opdrijven boven de juiste positie te
manoeuvreren en tijdens het opdrijven de hijslieren onder een kleine constante spanning te houden zodat de
pontons in de juiste positie zouden blijven. Dit is ook prima gelukt. Het feitelijke opdrijven werd hierdoor wel
vertraagd omdat, op het moment dat het ponton en het element contact maakten, het gewicht van het
element toenam door de afname van het drijvend vermogen van de pontons. De elementen kwamen dus
alsnog "vierkant" boven.

Door een maatvoerder werden tijdens het leegpompen van de ballasttanks alle vier (op de hoekpunten van
het tunnelelement) aanwezige peilschalen/baken (verlicht) met een waterpasinstrument bekeken, zodat het
feitelijke moment van loskomen kon worden aangegeven aan het commando.

Vanwege het ontkoppelen van de walstroom voor het afzinken diende de pompen te worden voorzien van
stroom van de aggregaten op de pontons. De aggregaten hadden echter te weinig capaciteit om alle
pompenopvolVermogen te kunnen laten draaien. Hierdoor duurde het opdrijven van element 1 ook langer.
Voor de andere elementen is ervoor gekozen extra generator capaCiteit bij te plaatsen.

4.4.2 Uitlieren enafrneren

Het uitlieren is gebeurd met gebruikmaking van de op de elementen aanwezige afzinkpontons. Op deze
pontons waren, per ponton vier, lieren aanwezig zodat de elementen in alle richtingen goed
manoeuvreerbaar waren. Omdat de lieren vanaf de pontons bediend werden, zijn de elementen dus eigenlijk
zelfstandig het dpk uitgelierd. Op de wal moesten daarvoor, per stap van het uitlierproces, wel de nodigde
draden over gezet worden, van ankerpaalnaar ankerpaal. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een
wielloader. Deeerste elementen waren het lastigste omdat met alle nog aanwezige elementen rekening
gehouden diende te worden. Hierdoor diende draden relatief vaak omgezet te worden, hetgeen tijdrovend is.
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Tijdens het uitlieren werd; naast dein het dok aanwezige en aangebracht ankerpalen,gebtuikgemaaktvan
twee ankers in de Oude Maas. Een daarvan had alleen een functie tijdens het uitlieren~·hetwestefijkeanker,
de andere, het oostelijke anker, werd tevens gebruikt voor het afmeren van de tunnelelementen.

Door een maatvoerder is met behulp van een aantal bakens op de wal (verlicht) en jalon$.op de
afzinkpontons eenastijn uitgezet, vanaf de oever en over het tunnelelement, zodat het commando het
element over de juiste lijnhet dok kon.uitlieren.

Voor het afmeren van de elementenwerd primair gebruik gemaaktvan de meerpalen voorde loswal, in
combinatie mete~nlangeachterdraad naar een paal in het doken een korte voordraad naar een ankerifl de
rivier. Dit systeem werd op spanning gebracht omde bewegingen van het element, door stromingen en/of
langsvarende schepen te verminderen. Voor de veiligheid·waren een aantal korte draden aangebracht van
het element naar (Je meerpalen en bolders op de loswal.

Door HCBwasVQÓr;zienineen permanente bewaking van detunnelelementen. Ook de Scheepvaartdienst
Dordrecht hield een oogje in het zeil door regulier met één van de patrouilleboten langs te varen,

4.5 Transport

In deze paragr~fVlt0rden de diverse aspecten betreffende de.transporten behandeld. In•de eerste paragrafen
wordende vOorl:J~reidingenbehandeld waarna in paragraaf 4.5.4. het feitelijke transport vande
tunnelelementenwordt beschreven.

4.5.1 Voorbereidingen

Plannen
Door de onderaannemer voor de transporten SMCzijn diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd
om de transp()rtengoed te kunnen. uitvoeren. Aangezien de.aannemer de transporten inclusief alle daarbij
behorende voori~llingen had uitbesteed, is dit deel ook v()lledigdoorSMC.ontwo~llenvoorbereid,
Hiervoor zijn eel'ldrietal documenten gemaakt waarin al hun werkzaamheden en te gebruiken c.q. teJeveren
materialen zijn opgenomen:
• Draaiboek transport, met daarin opgenomen o.a, organisatie, communicatie, beslisprocedure. transport

route, stroorninformatie, noodprocedures en arbo en milieu;
• Engineeringsrapport, met daarin opgenomen o.a. berekeningen voor sleepkrachten,.dradenenilnkers;
• Inspectie plan met daarin opgenomen alle benodigde controle documentenTzoalsbesli~ormulieren,

vaarplannen; inspectie formulieren voor.dedlverse operaties en stadiatij(Jens de 9peraties.

RandvOOl'Waard~
In het draaiboel<transport wasnaasf een uitvoerige beschrijving van het vaarplan met alle bijbehorende
aandachtspunten en de diverse sleepconfiguraties, de lijstmet transport randvoorwaarden opgenomen, zoals
deze in de voorbereidingsfase door alle partijen overeengekomen was. Deze was onderverdeeld naar de
volgende onderdelen:
• vertrek bouWdok;
• Passage Spij~l'lissebrug;
• Pas~eHart~lkanaal;
• Pas5ilge~ot~~brug;
• PassageWesfgeul;
• Op~rilaietl/illvilrenNieuwe Maas;
• Afmerenelementlindraaien in zinksleuf.

De randvoorwaarden bestonden voornamelijk uit meteorologische, diepgangs- en
stromingsrandvoorwaarden. De belangrijkste waren:
• Maatregelenvoor de scheepvaart;
• Aanwezigheid stroommeetvaartuig. Met name bij het transport zijn een aantal kritieke punten waarbij

actuele gegevens over de stroomsnelheden essentieel zijn. Dit zijn het uitvaren van het bouwdok, passage
spui, passage Spijkenissebrug en Botlekbrug. opvaren Westgeul en aankomst zinksleuf:

• Temperatuur, wind en zicht: minimaal -2 graden Celsius, geen ijzelen sneeuw, max windkracht 6 à 7 en
minimaal 1000 meter zicht;
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• Minimale diE;lpteten opzichte van de meest gekromde elementen, 3 en 4, met inachtname van een
minimale keelçlearance van 90 cm (normaal) en 50 cm bij passageBotlekbrug.

Voor de afspraken met de nautische beheerders betreffende de stremmingen en regulering van de
scheepvaart zie paragraaf 4.5.3. waarin een overzicht hiervan is opgenomen.

Eenbelangrijk aandachtspunt was de passage Botlekbrug. Hiervoor was een complete procedure uitgewerkt
en beschreven omdat hier onder de vaste overspanning van de brug gevaren moest worden. Hierbij werd het
element niet vrijdrijvend, met begeleiding van sleepboten, onder de brug door gevaren, maar werd gebruik
gemaakt van een anker in de rivier (het remanker)entweeduwboten (voor en achter). Het remanker was
dat door middel· van een sleepboot meteen lier aan het element vastgemaakt. Hiervoor werd. een spruit
gebruikt om de draad om de achterste duwboot heen naar achteren te leiden. Deze spruit en een deel van de
draad naar de boot was voorzien van een groot aantal drijvers. Hierdoor kon de draad snel overgezet worden
bij het in positie brengen van het transport bij de Botlekbrug. Tevens hadden de drijvers een functie voor het
weersnel.kunneoopvïssen van de draad nadat deze was doorgebrand, op het moment dat het achterste deel
van het element onder de vaste overspanning heen ging.

Met name dit remanker en het loskoppelen van de achterste twee sleepboten heeft nogal eens tot
overhaaste acties geleid, omdat de passagesneller verliep dan gedacht. De grote blokkade van het element in
de Oude Maas in combinatie met de hoge stroomsnelheden zorgde voor veel zuiging (en.dus hogere
krachten op boten en anker) en eenveel snellere passagedan gedacht. Ook hetremanker werd hierdoor
forser belast dan gedacht en dit heeft ertoe geleid dat bij element 1 het ankeris gaan krabben. Het toepassen
van een zwaarder anker vanaf element twee heeft wel enigszins verlichting gebracht, maar zeker niet alles.
Bij element 3 zijn twee draden verspeeld op twee sleepboten en de spruit van het remanker moest
doorgebrand worden om snel genoeg het element te kunnen ontkoppelen.

4.5.2 Transportgereed maken

Aangezien een groot deel van de tijdelîjke·voorzieningen reeds aanwezig waren voor het opdrijven, behoefde
er geen uitgebreide werkzaamheden plaatste vinden om de elementen transportgereed te maken. Eendeel
van de actïvitèitèn welketoch aan de ligplaats plaatsvonden hadden ook al een directe relatie met het
afzinken. Voornaamste activiteiten waren:
•• lrimeten"rijboord;
• Trimmen element (indien nodig);
• Klaarléggensleepmiddelen (SMC);
• Monteren onderste deel toegangsschacht;
• Inmeten diverse onderdelen (r'eferentieplaten, afzink meetpunten, inclinometers, etc.),

De voorzieningen op het dak, welke door een duiker verwijderd diende te worden na het afzinken, werden
ook altijd dooreen duiker aangebracht. Dit om er zeker van te zijn dat deze spullen er ook daadwerkelijk
onder water afgehaald konden worden.

4.5.3 Scheepvaart en stremmingen

Voor bijna alle operaties tijdens het OTAO-proces zijn afspraken gemaakt met de nautische beheerders van
de vaarwateren waar de operaties zich afspeelden. De risico's zijn te groot en sommige operaties zijn zelfs
onuitvoerbaar, indien er geen gedeeltelijke of volledige stremmingen van vaarwegen beschikbaar zijn.

Zoals reeds eerder gemeld zijn voor het opdrijven, het uitlieren en voor de transporten afspraken gemaakt
met de diverse nautische beheerders. In de onderstaande tabel is per operatie aangeven welke afspraken en
maatregelen met welke betrokkenen zijn gemaakt en genomen:
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Transport:
Vanaf80tlekbrunaar West eul
Transport:
o r raaieh Niëü\i\'eMaas
Transpart:
Vanaf West ·.eull'laafziriksleuf
Transport:
Aa.nkomst zinksJeufen/of afmeren
Transp9rt
Varl tijdelijkeatmeerlocatie .naar
zinksJel.lf"" .

Volledige stremming Oude Maas
tussen ingang Hartelkanaai en
trans ort
\lollêdigestremming Oude Maas,
metvrijW1veingan~ Hartelkanaal
na aankomst voor Botlekbru
Gedeelteltjkstremming Oude Maas
tussen Westgeul en ingang
Hartelkanaai
Volledige stremming Oude Maas

Gede~dtelijkestremmingOude
Maas eh l'ltieNieuwe Maas
Regulatie uwe Maas

BëtrOkkên···oa.\.Itlsc"'••beheerdet·
• otrectieZuid-H?ltiil1d

Schee vaartdienst DordrecHt
• Diredie Zuid-Holland

Scheepvaartdienst Dordrecht
• GHR
• GHR

• GHR

• GHR

Regûla.üeNieuwe Maas

RegulatieNieuWeMaas

••. Het beheersgebied van de Scheepvaartdienst Dordrecht loopt tot hel Deltaziekerihuis in Hoogvliet
(ongeveer 1 km stroomopwaarts van de Spijkenissebrug).Vanaf daar begint het beheersgebied van het
GHR.

••••. Voor eenaa~~ elementen is ervoor gekozen, d()()cdiverseomstandighed~n,omnietdirecthahët
transport afte zinken maarhetélement tijdelïjkte parkeren bijWilton-Fijenoord.

Het afzinken van de tunnelelementenen de overige activîteitentondorn de zinkslél.lfwelke beïnvloed werden
door de scheepvaart zijn in een aparte paragraaf behandeld (zie paragraaf 4.6.2).

4.5.4 TranspoJ1

Het transportvande tunnelelementen wasîneerste instantiegekoppéldaan hetafzlnken'D()0r datdifiater
is losgelaten zijnde transport operatie separaat gepland. AI.leen.bij élemenI1·. ishetvol~ensplanningeen
doorgaande operatie geweest(bij·element 4 was er ook sprake van een doorgaande operatie, echter kwam
dit door een uitgesteld transport).

In deze paragraaf zullen per transport de relevante en opvallende zaken vermeld worden. Het is niet de
bedoeling om een uitgebreid feiten relaas te geven van de operaties.

Transport TE 1
Het transporfwasgelplandop zaterdag 6 novembert999indenamiddagorn16:15 . Echtertijdens. de
aanloop van het transport bleken de Waterstanden •erg hoog te worden. Dil a1s~~olg van een forse NW
wind waardooreen redelijkeverhoging van de waterstand bij Hoekvan Holland was opgetreden . De
rivierafvoeren waren niet extreem hoog en hadden dus geen invloed. De opzet bij Hoek van Holland was zo
hoog zelfs, ongeveer 1,0 rn, dat een doorvaart onder de vaste overspanning van de Botlekbrug onmogelijk
zou wordertenqusis vlakvoorhettransportalles a.fgeblazenenbesloten ishettransport 12uuruiUe
stellen. RedeIlllà.nafbla.zen wastweelEldig:
1. Het totaaLpakl<etaan vrijboord.plus pontons plus opbouw in combinatie met deverhog.nginhet .dak ter

plaatse vande ventilatornissparing, maakte dat het transport afgeblazendiendeteworden;
2. De voorspelling van de waterstand, inclusiefde bijbehorende onzekerheden, was dusdanig om af te

blazen. Voor de voorspellingen, inclusief de onzekerheden, zie ook paragraaf 2.1.4.
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Uit de voorspeUiflgen kon echter wel opgemaakt worden dat na 12 uur de waterstand dusdanig gezakt was
dat er dan wel gevaren zou kunnen worden. Dit bleek ookhet gevaJte zijn, waardoor uiteindelijk het
transport op z()6~ag}novelllber 1999 olll 05:45 iSvertrokken vanuifhefbouwdok Barendrecht. De
aankomst bij deiinksleuf was zondag 7 november 1999 omstreeks 14:15. Het afzinken is hierna direct van
start gegaan.

Gebeurtenissentljdens het transport:
• PassageSpijkenisseen Botlekbrugmet hogestroomsflelheid, hoger dan in principe afgesproken;
• Remanker waarschijnlijk te licht geweest want dieheeftge~rabd;
• Zuigende werking van element in vaste overspanning groter dan verwacht, waardoor passage sneller

verliep;
• Remmend vermogen achterboten te beperkt, waardoor passagesneller verliep.

Transport TE2
Het transport was gepland op zaterdag 13 november 1999indëochtend. Tijdens· de aanloop van het
transport waren er geen belemmeringen omnietmethettrallsportdoorte gaan. Echter vlak voor het
feitelijke vertrek, de:sleepboten hadden al vastgemilakt,ol'ltstonda.ls gevolg van locale mist een dusdanig
situatie dat hettransport werd afgeblazen. Door de mist werd in zeerkorte tijd het.zicht minder dan 200 m,
waardoor vanaf de duwboot de boten aan de voorzijde niet ~rzichtbaar waren.

Het transport werd·afgeblazenen 12 uur opgeschoven,tqthet volgende. hoogwater op dezelfde dag. Tijdens
de aanloop naar dit transport en tijdens het transport zelf·hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan. Het
vertrek was om 20:45 vanuit het bouwdok Barendrecht en de aankomst zinksleuf was 08:30 uur op zondag
14 november 1999; Wel bleek de passagevan de vaste overspanning van de Botlekbrug toch weer lastiger
dan gedacht. H~t afzinken is hierna direct van start gegaan.

Transport TE 3
Het transport was gepland op zaterdag 11 december 1999. Gedurende de aanloop naar het transport zijn er
geen zaken()pg~tredenwelke totverstoring zouden leiden, dus ishettransport op tijden zonder problemen
vertrokken. Het vertrek was QITl 07:15 vanuit het bouwdokBarendrecht.Ook bij de Botlekbrug waren hier
weer de gebruikelijke probleempjes, maar verder was het element prima op tijd voor de tijdelijke afmeerkade
bij.Wilton FijenO()rd, omstreeks 18:00 uur zaterdagmiddag.

Transport TE4
Het transport was gepland op zaterdag 18 december 1999, vroeg in de ochtend. Echter vanwege de
verwachte hoge waterstand bij de gepland passageBotlekbrug, is het transport 12 uur opgeschoven. De
tweede poging wasza.terdag middag en hierbij was de waterstand voldoende gedaald om met het transport
te beginnen. Vertrek Wasom 11:30 op zondag 19 december 1999 vanuit Barendrecht en aankomst.zinksleuf
was om omstreeks 01:00. Het afzinken isbij element4 daarna direct van start gegaan.

Kerst 1999
Zie paragraaf 4.6.4.

Transport TE5
Het transport was gepland op vrijdag 7 januari 2000, vroeg in de ochtend. Echter vanwege de
weersomstandigheden, plotseling ingevallen mist, is hettransport uitgesteld naar een tij later ..Dit transport is
verderzender prè:)blemenvertrokken. op vrijdag 7 Januari 2000 om 17:30endeaankomstbij de tijdelijke
parkeerlocatie bijWilton FijenoQrd was om 02:30 uur in de zaterdagochtend van 8januari 2000.

Tram;portTE6
Het transportvanhet laatstee1ement was gepland op vrijdag 14 janlJari2ooo, inde ochtend. Erwaren geen
omstandigheden welke het transport zouden kunnen vertragen, dus is het op tijd vertrokken omstreeks
09:00 uur. Het transport is ook zonder verdere problemen verlopen, zodatorllstreeks 21:00 uuraan de
tijdelijke kade kon worden afgemeerd;
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Bijzonderheden en aandachtspunten transporten
Tijdens de transporten zijn over het algemeen een aantal bijzonderheden opgetreden welke specifiek het
vermelden waantzijn ..Deze kunnen·a1s.aandachtspunten c.q, verbeterpunten voor andere projecten
beschouwd worden:
1. Weer: hetjs~naantalmalenvoorgekomen dat een transport diende te worden uitgesteld vanwege

weersomstandigheden. Met name de mist heeft een .tweetal keer tot het afblazen vaneen operatie geleid~
Aandachtspunt is hierbij dat de locatie van het dok een gegeven is, dat niet gewijzigd kan worden ,dus
dient er duideUjk in de beslis structuur rekening mee gehouden te worden. AUepartijen dienen (en
meestal zijn zijdat ook) bewust te zijnvan dit afbreukrisico;

2. Waterstanden: de waterstanden en met name de consequenties daarvan op bepaalde stukken/passages
tijdens het transport moeten goed geïnventariseerd worden. Niet alleen in relatie tot de diepgang maar
ook in relatietc>tde. passage van obstakels, zoalsbruggen. Het afblazen van een transport, hetgeen twee
keer gebeurd is als gevolg van te weinig doorvaart hoogte, had in een eerder stadium beter onderkend
moeten worcJ~l1; .

3. Passage objemen: de passage van de Botjekbrug, onder de vast overspanning door, kanworden
beschouwdalson~eveerhet maximaal haalbare op deze wijze. De vernauv.'ing Varl.het stroomprofiel
tijdens dePa5csag~is dermate groot dat er enorme krachbmophetelement komente.staan.f1etlaten
passeren val'teen n9gbrederelementkan bet~rwordenafgeraden,. gezien de lokale omstandigheden.
Mocht er geen sprake zijrtvan stromingdiln zijnerwel mogelijkheden, echter decombinatievan
stroming, een nauw tijvenster (en dus ook een beperkt werkvenster) en de afmetingen van het
tunnelelementin relatie tot de doorvaart (zowel in breedte als in hoogte) maken het erg lastig, zie ook
paragraaf 45.1;

4. Ervaringen:het aanwezig .hebbenvan mensen met ervaring met d~lokale omstandigheden is eens te
meer een must gebleken. Zijzijnde.enige die een weloverwogen beslissingkunnen nemen met in acht
name van delOkáal optredende omstandigheden. .

4.5.5 Tijdelijk afm·eren

Vanwege de in paragraaf 4.6.2 geschetste problematiek en risico's is de kade voor het tijdeUjkafmeren
ingebouwd als standaard procedure. Oorspronkelijk opgenomen om een element tijdelijk af te kunnen meren
in een noodsituatie, is de kade vanaf element 2 standaard gebruikt.

De vooraf getroffen voorzieningen door HCB,afgestemd met de beheerder/eigenaar van de kade en SMC,
hebben prima gewerkt. DoorHCB was voorzien ineen permanente bewaking van detunnelelementen.

Door SMCwerdhartdig gebruikgemaakt van de stroming om het element behoedzaam af te meren. Tevens
is de tijdelijkeparkeerlocatie gebruikt om aan de tunnelelementen welke opeen grindbedwerden
afgezonken, 2,3,4 en 6, een duikinspectie aan de onderzijde uit te voeren om te kijken of er losse
bodemplaten ofandere grote obstakels aan het element zaten. Voor zover aanwezig zijn deze·verwijderd.
Tevenszijn aan de kade, VOOrzover.mogelijk, reeds werkzaamheden· verricht omdeelementenafzinkgereed
te maken, hetgeen deafzinkopt*aties weer heeftbespoedig(J.

Voor het varen van en.naar dekade was met .hetGHR afgesproken· dat dit tijdens deregulatie van de
scheepvaa.rtuit~evoerdzou we>rden.Metde e>perationelebegeleiding van het GHR·werd een geschikt
moment geke>zen,afhankelijkvanhetscheepsaanbQd,omeen rustige en veilige oversteekte kunnen maken.
Met name de Zee\l~rtwashierin maatgevend,debinnerwaartheefterweinig last van.gehad aangezien deze
door de geringe diepgang oyer de oevers kon worden omgeleid.

LeerpunttraJ'l~p#rten tijdelijk afmeren:
• HetIijkt aani:>eYelenswaardlgomtussenhettransportenafzinken op ene of andere manier een soort

pauze in t~Ia$~en,voorkortere of langere tijd. Hiermee wordt voorkomen dat een zorgvuldig geplande
en gecommuniceerde afzinkoperatie wordt vertraagd, uitgesteld of zelfs afgeblazen als gevolg van
tegenvallers tijdens het transport;

• Tevens kan het tijdelijkparkeren gebruikt worden om reeds verdergaande voorbereidingen te treffen voor
het afzinken,d~els afzinkgereed maken.

• Ook voor de betrokkenen .bij het transporten afzinken kan een pauze uitkömstbieden, ploegen wissel of
voldoende tijd om uitte·rusten. Dit hoort nietin ..h~tbestek'rnaar is de verantw()ordelijkheid van de
aannemer. TijdenshetOTAO"proces meenemen in de overweging. maar niet dwingend.
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4.6 Afzinken

Het afzinken vaode tunnelelementen vande2e Benefuxtunnel is gezien de gekozen uitvoeringsmethode
voor de operaties te splitsen in een tweetal processen. Voor de elementen 1 en 5 traditioneel met tijdelijke
opleggingen. tegels en onderstromen en voor de elementen 2,3,4 en 6 op een grindbedfundatie.ln deze
paragraaf worden eerste de diverse voorzieningen en voorbereidende werkzaamheden behandeld waarna in
paragraaf 4.6.4.l1et feitelijke afzinkproces wordt behandeld.

4.6.1 Zinksleuf

Tegels
De tegels voor de elementen 1 en 5 zijn traditioneel van vorm en opbouw. Eenvierkante gewapend
betonnen tegermet een staalplaat voor de oplegging van de vijzelpen. In de berekening van de tegel zijn
diverse excentriciteiten en scheefstanden voor de belastingen meegenomen a.g.v. plaatsingstoleranties
<zowelvoor deleget als het turmelelementl. De draagkracht van de ondergrond bij bezwijken was voor de
tegel maatgeventl.Ookiseenvoorspelling.gemaa~tvand~jeverwachtetettingen van de tegel, na het
afzetten van h~ttlJnnelelementop de.tegel,en.dezevoorspelling ismeegenomen in de bepaling van de
hoogte waaropd~ tegel diende te.worden geplaatst.De tege/putten zijn separaat gebaggerd na het
gereedkomen vallhet baggerwerk voor de zinksleufen daarna weer met een grindaanvulling op de juiste
hoogte gebracht.Voor dezewerkzaamheden is eenbackhoegebruikt.

Voor het plaatsenvan de tegels is ookgebruikgemaaktvaneenbeproefdemethode en maakt onderdeel uit
van het afzinkrnliletprogramma. Een speciaal hijsframe isgemaal<t om.de tegels te. kunnen plaatsen en in dit
hijsframe ishetrneetsysteemgeïntegreerd. Het afzinkmeetsysteem wordt gebruik om de tegels in de juiste
positie te manoeuvreren.

Voorzieningen zinksleuf
Voor de in de zinksleuf aangebracht voorzieningen benodigd voor het afzinken wordt verwezen naar
paragraaf 4.1.7.

4.6.2 Scheepvaart, corridors en stremmingen

Rondom de mogelijke vensterswaarin de transporten en afzinkoperaties gepland waren en konden worden is
met een aantal instanties en betrokkenen een felle discussie gevoerd. Hieronder is voor een aantal
significante puntenophoofdlijnenaangegevenwatd~geschifpunten waren en wat de voorgestelde en
uitgevoerd maatregelen waren.

Definitie·weekeinde
Allereerst stond in hetbestekdat in de weekeinde moest worden afgezonken. Door de aannemer werd dit
geïnterpreteerd als zijnde dat zij een geheel weekeinde, dus vanaf vrijdagavond tot en met maandagochtend,
ter beschikking hadden om een afzinkoperatie uit te voeren, indusief een tweetal uitloopmogelijkheden als
een operatie moest worden afgeblazen. Concreet gingen tij ervan uit dat de Nieuwe·Maas minimaal36 en
maximaal 60 uürgestremdzou worden, op hun verzoek <zegrnaar afhankelijk van de voortgang). Dat deze
veronderstelling op een misverstand beruste bleek als snel toen het GHR hiervan op de hoogte werd
gebracht· Conform afspraak was in·hetbestekopgenolTlen dathet afzinken· in het weekeinde diende te
gebeuren. Echter zij gaan uit van de klol<tijden welkebljeenweekeindebehoren, zijnde zaterdagochtend
00:00 uur tot en met zondagnacht 00:00 uur, 48 uur dus. Aangezien kloktijden end~tijden van.hoog en
laag water niet op elkaar aansluiten zou dit het aantal mogelijke vensters voor het afzinken bepërken van vier
naar drie of in een ongunstig geval zelfs twee. Na ovenegishesloten·om de uitleg vaneen weekeinde van
het GHRtehorlqrerenen de aannemer alleen binnen de gestelde periode te laten afzinken, met als
mogelijkheid een uitloop in de maandagochtend.

BeschlkbareveFlster
Na het kiezen en aanpassenvan de tijden van de divers~gepJande operaties, zijn deze door het GHR via de
gebruikelijke kal'laJenen media verspreid en aangekondigd. HierQP is een felle discussieontstaan tussen een
tweetal dienstel1vanhet GHRintern en de betrokken bedrijven inde havens stroomopwaarts van de2e
Beneluxtunnel. georganiseerd in een vereniging. De geschetste schadesvoor de bedrijven, en de daarbij
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behorende schadedaims, welke zouden ontstaan door het langdurig stremmen van de Nieuwe Maas waren
dermate groot daler overleg benodigd was.

Door hetGHRendedirectie Zuid-Holland is hierop een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om
het project, en dedaarbijbehorendegevolgen·voorde bedrijven, nadertoe te lichten. Na onderhandeling
metdebedrijvenismen tot een oplossing gekomen om per weekeinde te bekijkenwelke ·venstersgebruit<t
mogen worden, rekening houdend met het feit dat een operatie kan uitlopen. Dit heeft er toe geresulteerd
dat voor een aantal weekeinde er twee vensters ter beschikkingwaren, maar dat er soms ook maar één
venster beschikbaarwas, Gebleken is dat de zaterdag nog een relatief drukke dag is en de zondag niet meer.
Ook de maandagochtend was nietzo druk en kon dus meestal zonder al te veel problemen als uitloop
gebruikt worden.

Door deze beperking van vensters dreigde vertraging te ontstaan voor het uitvoeren Van de operaties. Als
gevolg hiervan werd het afbreuk risicovan de gecombineerde operaties van transportenaftinken·tegroot en
is besloten om de als noodprocedure. afmeren aan de kade van Wilton-Fijenoord, als standaard tussenstop in
te bouwen. Hierdoor was het aftinkennietlangerdirect afhankelijk van het transport. Aangezien voor de
transporten op de Nieuwe Maas geen volledige stremming van de vaarweg noodzakelijk was, was dit voor
het CHR geen probleem.

Het mislukken VaJ1het afzinken van element 2 en de fors uitgelopen stremming heeft tot een verscherpte
relatie tussen de bedrijven, .het CHR, de directieZui<j.Holland.en de Bouwdienstgeleid, De.bedrijven en het
CHRvonden de stremming nog steeds te variabelen de stremmingen werden met een te korte
voorwaarschuwingstijd aangekondigd, waardoor in de onderhandelingen over de vensters een aantal extra
beperkingen zijn opgelegd. Dit resulteerde in het feit dat voor een aantal weekeinden slechts één enkel
afzinkvenster voorhanden was. Door het tijdig aanpassen van de cyclus, loskoppelen transport en afzinken, is
erger voorkomen.

Definitie stremming
Met het CHRis 60knog discussie geweest over de definitie van. de strel1lming.De bouwdienst en de
aannemer hadden de werkelijkbenodigde stremmingstijden opgenomen inde tijdstabeltenen
gecommuniceerd met de betrokkenen. Hierinwaren geen reserveringengemaat<t voorafwijkendestart-en
eindtijden van de operaties. Met name de starttijden konden variêrendoor dat deze.gekoppeld Itfaren aan de
stroming ter plaatse van de zinksleuf. Hierdoor waren de tijden welke aan de bedrijven en de scheepVaart
doorgegeven dienden te worden in principe variabel. Dit leidde tot misverstand en isna overleg met het .GHR
aangepast (schepen zouden verrast kunnen worden met een eerdere stremming dan aangegeven .door een
vroegere kentering van het tij dan voorspeld). Bijhet aftinken van element 1en de eerstepogtng van
element 2 is dit ook daadwerkelijk opgetreden. Hierop is besloten de stremming twee uur eerder in te laten
gaan dan voorspeld.

De eindtijd·vande stremming isnooit een probleem gebleken .'Alle.betrokkenen waren op de hoogte. van de
risico's en gevaren van een stremming welke te vroeg zou worden opgett.even. De feitelijke opheffing
geschiedde dan ook in nauw contact tussen aannemer, Bouwdienst en CHR.

Corridors
Tijdens overlegl1let het CBR·en hef 10ods\Vezenwerd duidelijkdat de scheepvaart behoefte had aan
duidelîjke.afspraken op het water ..•Ookdeaannemer wiide uit· veiligheidsoverwegingen deze afspraken. In
overleg zijn toen de volgende afSpraken gemaakt:
• Instellen corridors: per fase, dus per af te zinkenélernent is een fasering uitgewerkt van de beschikbare

corri~ors.~ecorridors warenmetnarnebedgeldvo9rde zeeyaart. Voorde binnenvaart werden, indien
mogelijk,lan~sde oeverspassagemogelijkheden~esc;h~en. De breedte en positie van de corridorwas
afhankelijkvan de voortgang van hetvverken vande. door het .loodswezen VOO, een Veiligepassage
noodzakelijk~eac~texorm .•Ditwasvertaaldineenhee' boekWerk met alle per fase benodigde corridors.
Deze corridorsvverdendoor de vaafV\tegmarkerin~sdjenstmet behulp van.boeien en tonnen aangegeven.
Voordat tot een volgende fase van het werk kon\it'orden overge~aan werd~erstde corridor weer
aangepast,zodatde scheepvaart ongehinderd kon passeren. Feitelijkbetekende dit dus dat afhankelijk
van de v00rtgangyan het aftinkproces, n~.a1~ea~inkoperatiede corridor werd.aa.ngepast.

• Vanwege de maximaal toelaatbare belastingen op de tunnelelementen was de maximale.snelheid
waarmee de schepen mochten passeren beperkt tot maximaal vijf knopen. Deze snelheidwas gerelateerd
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aan de stroomsnelheid, een watersnelheid en dus geenlandsnelheid .•Aangezien de stroming ·wisselt met
eb en vloed ende scheepsmeting van de snelheid door middel van GPS.geschied,was het dus lastig om
op het schip de juiste snelheid te meten. Voor de loodsen is toen de extra voorzienig gemaakt dat zij
onlineoverdeJÇ)calestroomsnelheid konden beschikken, door het latenverrichten van permanente
stroommetingen ..01'·een ·.locatie•.nabij••de·zinksleuf;.·Oete.vo!continue··metingen.·werden··verzorgd door .de
Peil-en. meetdienstvande Oirectie Zuid-Hotland, gedurende de geheJeperiode dat de corridors aanwezig
waren.
Een bijkomendvoordeel,echter van ondergeschikt belang en niet eenduidig te kwantificeren, was het feit
dat de grootste schepen alleenmet de vloedstroom de haven in gaan en met de ebstroom weer naar-zee:
In combinatiemethetfeitdatdezeschepen ook eigenlijkatleenmet hoogwater naar bïnnenkwamen; was
de gekozen benadering een bovengrens benadering.
Er is onderzocht of het voordeliger zou zijn de schepen te begeleiden met behulp van sleepboten. Echter
de kosten daarvoor waren hoog en de grootste schepen hebben toch al sleepboot begeleiding voor het
invaren vandestroomopwaarts gelegen Eemhaven,

Tekeningen van de corridors zoals deze uiteindelijk zijn uitgevoerd zijn opgenomen in bijlage 8.

4.6.3 Grindbed

Het grindbed vorn'llbijde2eaeneluxtunneleen·verhaa/0pzich .•De historie, het komen tot,. de problemen en
de oplossingen zijn ineen apart stuk opgeschreven: Het zou te uitvoerig zljn.om hierop te nemen. De
evaluatie is als bijlage bijdeze evaluatie opgenomen: Ziebijlage 1: technische evaluatie grindbed 2"
Benell.lxtunnel

4.6.4 Afzinken

Afzinkgereedmaken
Voordat met het f~itelijkeafzinkenbego{lnenkan worden, dienen er nog .eenaantal belangrijke activiteiten
plaats te vinden óro hetelementafzinkge~eed te maken:
• Stremmingil'lst~lenvoor de scheepvaart; .. . ..•
• Invarenel~~l'lt (evel1tueelvanaftijdelijkepark~rlocatie);
• Hetii'l de draden hangen van het element;
• Verwijderen Çl1na-i>escherming;
.lnspectieCil)~enzink\foegomranding;
• Plaatsetltóeg~ngsschat~t enmeetmast;
• Inmeten afiil'1kl'n~tsyst~em;
• VerWijderenöverige onbelangrijke onderdelen.

Het feitelijke élfzlnkenstartpasophet moment dat hetelementafzinkgereedIs en hetinnemen van het
bailastwater~nliV0rdenbegonnen. Op dat moment verdliVijnthetelement langzaam onder water en
kunnen er alleen nog door duikers werkzaamheden aan het element verricht worden.

Afzinken algemeen
Bijhet feitelijke ffzinken.maakthet.tothetallerlaa.tste deelvandeoperati e, het feitelijke plaatsen van het
element, weinigpitofhetefernent wordt ",tgez()nken<.)ptijdelijkeopleggingen of opeen grindbeef.
Hieronder wordteers1: de algemene methode beschreven waamadespecifieke verschillen tussen het afzinken
op tijdelijkeopl~ggingen en .een grindbed.worden.behandeld.

Voor het afzinken is gebruik gemaakt van.een bekende meth()de:het stappenplan ..Hierin is aangegeven
welke stappel1,in""elke. v()lgordegenomen moetel'lwordenom het afzinkenveilig .el1soepel te. laten
verlopen.lnhelstappen pl~n zijn alle acties opgenomen vo9r de lierpJoegen en de.ball~l()eg~ Het
afzinkcomrn<iflcl0"eslistover de voortgang van de stappenenovereventu~e. afwijkingen op het
vooropgezettepl~n. AfwijkingenkunnenliVordeningege"en d()orafwijkencle omgevil1gsfactoren of
onbekende fenomenen of omdat een proces goed I()opt ener een tussenstap kan worden overgeslagen.

Het stappen p'arÓrnvat, .afgezien van een groot aantal onderverdeelde substappen en.bijbehorende
activiteiten,dev§lgende belangrijke onderdelen:
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• Verplaatsingen tunnelelementin Dxen Dy onderverdeeld naar primair, secundair, noord, zuid, oosten
west,alsinstn.lctienaar de verschillende lieren.(kopdraden en zijdraden), al dan niet aangevuld meteen
minimale houdkracht in de draad;

• Verplaatsingentunnelelement in Dz onderverdeeld naar primair, secundair, oost en west, als instructie
naar de hijslieren op deafzinkpontons, altijd aangevuld met een afzinkbelastingindebijslieren;

• Tankstandendndeballasttanks,om hetjuistegewichtin. deafzinkdraden te houdengedur(endehet
afzinken·..HetÖijpailasten hoort hier ook bij;

• Controle opdeliggingvanhettunnelelement.Het tunnelelement moet nagenoeg stitliggen om een
nauwkEluligemEltingvan depositie te kunnen maken. Hetbijballasten, duikinspecties en/ofoverpakken
van draden e.d. zijn geschikte momenten om extra controlemetingen uit te voeren op het
afzinkmeetsysteem;

• Primair en ~undairplaatsen van heHunnelelement,. al dan niet aangevuld met een bepaald gewicht
(plaastingsgeWichtisin principe de gewichtsvermindering lnde hijsdraden na hetneerzetten);

• Aantrekken tunnelelement en ·legenzinkvoeg;
• Leegpompen zinkvoeg en herverdelen ballast (compensatieextraopdrijvendvermogenzinkvoeg>;
• Opening kopschotdeuren, definitieve meting positie tunnelelement en afballasten tunnelelement

Met hetvaststeJlen van de definitieve positie van heHunnEllelement, al dan niet zonder te kwispelen, ishet
afzinkenafgElronden kan·hetafruimenbElginnEln.

Afzinkproces

In dezeparagraafzuUenpertunneielement de relevante en .opvallendezakenper afzinkoperatie· vermeld
worden. Het isniet de bedoeling om een uitgebreid teitElnrelaas te geven van de operatie.

AfzinkenTE1
Het tra.risport~~gepland opzat(erdag§ novernber1~ ,echter d09f~rdElrg~no~mde omslandighedenis
het transport en dus ook het afzinken 12 uur uitgesteld. De condities voor het transport waren maatgevend
boven de condities van het afzinken, hierdoor kon dus in één keer met de operaties worden doorgegaan.

Het afzinkenisnietseparaafopgesta.rt, maar was.inéénb~\Veging aanh~t transport gekoppeld •.Hierdoor is
ook niet~nfeit~lijkstartm9rnentaan. te wijzen.Omdath(etd~~rstek~r was,hebbElnElenaantal
activiteiten wel ërg lang geduurd: installeren schachten,inmeten schachten, innemenballastwater. Hierdoor
is deafzinkoperatië wel uitgelopen en kon de Nieuwe Maas pas op de maandagmiddagw~rvrfj worden
gegeven voorh~t~cheepvaart. Het afruimen van het tunnelelement iszondernoem~nS\\faardige problemen
veriopenllled~9~~rdebeschutteligging. vanhettunnelelementtussen de combi\Nanden. Hi~rdoor kon de
scheepvaartookw~rrela:tiefsnel worden vrijgegeven <metnamedradenenankerswaren obsta.kelsen de
schachtertfuastl'flirider)~

Gebeurtenissen.tljdens··hetafzinken:
• Montagescha.ëhfen. fua.stdüurdelang:
• Opruimenelëfuerit en dtiikihspedie duurde lang;
• Innemen ballastwater duurde lang.

Ondanks de ervaring bijdeverschilfendepartijen was het "eerstekeer"ëffeci onvoldoende erkend.
Daardoor zijn een aantal fasen van de operatie flinkuitgelOpen in tijd, hetgeen gelukkig vanwege de
beschutte •ligging in de oever niet tot noemenswaardige problemen heeft geleid. \Nel zijndoor HCBhierna
diverse·verbeteractïes ondernomen om een en ander voorspoediger te latenverlopen. Zo is reeds tijdens de
transportElngestartmefhet installeren vandetoegangsschachten de meetmast .•Hierbij werdgebruif<
gemaakt vanhetzeifvarendekraanscbip,dat tijdenshetlaa,t5tedeel van.hettransportvanafdeBotlekbrug
tot aan de zin~etJflangszij voerome.e.a;telllonteren.De overige (deel)processtappen welke lang duurde
warenduidelijkegevatlenvan"eerstekeer"enwerdende daaropvolgende keren snellElrdooriopen.

Afzinken TE 2 - 1· poging
Direct na het a.fzinkenvan tunnelelernent1 is·gestart met het opséhonen van de zinksleuf en hefklaa.rmaken
voor het eerstegrindbed.
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Het transport van element 2 was gepland op zaterdag 13 november 1999 in de ochtend, echter vanwege de
mist is heteentiJvE!rschoven naar de namiddag. Aankomsttijdbijdezinksleuf was ongeveer 08:30 op
zondag 14 november.

Allevoorzieningen ten behoeve van het afzinken waren getroffenen het grindbedwas, reeds voordat met
het transportbe-gonnen was, gereed gekomen en akkoord bevonden. Wel was reeds bekend dat, mede
omdat het grindbed zo vroegtijdig gereed gekomen was, er wat sedimentatie was aangetroffen; Echter in de
voorbereidende fase .was dit onderkend en niet als een echt groot en. dus onacceptabel risicoingeschat.
Tevens hadde0l'lderaannemer voor het baggerwerk reeds meteen stuk materieel geprobeerd het sediment
in suspensie te houden,achteraf te vergeefs,

Het afzinken van element 2 is zonder echte problemen verlopen, afgezien van watpositioneringsprobfemen
rondom het overpakken van de boten naar de draden. Hierbij is een anker aan de stroomopwaartse kant
gaan krabben waardoor het element uit de as kwam te liggen. Door extra assistentie van varend materieel en
het terug komen van de duwboot is dit weer verholpen.

Omdat het de tweede keer was gingen het monteren en demonteren van de diverse onderdelen sneller.
Echter aangezien het de eerste keer was datopeengrindbedafgezonken zou worden,· is aan de finale
nadering wel extra aandacht besteed. Tijdens deze nadering laatopdeavond van de zondag 14 november
bleek dat hoewelhet element nog veel te hoog lag, het toch reeds gewicht begon kwijt te raken. Door nog
wat extra ballastin te nemen is getracht de eindpositie te halen, echter secundair lag het element nog altijd
25 cm te hoog. Duikinspecties gaven aan dat er ophopingen van sediment onder het element zaten (voor
zover konwordennagegaanop dat lTu:>ment)en een soort'dikwater'of yoghurt-aChtigesllbstantie was
gesignaleerd langs de zijkant van het element. NaoveriegtussenHCB ende Bouwdienstis, net na
middernacht, besloten om het element weer te ontbaliasten en bovenwater te halen. Hierop zijndirect de
betrokken partijen gewaarschuwd, waaronder met name het GHRen de transporteur. Het element isweer
boven.water ge~a.ald,door de transporteur overgepakt uit de draden enaan de kade vanWilton FeijnQord
geparkeerd.·.Pas in de middag van maandag 15 november kon.het .scheepvaartverkeer weer worden
vrijgegeven.

Hierop is een trajectingezetomdeproble01enteinventariseren en daarvoor een oplossing te vinden. Tevens
is door het GHR~n de Directie Zuid-Holland eentrajectuitgezet om te communiceren met~e betrokken
bedrijven uit de Rotterdamse .haven om een herhaling van een dusdanig lange stremming te .voorkomen.

Afzinken TE2 ~2'poging
Na het onderzo~ken van de mogelijke oorzaak en het verwijderen. van.het reedsgelegdegrindbed,is
gekekenofh(;!tw~keinde daarna ereenmogelijkheid wasomtoch element 2.•alsnqgafte zinken-.ECllter
gezien de nog aanwezige onduidelijkheden betreffende de oorzaak van de problemen ende mogelijk om
slechts van één venster gebruik te mogen maken, onder zware druk van het GHRen de directie Zuid-
Holland, is besloten niet op zondag 21 november een nieuwe poging te doen -:Beslotenispmparailelna.ar
een goede technisch verantwoorde en haalbare oplossing te zoeken en tevens met de directieZiJid-Holland,
het GHRen de betrokken bedrijven te zoeken naar een goede oplossingvoordestrernmingE!nen
bijbehorende beschikbare vensters

Ook voor het weekeinde van 27 en 28 november is geen poging ondernomen vanwege het nog niet
uitgewerkt hebi:>envan een tecbnischa.cceptabele. Qplossing.

Afzinken.TE2 ~a~en .Iaa.tstepoging
Nadat toteentechnischaceeptabele oplossing was gekomen. zie verhaalgrindbed, is ·alfesop .alles gezet om
de vertraging in het afzinkentot een minimumte beperken. Op 2 december is gestart met het leggen van
het grindbeden ditwasoptijdklaar.voorhet·afzinkenop zondag 5·december. Het element·is rond
middemachtopgepikt aandetijdelijkeafmeerkadeen rond ü3:00tlurin de zinksleufgedraaid. Hetfeitelijke
afzinken is soepel verlopen en de finale nadering was in de namiddag. Om 17:00 uur werd het sein gegeven
dat hij in positie lag en dat het afzinken geslaagd was. Het afruimen was om 02:00 uur inde
maandagochtend gereed. zodat de stremming kon worden opgeheven.

Wel was er discussieover de hoogteligging van het tunnelelement aan de secundaire zijde (ongeveer 7 à 8
cm te hoog), echter deze keer was het extra ballasten voldoende om het element op het grindbed te krijgen.
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Afzinken TE3
Het transportwasprirriavet1()penèrraangezien het aftinken een tij later zo~·plaatsvindenisdetijddathet
element aan de tijdf!'lijkeka~e~elegen. heeft kort. Het element isop zondag12decemberom03~30 Vlfeer
ontmeert en naar~ezinl<sleufgebracht.alwaardestremming om 05:40 is ingegaan .:Hetelerntantisom
07:00 uur ingedraaid en ismet hetaftinkenaangevangen.Het •.afzinkeniszondernoernensViaardi~e
problemen verlopen en om omstreeks 21:00 uur lag het element in positie.Maandagochtend om 07:0Ö uur
is de stremming voor de scheepvaart weer opgeheven.

Het grindbed was ook deze keer dusdanig gepland •dathetzo kort mogelijkvoor het afzinken van het
tunnelelementger~dzouzijn. ongeveer 12 uur, dit om eventuele ophoping van slib en sediment te
voorkomen.

Wel was er ookdeze keerWeer discussie over de hoogte liggingvan hettunnelelementaandesecundaire
zijde (ongeveer8à9 cm te hoog>, echter ook deze .keer was het extraballastenvoldoendeomhetelement
op het grindbedtekrijgen.

Afzinken .TE4
Aangezien het transport12 uur uitgesteld Was, is erbij ditelerriehtgeen· gebruik gemaakt va.nde tijdelijke
afmeerkade en is in één ruk doorgegaan met het afzinken van het element. Het grindbed en. alle overige
voorzieningen voor het afzinken waren op tijd gereed, dus was ookhier~eenbelernrtleriJlg. Het~fzin~enis
gestart om omstreeks 01 :00 op zondag 19 december 1999 en het element lag oniomstreeks12:oouurop
z'ndefinitievepositie. H.etafruimen .isvoorspoedig verlopen waardoor de stremming om middernacht,inde
nacht van zonda.gopmaandagkonwordenopgeheven.

Ook hier heeft het. fenomeen zich voorgedaan dat het element secundair te hoog bleef liggen direct na het
afzinken (circa25crn}en datdit met het ballasten .van het element rechtgetrokken werd.

Kerst1999
VanwegedeVertragingopgelöpenmetelement 2 isondel'lochtom 'te kijkenofhetmogtalij~\Nasom
gedurende· de kerstyakantiedoor te ""erken. Mede vanwege het feit dat hetmetsche~pvaartdan rustiger is,
dus wellicht meer gelegenheid tot werken öp het water zou geven .•AIsnel bleek echter datmetnamehet
.möbiliserenvandebenodigde mensen het grote knelpunt zou zijn. Gezien dekorte termijn w~r()p·één·en
ander geregeld zou moeten .worden,· maakte dit tot een onmogelijkheid.

Hierop is gekek~n,afhankelijk van de .stand.van het werk opdatmoment,welkeaetiyiteitenrondom het
afzinken .voor dekerstmoeteflZijn~fgerond,opbasis van.derisico'swel~eacce,*tabel-ryi~tacce,*ta.belzijn
om de elementefl'edurendtrde kerstvakantie ."onbeheerd"achtertelaten .•Bes10tefliSÏ()enofnelern~nt 4af
te zinken en daal'f1~te stoppen.Elernent5schoof hiermee doornaarhetbveed~Vlfeekeind~vanj~nlJ~ri
2000, ook vanwege de activiteiten welke ter voorbereiding vanhetafzinkendieflente~ebe~renin de week
voorafgaande aan het afzinken, opschonen zinksleuf e.d. TE5 is een element afgezonken Optegels, dus
behoeft hiervoor in de week voorafgaande aan het afzinken geen grindbed aangelegd te worden.

Ook het opdrijven en het transport vanTE 5 isdoorgeschoven naar het nieuwe jaar, om de risico's vOOrhet
element te beperken.

Afzinken TE 5
Ondanks hetfeltdathet transport 12 uur uitgestekJwas, heeft dit voor het beschikbare venster om het
element af te zinken geen consequenties gehad.

Element 5is op zondag 9 januari 200 afgezonken. Zoals aangegeven is element 5 een element dat inde
Noordelijkeoe~er is afgezonken, traditioneel optegels en onderstroomd. Hierdoor is hetafzinkproces
voorspoedig enz.<)ndernoemenswaardige problemen verlOpen.•()ok de stremming kon~eer vrijsnel \\forden
opgeheven;ookvanwegehetfeit dat het een .oever element was,ingangstremrning 04:50 op9januari,start
afzinken06:30,elementinpositie 18:00 en opheffing stremming 02:30, ruim 5 uureerderdangeptartd ..

Omdat reeds bijhet afzinke~ van de elementen 3en 4 gebleken was dat de elementen een lichte afWijkingin
horizontale positie kregen naar het Westen en gezien de te verwachten •ligging vanelernentén Sen 6 aan de
hand van de metingen aan de zinkvoegomrandingen, is besloten om element 5, voordat element 6
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afgezonken zou worden, reeds een stuk te kwispelen. Element 5 is na het leegpompen van de zinkvoeg
ongeveer 50 mml1~rhet.We~ten .gekwispeld, zodat deze beter zou aansluitenop.element 6. Om het
kwispelen te ver~~makkelijkel1doorde\l\lrijyil1gteverminderen, is het element deelsontl:>allast en aan de
secundaire zijde(Joor hetafzil'lkpcmton deels van de tegels getild. Door het monitoren van de hijsbelasting in
het afzinkpontol'lende druk in desecundiUre vijzels, is het verticale evenwicht van het elementgemonitoord
tijdens het kwispelen. Zieopk. paragraaf 4.6.5 kwispelen.

Afzinken TE 6
Element 6 was het laatste element en tevens ook een element op een grindbed. Vooraf was reeds bekend dat
het een wat westelijke liggingzoubebben.en.daarom was element 5·reeds gekwispeld. Aangezien er voor
element 6 geen bijzonderheden waren is het element afgezonken in het geplande venster, ingang stremming
om 21:45 op zaterdag 15 januari 2000, start afzinken 23:30 zaterdag 15 januari 2000, element in positie
11:30 zondag 16januari2oooen opheffenstremrning 22:00 uur zondag 16 januari 2000. Het afzinken is
zonder noemeriswaardigeproblemen. verlopen en was binnen het gegeven venster gereed, de.stremming
werd 4 uur eerder opgeheven dan gepland.

Ook hier heeft het fenomeen zich voorgedaan dat het element secundair te hoog bleef liggen direct na het
afzinken (circaJ6cm) en dat dit met het ballélstenvan het element rechtgetrokken werd.

Bijzonderhedenenaan<bLthtspuntenafzird<en
Tijdens de afzil'll(operaties zijn overhetalgemeeneenaantalbijzol1derhedenopgetreden welke specifiek het
vermelden waard zijn. Deze kunnen als aandachtspunten c.q. verbeterpunten voor andere projecten
beschouwd worden:
1. Weer: hetiseen gelukkig geen.spelbreker geweest voor het afzinken . Waar het bij de transporten wel

een duidelijke factor van belang is, blijken de randvoorwaarden voor het transport maatgevend te zijn
boven die van het afzinken;

2. Waterstanden: de waterstanden en de bijbehorende stroming hebben ook niet tot problemen geleid. Een
krabbendarlkerkanaltijdgebeurenendoprhet aanwezig. hebben van voldoende boten met vermogen
konditopg~lo~\I\Iord~n. Deverlprel1tijd.isinzo'n situatie echter wel vervelender, dus dit versterkt het
idee om niette krap te gaan zit;ten(ophet randje ontwerpen Van tijdelijke voorzieningen) met •materiaal
en materieel;

3. Ervaringen: het aanwezig hebben van meflsenmetervaring met.de lokale omstandigheden is eens te
meer een must gebleken. Zij zijn de enige die een weloverwogen beslissing kunnen nemen met in acht
name van deJokaal9Ptredendeomstandigheden;

4. Afzinkprocedure voorhEltgrindbed: Hetis g~bleken.dat het afzinken "an een element op een grindbed
duidelijk een andere procedure. met zich meebrengtvoor de finale nadering dan voor het afzinken op
tijdelijke ~elJllPunten. Hetgrindbedzorgt toch voor meer horizontaleweerstand dan direct te
verwachten.Hi~d90rlNali het aantrekken van de Gina met-de 50toll aan de krappe kant en hierop is
besloten omvoor het aantrekken gebruikte maken vaneen extra.lier,

Afruimen
Het afruimenvanhettunnelelement omvat alle activiteiten om de tijdelijke voorzieningen aan de buitenzijde
van het tunnelelement te verwijderen, welke na het afzinken geen functie meer hebben:
• Draden en bolders (voorzover niet meer benodigd voor een volgende operatie);
• Hijspontons en hijsdraden;
• Meetmastentoegangsschacht,hierbij isook inbegrepen in inlassen van de plaat in het ingestorte deel,

het storten van het grind in het instortdeel en het definitief dichten van het toegangsluik;
• Het verwijderen van de draden en ankers, voorzover deze geen functie meer hebben voor een volgende

afzinkoperatie;

Het overgrote deel van de werkzaamheden bij het afruimen werd verrichtdoor duikers. Omdat deze al in een
vroegtijdig stadium bij het gehele procesbetrokken waren, reeds vanaf deyporbereidingen bouw van de
elementen, hadden deze voldoende inzicht in de werkzaamheden. Tevens waren het ervaren duikers met de
benodigde diploma's.

Metnadruk is er altijd op gewezen dat er methet afruimen zorgvuldig moest worden omgegaan. Het
vergeten van spullen kan grote gevolgen hebben. Tevens is van.buitenaf niet te zien dat er druk onder water
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gewerkt wordterrdifheeft dus een risicoverhogend gehalte. Met de vaarwegbeheerderswasdanook
duidelijk gecommuniceerd over de risico'sende tijdsduur.benodigde voor het afruimen. Helle vroeg
vrijgeven van hetvaa~ater is een te groot risico.•Erwas dan ook altijd iemand van de Rouwdienst aanwezig
bij het afruimen en bij de beslissingom de vaarweg voorde scheepvaart vrij te geven.

De eerste activiteit na fjefafruimen en voor vrijgave Voorde scheepvaart was hetweer instellen van de voor
diefasebenodigdeconidor.

Een aantal draden en ankers konden op de bodem van de Nieuwe Maas aanweZig blijven zodat deze voor
andere werkzaarnhedenop het water gebruikt konden worden, opschonen, leggen grindbed. etc., en tevens
konden deze weer snel opgepikt worden bij een volgende afzinkoperatie.

4.6.5 Afzinkrneetsysteern

Afzinkrneetsysteern
VooruitvoerenVan~eafzink~tingentijdêns. nefatzinken van detunnel~lementen h~eftdeaannE!tner
gebroikgetnaaktvarrhet bureau (ieocon van Martin.vandenBosch.Aan~ezien. dezE!r~ds I~ngererv~ring
heeftmet .•het··a~ill~e9.Yan••tunnelel~rnenten ••en .•reeds.vaker met.deze.aarnemer·heeft .•sarnen~E!\NE!rkt,••was dit
een vo()rdehan<Jliggen~ekeus. Ef\laringisbijlonderessentieel.omeentunrefelen1el1fs~cc~sv()lafte
kunnenrinkemQelijktijdig echter weetje ook direct welke·mogelijke risico'ser gelopen kunnen worden.

De opzet van hetrneetsysteemis een bekend verhaal en daarover zal hier niet verder wordehuitgeweid.

Het meetsysteern\(an~eoconis ~ebaseerdopeenreedsja.renPestaand syst~m.Oltbestaatuif4
reflectoren, geplaatst op uithouders op de meetmasten toegangsschacht en een inclinometer in hef element
voor het meten van de dwarshelling. Dit systeem herbergt aan de ene kant een voldoende overtallige meting
met een zekere~arantietegenfaien.Aan de andere kant kleven aan dit systeem een aant~ nadelen
betreffende uitval en onvoldoende robuustheid van het systeem. . .

De performance"ann~fm~tsysteemerGeot0nisniefovertuigendgeweest tijdenshefafzinkein van de 2"
Beneluxwnnel.·Nl~.n~rne.·het.v~lvuldi~uitVallen ••van .h~tsysteem.gecombineerd.met een •.•geE>rekkige
communicatie biJde~rsteeiementenheeftveelaltotergemisgeleid .Aangezienheta.fzinkel1~ntraag
proces is en gezien de ervaring vanMartin van de Boschheeft ditniet tot kritiekesitl ..latiesg~eid.\lVelisin
een aantal gevallen gebruik gemaakt van het schaduwmeetsysteemom metingen te verifiëren en ervaringen
te toetsen. Deels is dit te wijten aan het door Geocongebruikteafzinkmeetsysteem, onvoldoende robuust en
erg afhankelijk van allerleiomgevingsfactoren, en deels aan een te krappe bezetting bij Geocon ..

Concreet lag een deeLvande oorzaak inhetgebruilcte systeem vOor hefmetenvary de elementen. Het
gebruik vandepriSl11él.'-Sop de uithouders van detoegangsschachten· meetmastherbergteenaantal
zwal<h~den,\Naa.rondef;.•. .... ..
• t<ansopbesclladigillgvan de uithouders;
• Hetl.lithetzicllfyerdwijnenvandeuithpuders;
• Gebruikvan~lechtséénenkeleincHnometer.a1leen voorde dwarsrichting en ook niet direct gekoppeld in

het ·geautom<l:tlseerd··rneetgegevensverwerkingssysteem.

De eindmeting~nnaafloop van het feitclijkeafzinken, zeg maar de positiebepaling waarop besloten Wordt
het elementtelaienJiggen.is welvoldoende nauwkeurig geweest Na analyse van deze gegevens met die
van deschaduw~tingisgeblekendatdeze voldoende overeenstemden. Voor een·verdereen meer
gedetailleerde evaluatie van de metingen wordt verwezen naar de evaluatie van de schaduwmeting door de
MD opgenomen in bijlage 7 en naar paragraaf 5.1.3.

Kwispelen
Ten behoeve van het eyentueerkunnencorrigerenvan~npositievaneenwnnelelementlîahet legenvan
dezinkvoeg, was een setkwispelvijzels beschikbaar. De benodigdekwispêlkracht Was ingeschat op 1400ton
en dus waren er 7 vijzelsvan 200 ton beschikbaar. Aangezien dit platte vijzelszijn, waren er balkjesel1
vulplaten gemaakt om de zinkvoegruimte.te .overbruggen. Het monteren .van de k""ispelvijzelsinde
buitenwand werd niet afswenselijkervaren, dus zouden de vijzels in·de vloer worden geplaatst.· De
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kwispel kracht was bepaald aan de hand van debenödigdekracht om de Gina extra in te drukken met in acht
name van voldoende veiligheid tegen het gaan lekken van de Gina.

Uiteindelijk is er slechts één keer gevijzeld en wel bij element 5. Omdat verwacht werd dat het laatste
element, element6 zich ten opzicht van element 4 meer naar het Westen zou verplaatsen dan wenselijk, is
besloten om element S ook vast een kleine westelijkeuitdeasligging te geven, zodat de metro-as (de
maatgevend as) zo goed mogelijk zou worden opgeIijnd. Het kwispelen is eenvoudig verlopen en de gestelde
offset is gehaald. Tijdens het kwispelen is het secundaire einde van element S weer deels ontballast en door
middel van het secundaire.afzinkponton indepenbelastinggereduceerd tot SOton.

4.6.6 Onderstromen

De aannemer had ervoor gekozen om in de breedte van het tunnelelement twee rijen onderstroompunten
toe te passen. Gezien de grootte breedte van de tunnelelementen was dit net haalbaar binnen de maximaal
haalbare persstralen voor het onderstromen. De gekozen persstraal was ongeveer 13 m en de
onderstroomp~rltefllag'Ërl11. muit de rand van het .element met een tussenafstand van 23,25 rn (in
breedterichting).lnlengteri<;htinglagende onderstroompunten .h.o.h, 6,67 rn verspringend. Deze .maat van
6,67 m levert p(ecies drie onderstroompt.mten per mo()tvan20 m op, of te wel 21 onderstroompunten per
tunnelelement.[)e onderstroompunten waren zijnvanéénzijde onderstroomd, deoomijde.lneerste
instantie zoudenalleelemenbmonderstoomd worden, maar na de wijzigingnaarhetgrindbed waren alle
leidingen reeds ingestort. Voor de element 2, 3, 4 en. 6 zijn de onderstroompunten niet gebruikt. Ook zijn ze
niet achteraf diçhtgemaakt.

In het draatboek<:mderstromen,gemaaktdoor de onderaannemer HAM-VOW, is het onderstroom proces
beschreven, Inçlusief de registraties, çontrolemiddelen/gegevens,acceptatie criteria, materieel en
noodprocedures.

Het onderstromen zelf is geschied direct na het afzinken van element 1. Voor element 5 •is gewaçht totdat
eerste element 5 gekwispeld was en element 6 afgezonken, zodat het eventueel nog mogelijk was om
element 5, zowel horizontaal als .verticaal, bet'Ër tekunnenJaten .aansluiten .opelement 6 (element op
grindbed) . In.eersi:einstantiehad O1engedachthierin 4dagen mee klaarte zijn,dit heeft echter wel langer
geduurd,ongeyeer7dagen. Voor het onderstromen .werd gebruik gemaakt Van eenspoellmeng/pers
ponton en .een drijvende leiding naar een tusseoponton. Vanaf diUussenponton werden de
onderstroompunten puntsgewijs onderstroomd.

4.6.7 Sluitvoeg

De siuitvoeg is gedicht met behulp van een traditionelesluitvoegkist bestaande uit 4 panelen. een
bodempaneel,eendakpaneelen2zijpanelen. Deze panelen dichten tegen het water af döormiddel vaneen
rubber D-fender dat door de waterdruk tegen het tunnelelement wordt gedrukt. Een zekere voorspanning in
de fender wordt gegeven door de panelen tegen het tunnelelemenUetrekken doorrniddelvantrekstavén.
De panelen zijn opgebouwd uit IPEIUNP 200/240 profielen en een staaiplaat van 25 rnrndikte. De volgorde
van plaatsen van de diVerse onderdelen van de sluimeg was traditioneel: .eerste het bödemschöthijsen,
vastmaken en aanspannen met ankers en balkjes, wiggen plaatsen,dakschot plaatsen en zijschöttenplaatsen.

Om ruimte te .maken voor .het bodemschot van de. sluitvoegkistis vooraf aan het afzinken van de elementen
5 en 6 een sleufdwarsoverde zînksleuf gebaggerd. Hierin is ook voorafgaand aan hetafzinken·van de
elementen 5 en6het·bodemschot in neergelegd. Deze sleuf. is, net alsdetegelputtengebaggerd met een
backhoe.

Voor element 6 was een extra voorziening nodig in het grindbed. Aangezien de onderwatertaluds van de
sluitvoeg bodemschot sleuf conflicteerden met de eerste twee grindruggen van de laatste moot van element
6, is beslotenomde gehele laatste moot Van element 6 niet op een grindbed fundatie te leggen maar
achteraf samen met het restant van etement5 te onderstromen, Hierdoor is ook. de ruimteonder de sluitvoeg
onderstroomd.

Het plaatsen van de panelen. en het verbinden aan. de elementen is normaal verlopen. Hetdakpaneel is echter
beschadigd geraakt nadatde duikers waren vergeten één bevestigingspunt tussen het paneel en de
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evenaarsconstructieJqste maken. Het paneel is daardoor weer van het dak getrokken aan één punt. De
beschadigingenlAiarendusdanig dat er beskltenis om een nieuw dakschot te fabriceren.

::.:':::::.::'.:- .. :::::::::.,::':::':-:>.,'." <'''::'''''<'>'''''<'''''' ':"'""::-"'.' .. ".. < ".:::::"::.:: ,:.,:>::<:."

Het plaatsen varide wiggen en de leegpompen van.desluitvoegkamer is verder zonder problemen verlopen.
en de sfuitvoeg waSvqldoende waterdicht om met de afbouw te starten. Het water uit de sluitvoegis naar de.
direct aangrenzerü:femoten enballa,sttanksgepompt om het extra opdrijvende vermo~n van de sluitvoeg na
het leegpompentecornpenseren. Hiermee was in de afzinkberekeningen rekening gehouden.

Tijdens.het schoonmaken van de sluitvoegën het aanbrengen van de wapening in de vloer is scheurvorming
geconstateerd inde buitenwanden ter plaatse van de wiggen. Na opname van de scheuren is besloten em
het eerste deel vän·de sluitvoegvlOer versnefdte storten. DaarbijJs de voegvulling. Alveolith, weggelaten om
de vloer direct de kracht te laten overnemen. Ook is ter voorkoming van het verder onderuitzakken van de
wiggen de wigconstructiein de betonnen vloer opgenomen. Voor een verdere analyse van de sluitvoeg en
de opgetreden problèmatiek van de scheurvorming wordt verwezen naar document scheurvorming sluitvoeg
document, zoals opgenomen in bijlage 2. .

4.7 Afbouw .. .
...... '.' . .:.'., ..c» ,',.:.:: ,> .. ».'"'»',':::: ,<:-,.', ,_<_,',_,,','.

Het afbouwen van de tunnel is een veelomvattend begrip. Hier is alleen aandacht bestaat aan die aspecten
welke een rechtstreeks relatie hebben met de OTAO-processen of daar direct aan gekoppeld zijn. Tegelwerk
en barriers bijvoorbeeld zijn hier niet beschouwd.

4.7.1 Aanvullen

Het aanvullen v~.nde tunnefelementen Is zo spoedig mogelijk gestart. Hiertoe zijn aan de laagste kant van de
tunnelelemente~,dwars op de tunnelas, bermen van grind aangebracht door het MPP (Multy· Purpose
Ponton, Grindl)eqlegger) om te voorkomen dat aanvulzand langs het element naar beneden zou verplaatsen,
een zogenaamde stopper. Dit heeftgoedgelAierkt en met behulp van een sleephopperzuiger (voor de
dieperedelenleneen sproelponton met aaniandingsp()nton(voor de overige delen), zijn de elementen in vrij
kort tijd aangevuld. Hierbij is erop gelet dat er geen verplaatsingen zouden optreden door grote verschillen in
ophoging. HierbiJis de bestekseisvan maximaal 1,0 m verschil weerszijden van het element van belang.

Nadat het aanvullen voor het grootste deel gereed was, zijn de scheepvaart beperkende maatregel na overleg
tussen de aannemer, de Bouwdienst en het GHR opgeheven.

4.7.2· Zettingen

Van de zettingen van de tunnelelementen zijngedurende de afbouw van de tunnel metingen beschikbaar.
De grafieken daarvan zijn opgenomen in bijlage 3.

Met betrekking tot de zettingen vanerement 1 dient vermeld te worden dat dit element, zoals verwacht fors
gezet is alsgevqlg van de .grotebovenbelasting. VOQrde constructie van zowel· het landhoofd, het element
alsde constructi~vE!zinkvoegheeft dit geen consequenties gehad. Deze zijn daarvoor voldoende
gedlmension~erd.De Omega echter is Viel ineen vroegtijdig stadium aangebracht waardoor deze de gehele
zetting van de zinkvoeg, van vlak na afzinken tot ·afbouw zinkvoeg, heeft. meegemaakt. Oe Omega is
daardoor strek gaan plooien en door de leverancier is nog onderzOtht of dat consequenties zou hebben voor
de levensduur. Resultaat hiervan was dat de Omega in principe deze zettingen zou moeten kunnen
ovemruggenge.durendezijn levensduur. Hierop Is besloten geen·aanvullende maatregelen te nemen en de
zinkvoeg af te bouwen.

Noot: Bij eerdere tunnels is een grotere opzet van de op de landhoofden aansluitende tunnelelementen
opgenpmen. Bij de 2" BXT is gekozen voor een algemene en gelijkmatige ophoging van 50mmo
Als bij het landhoofd 50 mm meer was genomen hadden de bovenmatige zettingen worden
voorkomen. Zowel in het dak als in de vloer kan allesworden opgenomen. Eventuele zettingen die
"nietdoorzetten" konden wordenqpgevangen. Ook ter plaatse van de overgang
onderstromenlgrind zijn extreme zettingen (of beter zettingsverschillen) te verwachten.
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4.7.3 Afbouwv~18~)fde

Met betrekking tot het moment van aa~brengtm vanhetOmega~profiel, zijnde de tvv~edeen definitieve
waterl<ering,is••h~ ••vvellicht••ntJttig·.ofTl.de.~jscussie.<iar.tT••~<ian..of dit.dient te. gebeuren ••a1s••de .•kopschotten
nog.·intact•.zijnl·.cI~~•.vlal<•.na.het.afzinken,~f.na. ••ht!t.sIGlp~n••van.•de.•kopschotten •.·De.discu$Sie.~ou•.gevoerd
moeten wordenoy~rhetf~itof de(Jinavoldoende\f~i1igheidbiedvoorde. waterdichth~id.van detunnefin
relatie tot de afb()uwwerkzaamheden. inde tunnel.~ernvraag:iséén waterl<ering,Gina, voldoende veilig.
Reden om dit t~r~i~C:lJSsiete stellen zijn d~ zeerlasti~e,. epJ\R~() technisch onverantwo()rde,
omstandighed~n\.oVa;uop~()fTlTga indenau\Nezi?l<v0e~rUimtedieflHe wordenaan~ebracht en het feit
dat de 0rnegaal~jdwordtilangebrachtvooroftijd~sdElzettingsperiode, waardoor deze reeds voordat
deze zijn·definiti~eftinctiekrijgt(grote) vervom'lingenondergaat

Voor wat betreft de verclereafbou~.va.P. detunnel,slt>penkopschotten, verwijderen ballasttankS,. inbrengen
ballastbeton, afbouwenzinkvoe8ElnenstuitVoeg,geldtdatdit voomamelijk.~ordt beP.1aiddoorde
optredende zettingen en zettingsverschillenover de tunnelelementen en de uit het vérti<::aalevenwicht
berekende mogelijke fasering voor deballastuitwisselin~.Oe 2' Beneluxtunnel heeft het voordeel dat er een
tweetal buizen konden worden vrijgemaakt voor deballasttanl<s en dat het gewichtl geometrie van de
tunnelelementendusdanig was dat er voldoende ruimte was om daar flexibelmee om te gaan. Hierdoor
kondendekopscll0tfenreiatiefsneigesiooptworden. en <ieeerstelaagballastbetonkoninde middelste twee
buizenvrij snelaangebrachtworden. In combinatie met het weer snel aanvullen van.de tunnel en het
aanbrengen van de bovenbelasting zijn de zettingen relatief snel opgetreden;
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5. ORGANISATIE

In dit hoofdstuk zullen kort de diverse partijen met hun organisatie rondom de operaties belicht worden. Per
geval zijn ook de goede en/of minder goede punten aangegeven voor de betreffende organisatie.

Algemene leerpunten organisatie:
• Spreek, zo veel mogelijk, vóóraf een goede organisatie af. Dit geldt niet alleen voor de opdrachtgever en

de aannemer als ook voor alle betrokken externe partijen;
• De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden dienen voor en van alle betrokkenen helder te zijn.

Dit om te voorkomen dat er acties worden uitgezet of beslissingenworden genomen door
"onbevoegden" ;

• Probeer zo veel als mogelijk van ervaren mensen gebruik te maken, en neem onervaren mensen mee om
kennis over te dragen.

5.1 Bouwdienst

In deze paragraaf wordt kort de organisatie structuur aangeven van de Bouwdienst, met betrekking tot het
OTAO-proces. Tevens zal kort worden aangegeven wat de sterke en zwakke punten waren en waar er
duidelijke leerpunten aan te wijzen zijn.

5.1.1 Projectleiding

De organisatie van de Bouwdienst met betrekking tot het OTAO-proces was aan de ene kant goed geregeld,
voldoende mensen met ervaring, kennis en kunde, aan de andere kant was de start wat rommelig. De
projectleider Jacob van Vliet had geen inhoudelijke bemoeienis met het proces en had de taken gedelegeerd
aan de assistent projectleider Albert Gerrits. De constructeur Basvan Aart en ontwerper Thijs Proper, welke
aan het bestek hadden gewerkt, waren ook betrokken bij de beoordeling van de plannen. Met name op
aspecten welke de permanente constructie betreffen was hun inzet van belang.

De inzet is goed geweest en de scheiding techniek en contract/financiën is zo strikt mogelijk nageleefd. De
start was gezien de tijdsdruk waarin de eerste uitgangspunten en randvoorwaarden vastgesteld dienden te
worden wat rommelig. HCB had haast omdat zij zo snel mogelijk met de bouw van de elementen wilden
beginnen. Hierdoor waren de feitelijke taken en bevoegdheden binnen het team bij de Bouwdienst niet goed
verdeeld. De ervaring was wel aanwezig en dat heeft prima gewerkt.

Later is de taakverdeling beter gaan werken en heeft eenieder zijn bijdrage kunnen leveren. Omdat er ook
nog sprake was van opleiding binnen de afdeling tunnelbouw is een extra assistent projectleider toegevoegd,
Maarten Wilschut, welke een deel van de taken heeft overgenomen naar de feitelijke uitvoering toe. Verder
zijn op ad hoc basisdiverse mensen van de afdeling tunnelbouw voor korte tijd bij het project betrokken
geweest om nadere kennis op te doen.

Op ad hoc basiszijn een aantal specialisten geraadpleegd om voor bepaalde specialistische vakgebieden
nadere kennis te leveren, ervaringen uit te wisselen of om deel te nemen aan de gehouden reviews. Dit
waren onder andere:
• Wim Eijsink,WL: nadere uitleg over WL-rapport en belastingen op tunnelelementen als gevolg van

overvarende schepen;
• Liong Tan, Bouwdienst: algemene ondersteuning op diverse vlakken en deelname aan review;
• CeesBrandsenen Peter de Haas,TEC:deelname review en nadere uitleg over grindbed;
• Hans Burger, TEC: deelname review;
• Jaap Linnekamp, Simtech: deelname review en diverse vlakken.

5.1.2 Directie UAV

De directie UAV was in het gehele proces ruim vertegenwoordigd. In het begin de contractgemachtigde Leo
Leeuw zelf met toegevoegde toetsers voor het leertraject, Remco Hoeboer en Marcel Kraus. Na de
functiewisseling binnen het uitvoeringsteam heeft de contractgemachtigde Fransvan de Heuvel geen deel
meer genomen in het OTAO-proces en alles overgedragen aan een bijstaander directie UAV Remco
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Hoeboer. Deze heeft het proces aan de zijde van de directie UAV goed begeleid, met de inhoudelijke
ondersteuning van de toetser uit het bouwdok Ad Nieuwenhuizen, de assistent projectleider, de constructeur
en ontwerper.

5.1.3 Meetkundige Dienst

De schaduwmeting op het afzinken van de tunnelelementen is verzorgd door de Meetkundige Dienst. Door
de invoeringvanJBO-protocollen tussen de verschillende overheidsdiensten is voor de meetopdracht ook een
protocol opgesteld ..Omdat de MD zelf aan een stuk kennisbehoud wilde doen, zijner vanuit de MD meer
mensenbij de afzinkmeting betrokken geweest dan strikt noodzakeHjk. In hetprotocol was hiervoor ook een
reductie aangebracht. Belangrijkste bijdrageisgelevel'ddoor Dick Bloeme welke als enige vaker een
dergelijke meting had uitgevoerd (voor het laatst bij de Willemspoortunnel). Nicolas d'Hilster was de
projectleider voor de MD enheeftdit voortvarendaangepal<t. De praktische aansturing voor de MD
gebeurde door CAM, afdeling van d'Hüster en Bloerne, en de landmeters werden geleverd door de afdeling
TCTW uit Willemstad.

Door zijn achtergrond in de marine geodesie en hydrografie van Nicolas d'HiIster werd een leverancier van
een softwarepakket aangetrokken welke eenzelfde achtergrond had, Het resultaat was dan ook een
schaduwmeetsY$teem die de techniek van de moderne geodesie,zelfvolgende automatisch afstanden
metende meetstations, koppelde aan de modeme software van een marine geodetisch systeem. Hierdoor
waren erg mooie en accurate 3D-presentaties te maken van het afzinken van de tunnelelementen.

Doordat veel aandacht was besteed aan de overbemeting, redundacy en nauwkeurigheid van de
schaduwmeting, was de schaduwmetingnauwkeurigeren stabieler dan het afzinkmeetsysteem van HCB. Dit
heeft ertoe geleid dat, ondanksdeafspraak dat deschaduVllmeting niet gebruikt zou worden door het
afzinkcommando, toch nogal eens naar de metingen van de MD werd gevraagd, puur ter toetsing van de
afzinkmeting.

5.2 HeB

In deze paragraétfwordtkort de organisatie structuur aangeven van de HCB, met betrekking tot het OTAO-
proces. Tevens.zal kort worden. aangegeven wat de sterke en zwakke punten waren enwaar er duidelijke
leerpunten aante wijzen zijn.

5.2.1 Management

Vanuit het management team van de HCB was·er een directe verantwoordelijke voor het OTAO"proces.
Gerry Jonkheim was alsprojectleider bouwdok/tunnelelementen verantwoordelijk voorde bouw van de
tunnelelementen in het bouwdok en tevens projectieiderOTAO. Willem Boonstoppel was hoofd
werkvoorbereiding algemeen en OTAO. De afstemming met de projectleider toeritten,' Wiliem· Bijlsma,
verliep op dit niveau. De projectdirecteur had de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk
naar de diverse projectleiders door gedelegeerd. Alleen contractuele zaken werden door hem beslist. Na het
vertrek van.CerryJonkheim heeft WillemBoonstoppel zijn taken als projectleider OTAO·overgenomen en is
Leen de Jongaanhetteamtoegevoegd.

Op dit niveau was ruim voldoende kennis aanwezig om te spreken van een beheerst proces. De aansturing
van de verschillende onderdelen, projectteam OTAO en onderaannemers, is goed verlopen. Met name
scheiding techniek.en contract/financiën werd· goed nageleefd, hetgeen de samenwerking bevorderd heeft.
Zoals reeds eerder gemeld, was gezien de hoeveelheid kennis, de discussie over verbeterpunten soms erg
lastig. De houding van "we doe het al jaren .zo, en dat gaat goed" overheerste soms. Ook werd er duidelijk
minder aandacht besteed aan gebruikte spullen, waardoor sommige gebruikte spullen wel erg 'gebruikt'
overkwamen.

Op voorspraak van het managementteam van HCB is een interne review gehouden op het OTAO-proces
tijdens de engineeringsfase. Belangrijkste bijdrage hierin is geleverd door Chris Hakkaart.
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5.2.2 Projectteam OTAO

Onder de verantwoordelijk:hcid van de projectleiderOTAO werkte het projectteam OTAO.Hierin waren de
planners, werkvoo.-bereiders. en ontwe.-persaanwezig die bij het OTAO-proces betrokken waren. Veel
praktische kennis vvasaanwezig bij Willem Boonstoppelen Fransvan Rooijen. Deontwe.-pkennisen
achtergrondkenniswasaanwezigbijJan Saveur,aangevuld met SipkeHuitema. Dit projectteam ·heeft
slagvaardig en prirn;i gewerkt om alle spullen op tijd klaar te krijgen. Ook hier was sprake van een beheerst
proces en de goede scheiding techniek en·contractlfinanciën heeft de samenwerking bevorderd;

Enig minpuntje is dat de problematiek rondom de horizontale belastingenwellichtwatminder expJicieten
slagvaardig is.aangepaktin debeginfase.·Er geldt hier overigens wel dat het management van HCBhiereen
duidelijke stempel in heeft gehad, in negatieve zin.

5.2.3 Bouwdok

Onder verantwoorcil':!lijkheid·vandeprojectleiderOTAO was het gros van de activiteiten in het bouwdok
uitbesteed aan twee grote onderaannemers. De bouw van de tunnelelementen was integraal uitbesteed aan
een combinatie van Belgische onderaannemers, CEB,en al het voorbereidende en uitvoerende grondwerk
was uitbesteed aan HAM-VOW. Doordat de projectleider zelf zeer ervaren was konden de raakvlakken met
het OTAO-PJ"o~g<>edbewaakt worden.

Alle activiteitenvOorhetklaarmaken van de tunnelelementen en.dereitelijkeopera1:teszijn.grotendeels d()or
HCB zelf uitgevqe.rd ofmet behulp van een aantal gespecialiseerdeondera,anneme.-s.l\Iaasl\Nillem
BoonstoppelerFransvan Rooijen.waren hiervoor een drietal uitvoerdersaanwezig,WHlem(jiljam,Bas
IJsselsteinen Erwin ten Cate.

5.2.4 Onderaannemers

Over het algemeen kan gesteld worden dat de organisatie rondom en aansturing van de onderaannemers
door HCB prima verlopen is. Eenbelangrijke factor is dat, zowel bij HCB als bij de belangrijkste
onderaannemers, zoals hieronder genoemd, voldoende ervaren mensen aanwezig waren.

Met name de prêstaties van CEBzijn·goed te noemen. Na·een wat lastige start hadden zij de bouwstromen
snel onder controle en is er strikt volgens de planning gewerkt, zonder hierbij afbreuk te doen aan de
beoogde kwaliteit, afgezien van een aantal incidenten.

Ook HAM-VOWheeft over heta/gemeen prima werkverricht. Hier was alleenwel sprake vaneen
cultuurverschilmetbetrekkingtotdeJnvulling van dekwaliteitssysternen en benodigde
kwaliteitsdoCt,unenten. Zij waren duidelijk een andere aanpak gewenden dit vereiste dus nogal eens wat
aandacht en uitleg. Hetaal'lspreken van HCB alshoofdaannemer hierop was regelmatig nodig; Zië ook
resultaat audit nummer 11, paragraaf 3.2.2.

De werkzaamheden voor het grindbed waren door HAM-VOW weer uitbesteed aan Boskalis. De
samenwerking tussen hen is prima verlopen. Van Boskaliswas het equipement inclusief crew van de
0resund,. dus v~Lervaring,. aanwezigen deze hebben binnen de gestelde toleranties hun.werk gemaakt.

Voor de trallspQrten was alles uitbesteed .acmSMC, SmitMaritime Contract0rs,een zeer ervaren partij. Hun
inbreng isdan .ook zoals verwacht zeer goed geweest. Ook van hunzijde waren een aantal.zeer ervaren
mensen bij het project betrokken.

5.3 Derden

In deze paragraafwordt kort de·organisa.tiebelicht·vaneen aantal bëlangrijke·derdenwelkebij het OTAO-
proces betrokken waren en wat de belangrijkste .leerpunten tijn.
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5.3.1 GHR

Zoals reeds in p.1iragraaf2.1.3. aangegeven is alleen deoperatiorlele tak van het GHR,.de nautisch
beheerders, .intensiefbiJhetprocesbetrokkenge~est.Doorhetvroegtijdig benaderen, informeren en bij het
proces betrekkenyanhetGHR, heeftditopwerkvloer niveau niet tot problemen geleid. VanhetGHR waren
altijd dezelfdem~nsenaanspreef<baar, in principe GeorgePiepenbroek, als nautisch.manager overall
verantwoordelijk,.Dick••van.•Weelde, als·wachtchef.Botlek,altijd .bij••alle·.transporten aanwezig·voor de
regulatie van de$d)eepvaart,enWim vanOosten,a\$wachtehef Centrum, voor de stremmingen •ten
behoeve van heta.fzinkenende corridors rondom de zinksleuf. De interne communicatie bij het GHR,op
operationeel niVeau, is stra.kgeregeld en heeft zeer zeker bijgedragen tot een soepel verloop vande
operaties. Deinternecommllnicatie,· van operationeel naar directie GHR,heeft gehaperd; Hierdoor •zijn zoals
eerder aangegeven dan ook de problemen rondom de vensters ontstaan.

5.3.2 Directie Zuid~Holland

De directieZuid~Hollandisopdiverse niveau's bijhetproceSbetrokkengeweest.· De belangrijkste zijn
hieronder.aangegeven.

Principaa.I·.(afdeling· TXM)
De directe aanspreekpunten bij de principaal waren de projectmanager, A. Moerman, en dèassistent
proiectmanager,lvt va~ Brepa.Zijwerpen rauV\igezetopdehoogtegehouden van de voortgang van de
operatiesendeeyentueleknelpuntel1metderden. Tev~ns~as er a1tijdeen.·vertegenwoordig~r van de
principaal, vandeêlfdelipgrXlv\,of vand~afdelingcornmunicatievan T~M,of medewerk(st)erinfocentrum
of van de bouwdienst, aanwezig ofberelkbaarom de pers in te lichten en te woord te staan. Diversemensen
werden daarvoor benaderd en gevraagd.

Afdeling APS
Van de afdeling APSwas er altijd één aanspreekpunt, J de Neef. Zie ook paragraaf 2.1.4.

Peil- en meetdien$t
De peil- en meetdienst had een cèntraal aanspreekpunt, Tiny de Wit, welke de inzet van personeel en boten
coördineerde erlWas 24 uur bereikbaar. De peil- en meetdienstheeft betrouwbaar en volcontinu gegevens
geleverd.

Scheepvaartzaken Verkeersdienst Dordrecht
Van de verkeersdienst Dordrecht waren ook altijd twee personen vertegenwoordigd en •.aanspreekbaar, de
heren van Zanten en Avontuur. Zijwarenbijdebelangrijkste beslisoverleggenaanwezig en. regelde de inzet
van depatrouilleboot,voorhet opdrijven, uitlierenenhettransport .•Vanaf de radarpost en debegeletdende
boot werden destremmingertingesteld en weer vrijgeven tijdens .het transport,· endit is zonder problemen
verlopen.

5.3.3 Overige

Het loodswezèIlWas,·met nà:meopvettóèk .van hetGHR, bijde transporten betrokken. ·Ooorhet aanstellen
van een vastelopds,. zowel voor de gehele transportrouteals voor alle.tra.nsp0rten ,is de. communicatie goed
verlopen enisdeinzetgoedgeweest ..De loodswerdgeregelddoorde 100dsleider,lI\lelkeOClkzelfbetrokken
was geweest bijhet voortraject en het uitwerken van de corridors, en de inzet werd afgestemd met het GHR.
Hierdoor waren de lijnen kort en duidelijk en hebben de loods en de loodstelder een positieve bijdrage
geleverd.

De loodsleider heeft ook de interne berichtgeving en instructies verzorg om aäetoodsen op de hoogte te
brengenvan aUeactiviteitenopenrondhetwater. Metname de corridors ende berichtgeving rondom de
vaarsnelheden en stroomsnelheden was daarbij van belang. Deze interne communicatie is goed geweest
aangezien geen enkel incident is opgetreden met beloodste boten en ook zijn geen wanklanken vernomen.
De binnenvaart is niet loodsplichtig en daarom voor het GHRwat lastiger te beheersen. Tegen die groep zijn
uiteindelijkwel een aantal boetes uitgeschreven en zelfs een paar processen verbaal opgemaakt.
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6. DOCUMENTENOVeRZICHT

6.1 Bouwdienst

Voor eenoverziçbtva.ltde8ouwdienstdocumenten wordlverwezen naar hetprojectarr;hiefvande
2~Benelul<tunneI.Hjerqilzljl'loaastde reeds opgenomen40curnentenen veryvijzingengeenextra
doçumenten ..itl •.cJ~~.e\laJuatie.opg~nomen.

6.1.2Horizontal'~.I~pg,n

Voor een overzichtvan de Bouwdlenst documenten wordt verwezen naar het projectarchief van de
2eBeneluxtufl/'lel.tfieruit zijn naastde reeds opgenomen documenten en verwijzingen geen el<tra
docurnenten.in ••dm;e·evaluatie·opgenomen.·.

6.1.3 Grindbed

Vooreenoverzj#Jtval'ldeB()uwcfien~tdocurnenten wordt ver\\iezen naar het prOj:darchiefvan de
2"Beneluxtt.tnnel.Hieruitzijnnaastde reedsopgenornendocumenten en verwijzingen· geenel<tra
documenten in deze e\laluatle opgenomen.

6.1.4 Afzinkmeetsysteem (schaduwmeting)

Voor een beschouwing •van het systeem,.de performa.nce,de resulaten.Vanhet systeem en de evaluatie
daarvan wordtverwezen naar paragraaf 4.6.5 Afzinkmeetsysteem, paragraaf 5.1.3 Meetkundige Dienst en
de bijlage

6.2 HCB

In deze paragraaf zijn de belangrijkste referentiedocumenten aangegeven welke doordeHCB zijn gemaakt
ter vastleggingen onderbouwingvanhetgehelescala aaoad:ivlteiten voorhetOTAO~proces.Eenaantal
daarvan zijn zoals hieronder vermeld als bijlage opgenomen.·

6.2.1 Berekeningen

Zie Documentenoverzicht van HCB document nummer BC5-AFZ-B01. Opgenomen inde bijlage4.laatst
bekende revlsie27 oktober 1999. .

6.2.2 Tekéf1ingel'l

Zie Documentenoverzicht van HeB document nummer BC5-AFZ-B01. Opgenomenjndebijlage5,Iaa,tst
bekende revisie27 oktober 1999.

Van de belangrijkste werktekeningen OTAO is een A3 boekje samengesteld endlt is de bijlage 9
opgenomen.

6.2.3 Werkplan OTAO

De.basisvoor het hele OTAO-proces is volgens hetkwaliteilssysteem van de aannemerhetwerkplanOTAO.
Hierin staat alles. op hoofdlijnen. omschreven voor wat betreft de zaken die de aanJlemerln(let uitvoeren.
Aangezien dit plan bestaat uit ingrediênten die allemaal in het OTAO-overleg besproken Zijn,washet
opsteUenen de acceptatie van dit plan niet erg moeilijk.
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Inhoudelijk is het werkplan beperkt tot de hoofdlijnen, dus voor alle uitvoeringsgerichte details dient met
name het draaiboek bekeken te worden.

6.2.4 Draaiboek

De draaiboeken bestonden uit een losbladig systeem in een ordner, met tabs per hoofdstuk, welke tijdens het
OTAO-overleg besproken werd. In dit overleg werden de nieuwe los, in te voegen, onderdelen besproken en
werden deze goedgekeurd. Hierdoor was het draaiboek eenl~vend document dat gedurende de ritzijn
definitieve vorm kreeg. Basisgedachte achter ditsysteemisom voor de algemene onderdelen, welke voor alle
tunnelelementengelijk zijn dezelfde onderdelen te h~ben en voor slechts.eenbeperlctaantal hoofdstukken
per element een onderdeel te hebben. Hierdoor is continu alle informatie voorhanden en behoeven bij kleine
wijzigingen niet alle draaiboeken vervangen te worden. Over het algemeen heeft dit systeem prima gewerkt
Zo konden bijvoorbeeld vlak voor het afzinken de laatste gegevens voor wat betreft tankstandene:d. nog
toegevoegd worden.

Voordeel vaneen losbandig systeem is de eenvoud .van doorvoeren van wijzigingen in een algemeen
gedeelte. Nadeelts wel dat je eigenlijk altijd te veel informatie bij hebt. Kan een voordeel zijn in de zin van
het snel checken bij een ander element, kan echter ook een nadeel zijn omdat je wellicht bij een verkeerd
element kijkt.

Lijst met draaiboel<en:
• Draaiboekop(frijven, transport, afzinken en.onderstromen tunnelelementen, DWP-AFZ-001 (algemeen

draaiboek);
• Afzinkmeetprogramma, DWP-AFZ-002;
• Draaiboek transport, DWP-AFZ-003;
• Engineeringsrapport, DWP-AFZ-004;
• Inspectie plan, DWP-AFZ-005;
• Draaiboekol'lderstromen (voorinvoerihg grindbed), DWP-AFZ-006.

Daarnaast waren er een aantal (deel)werkplannen aanwezig, met name betreffende (nat) grondwerk:
• Ontgraven tunnelsleuf, DWP-GSL-001;
• Aanbrengen grondverbetering, DWP-GSL-002;
• Ontgraven aan:zanding/slib zinksleuf, DWP-GSL-003;
• Ontgraven:zuidelijke vooroever, DWP-GSL-004;
• Tijdelijk verWijderen bescherming DWL-:zinker (Botlek ondiepte),· DWP-GSL-005;
• Aanbrengen steenbestorting zinksleuf talud, DWP"GSL-006;
• Ontgraven tegel putten en put voor sluitvoegbodemschot, DWP-GSL-007;
• Plaatsengrindbermen en onderstromen, DWP-GSL-008;
• Aanvullen tunnelelementen, DWP-GSL-009;
• Openenb()l~wdok Barendrecht DWP-GBD-001.
Voor een volledig overzicht zie bijlage 6.

Voor de volledigheid is hieronder de inhoud van het algemene draaiboek opdrijven, transport, afziakenen
onderstromen tunnelelementen, DWP-AFZ-001, opgenomen:
1. Voorzieningen bouwdok;
2. Opdrijven tullhelelementen;
3. Verhalentunnelelementen naar loswal;
4. Transportge(eedmaken tunnelelementen;
5. VoorzieningenJ.oswal;
6. Tijdelijke fundatie tunnelelementen (tegels);
7. VoorzienIngen op de wal;
8. Transport tunnelelementen;
9. Verankeringen tunnelelementen;
10.Afzlnkgeteedmakentunnelelementen;
11.Afzinkentunnelelementen;
12.Afruimerdunnelelementen;
13. Parkeren tunnelelementen;
14. Sluitvoeg en wigconstructie;
15. Baggerwerk zinksleuf
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16.0nderstromentunnelelementen;
17.Aanvullen zinksleuf;
18.Tunnelelemente~atgemeen;
19.Plélnning ~nqrg<ylisape;
20.~urvey; .
21.Communicati~;
22.Materieel;
23.Afzinkberekeningen;
24.Tekeningen;
25.Arbo en milieu;
26. Diversen.

Verderzijhvandedraaiboekengeen relevante documenten in deevä.luatie opgenornen ·enerWordtda.n
verwezen naar~~tprtJjectarchief van de HeB endeOirecti~ UAV.

Wel is er in hetOTAO-archiefin Utrecht variéén cornpleteset draaIboeken beschikbaar.

6.2.5 Beslisdoeurnenten

HiervantijngeeJlrelev~tedocumentenin deévaluatieopgenomenen· er'wordtdanook verw~enl1a.a.r het
projectarchiefva,..(feHSB ende. Directie.UAV. .

...... " ., ,.

WelJseririhétÓl'AO"arehiefin Utrecht van elkèelementensetbeslisdocumenteJl beschikbaaf'.
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7. DIVERSEN

In dit hoofdstuk zijn een aantal zaken opgenomen welke wel een relatie hadden met het OTAO-proces maar
daar niet direct onder zijn te scharen. Daarom zijn zij in dit hoofdstuk opgenomen om toch de relatie·methet
transport en afzinken te leggen zonder dat deze specifiek bij één van de te onderscheiden processen·en/of
onderdelen horen.

7.1 Zinksleuf

De zinksleuf is een belangrijk onderdeel voor het afzinken van tunnelelementen. Aangezien het echter bijna
altijd door een ander ()nd~rdeel binnen de uitv~ringsgrgéll1isatiewordtuitgevoerd. is het niet betrokken in
de voorbereiding van hetOrAO~proces van de2·a~n~l\.tx~unneLBij de 2" Beneluxtunneleçhter zijn. met
betrekking tot dezinksleuf. wel een aantal zaken welkedeaandachfhebben gehad en tijdens de uitvoering
van het OT AO-proces tofa.anpassingenc.'l' prgbl~l1lenllebpengeleid.

Taluds
Tijdens de voorbereiding is door de aannemer gemeld dat zij problemen verwachten rondorndestabiliteit
van de taluds van de zinksleuf Dit zou bestaan uit een tweetal te verwachten punten: erosie van de taluds en
het bloot. kollleflliggenVéll1de 1"Ben~IUxtllnflel.A~n8~~i~l1~itr~s in het WL,rêlPport w~Noors~ld dat
dit zou gebeUren.kwarnhefniet als een .complete verrassing dat de (ü\nnemerzijnzorghieroverz()u
uitspreken. Medègezien het feit dat de aannemer een déelvan het risko van erosie vah de taluds draagt,
doordat in het ~st~kol11schreven.\Nas datllijbel;aatdzpu~rijg~nVolgenshet th~retischontgravingsprofiel,
en dus zou opdraaien voor de extra kosten als gevolg vanveelerosie van hettalud en sedimentatie van de
rivier.

Ten aanzien van de verwachte problemen heeft de Bouwdienst zelf een secend opinion onderzoek op het
WL-rapport laten uitvoeren door de afdeling Waterbouw. Deze kwamen tot de conclusie dat het WL-rapport
op een aantal punten niet volledig genoeg was en dat er aanvullende maatregelen zouden moeten worden
genomen, om overmatige erosie van het talud tegen de 1" Beneluxtunnel en wegspoelen van de bedekking
van de 1" Beneluxtunnel te voorkomen. Het advies van de afdeling Waterbouw was om een bekleding aan te
brengen na het gereedkomen van het baggerwerk. Dit advies is opgevolgd en dien ten gevolge is op de 1"
Beneluxtunnel eh op het talud ertegenaan een steenbestorting aangebracht.

De steenbestorting, tegen het benedenstrooms talud van dezinksleuf, bestond uit een bestorting over een
lengte 500 meter meteen breedte van 30 meter boven debestaande·1" Beneluxtunnel en een breedte van
20 meter vanaf de bovenzijde van het talud van de zinksleuf.De dikte van debestorting was circa 40 cm. De
aangebrachtbestorting bestond uit een gebroken steen, met een gradatie van 40/100 Olm, en is
aangebracht door middel van een zelfvarende steenstorter (zijschuiver) .

Met het WL is een overleg aangegaan om met hen de resultaten van hun onderzoek, zoals omschreven in
het WL-rapport, en de secend opinion Van de afdeling Waterbouw te vergelijken en de bediscussiëren.

Sedimentatie

Reeds tijdens het baggeren van de diepste delen van dezjnksleuf werd duidelijk dat er sedimentatie optrad.
Uit peilingen werd duidelijk dat er iets van sedimentatie/dik water aanwezig was. Hierdoor heeft de
aannemer redeliik.veel opgeschoond. Ook tussen het afzinken door is de aannemer doorgegaan met
opschonen. Dedlchtheid van het materiaal dat tijdens het opschonen boven werd gehaald was onduidelijk
omdat het weinig sediment bevatte, het was met name dik water. Ook het mislukken van het afzinken van
element 2 was tewijten aan sediment. Onzeker is echter of dit ook daadwerkelijk te voorzien was.

Opschonen

De zinksleuf is, zoals dat behoort, vlak voor het afzinken opgeschoond. Hiervoor zijn een aantal verschillende
methoden gebruikt, e.e.a, afhankelijk van de fundatiemethode (onderstromen of grindbed). De zinksleuf is
over de gehele lengte opgeschoond voordat met de afzinkoperaties is begonnen. Na baggeren van de sleuf,
hoofdzakelijk uitgevoerd met een emmer baggermolen. is de sleuf opgeschoond met behulp van een met
een dustpan uitgerust winzuiger. Aangezien het hier gaat om het weghalen van de mors en sedimentatie is
het altijd lastig inte schatten wat de werkelijk verwerkte hoeveelheden zijn. Een schatting kan gemaakt
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worden aan de h()eveelheid beunschepen .die geladen zijn, echter het watergehalte is erg hoog.
Duikinspecties (steel<rnonstersl toonden wel aan dat het opschonen redelijkefficiënt was, mits er maar
continu werd opgeschoond.

Voor de elementefl1 en5, welkeonderstroomdzouden worden is het bij één opschoonslag voor het
afzinken gebleven',A,angezienhet ging om elementen welke inde oevers liggen en omdat onderstromen
minder gevoelig is.voorldeinehoeveelheden sedimentatie, was dit voldoende.

De elementen 2,3,.4en6 zijflopeengrindbed afgezet. Dit had tot gevolg dat het schoonhouden van de
zinksleuf een belaJlgrijkere rol ging spelen. Niet alleen voorhet aanbrengen van degrindruggen, maar ook na
het aanbrengenvanh~tgrjnd. Gezien de problemen met element 2 bleek maar weer dathet schoonhouden
van het grindbee:tçrudaal is. Bijelement 2 is na het aanbrengen van het grindbed getracht meteen speciaal
stuk equipmenthetsedimentin suspensie te houden zodat het niet kon neerslaan. Dit is niet gelukt omdat de
effectieve diepte"'aJlhetm~terjeelnietgrootgenoeg was, en dit in combinatie met eenzoet-zoulscheiding
in de zinksleuf.!'i~rc:t()()rkoninde scheidingslaag flocculatie van sediment en fijne deeltjes optreden wat het
sedimentatie prOfesversnelde.lncombinatie met een minder dan verwachte bergingScapaciteit van het
grindbed van elernent2,en wellicht het onderstromen van element 1, is het afzinken van element 2 de eerste
keer mislukt.

Hierop is getracht()rn de methodevan opschonen van het grindbed te verbeteren door de stofzuigermond
op hetMPP (M~ltyPurpose Ponton, Grindbedleg~erl te monteren. Deze had eFhter een te geringeçapaciteit
om het volledig~grj"dbedbinnendebeschikbare tijd, tussen gereedkomen grindbedenafzinken(rel<ening
houdend met del11obilisatiel,op te .schonen (circa 48 uur benodigd). Hierop is besloten deze methode alleen
toe te passen indienerjokaai grote sedimentatie zou optreden.

De genomen maatr~gelen, inclusiefhet verminderen van het aantal grindruggen om meer bergingscapaciteit
te creëren, zijn effectief geweest en hebben het afzinken niet verder verstoord.

7.2 Botlekondiepte

Om tijdens hettransport de Botlekbrug te kunnen passeren was het noodzakelijk, geziende grote breedte
van deelernenteo,deBotlekbrug aan de Oostzijde door de vaste overspanning te passeren. Afgezien van de
krappedoorvaartbreedte was ook de hoogte van de brug (zie ook paragraaf transport) ende diepgang lastig.
Doordat direct aan de stroomafwaartse kant van de brug is een leidingstraat gesitueerd en tussen de
leidingstraatendebrug ligt ook nog het tracé van de boortunnel van.de BotlekspoortunnetBeidepartijen
zijnbenaderd over de mogelijkheid van het uitvoeren van de benodigde baggerwerkzaamheden. Voor de
Botlekspoortunnelwas dit geen. probleem echter voor een aantalleidingbeheerders was dit lastiger. Met
name de waterleidil'lglagvrijondiep. Na overleg is het toch mogelijk geworden om de dekking tijdelijkte
verkleinen door gelijktijdigeen steenbestorting aan te brengen. De enige andere optie was het I~gen van
een bypass leiding, welke vele male duurder zou zijn geweest.
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BULAGE 1: TECHNISCHE EVALUATIE GRINDBED TWEEDE BENELUXTUNNEL

In deze bijlage is opgenomen de technische evaluatie van het grindbed voor de 2" Beneluxtunnel, document
nummer 1915/000389 d.d. 18 oktober 2000 status definitief.
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Inleiding

De Tweede Benelaxtannelis een afgezonken tunnel die op dit moment gebouwd wordt in het gedeelte van
de A4 tussen de knooppunten Kethelplein en de Beneluxster. De tunnel wordt gebouwd direct naast de reeds
bestaande Beneluxtunnel en dient voor capaciteitsuitbreiding van de snelwegverbinding. De tunnel (zie
figuur 1) biedtplaats aan (vracht)autoverkeer, fietsers en de metro. De tunnel bestaat uit een zestal
tunnelelementenvan ieder 140*45.25*8.485 m, Opdrachtgever voor de Tweede Beneluxtunnel is
Rijkswaterstaat Directie Zuid Holland, het ontwerp is gemaakt door de afdeling Tunnelbouw van de
Bouwdienst Rijkswaterstaat, de uitvoering is ter hand genomen door de Hollandse Combinatie Benelux,
bestaande uit Van Hstturn en Blankevoort, HBW en NBM.

In dit artikel wordt niet ingegaan op het algemene ontwerp van de tunneldoorsnede. Het onderwerp betreft
de fundering van de tunnelelementen. Een aantal tunneletementen (nr's 2, 3, 4 en 6) zijn gefundeerd op een
grind bed (zie figlolur 2). Omschreven wordt dit grind bed en het proces wat geleid heeft tot een uiteindelijk
succesvolle uitvoering. Er zal beknopt worden ingegaan op de verschillen met de traditionele
onderstroommethode.

• ••• ,. 0 ••• , •• " •• , .".. •• •••• •••• • ••• " ,.. ••••• • •

Het bestek watten grondsl;agh~ftg~teg~rlaa.l"ld~lW~,~~neIYXtunneJis geschreven op basisvan een
fundering oponderstroo.mand. Hethaalbaarheidsontwerpuitde besteksfaseheeft aangetoond dat deze
traditionele wijze van •funderen van een tuntlelel~rn~~thaalba<\r\l\têl.Sjn relatie tot de optredende
omstandigheden. . .
Eenaantal keuzengemaakf:tijdens de start van d~ uitvoeringsfêl.Seblêek in een verder gevorderd
uitvoeringsstadium te~~ll~~ren ••il'l.~efl.·te.t>~erkte .•9Pllarn~~iteit.",an .•(i~••horjzontale.belastingen
veroorzaakt door ••passerènde.Scbêepvaalt ..op.basis·vall ••dè.tradnionele.funderingsmethodé.

Om dit probleem van het opnemen van de horizontale belastingen op te lossenzijn een aantal alternatieven
de revue gepasseerdwaaruit uiteindelijk gekozen is voor een grindbed wat voorafgaand aan het afzinken op
de bodem van de zinksleuf gelegd zou worden.

Door de grotere wrijvingscoëfficiënt van grind-beton ten opzichte van onderstroomzand-beton kan een
zodanig grote wrijvingskracht worden gemobiliseerd dat de voorspelde horizontale kracht door passerende
scheepvaart kon worden opgenomen. Daarnaast bood het grindbed de optie om eventueel extra ballast in
het element te kunnen toevoegen zonder dat dit negatieve consequenties zou hebben voor de voorspanning
in de elementen.

2. Ontwerpgrindbed

Bij het ontwerp van het grindbed speelden de volgende zaken een rol:
• tunnelconstructie
• grindbed
• overig

2.1 tunnelconstructie

Doordat in een laat stadium besloten was tot het toepassen van een grindbed was het niet meer mogelijk
eisen voortkomend uit een mogelijke ligging van het grindbed als invoer te gebruiken voor de
dimensioneringvan de tunneletementen. Praktisch gezien waren de tunnelelementen reeds gebouwd en was
aanpassing van de wapening niet meer mogelijk. Dit heeft geleid tot de bijzondere situatie dat de eisen aan
de ligging van hetgrindbed voortgekomen zijn uit hetgeen toelaatbaar was voor de tunnelconstructie.

Om te controleren of een tunnelelement bestand was tegen een ••oneffenheid" in het grindbed zijn een
aantal2D- en 3D-doorsnedeberekeningen uitgevoerd waarbij een "oneffenheid" in het grindbed vertaald is
naar een lokaal stijver of slapper reagerende bedding verdeeld over de tunneldoorsnede. Het hieruit volgende
momentenverloop in de tunnelconstructie is vergeleken met de opneembare momenten. Hieruit is afgeleid
welke grindbedniveaus toelaatbaar waren en welke niet. .

Door een beschouwing van de constructie en de resultaten van de berekeningen waren de volgende
conclusies te trekken:
• De twee buitenste kokers (C en G/H) vormen, door hun relatief kleine afmetingen, iedereenstijfgeheel

ten opzichte van de binnenste koker (E). Eenextra moment in koker C is nauwelijks meer mert<baarinhet
momenten-, dwarskrachten- of verplaatsingsverloop in koker G/H. Eenverandering van moment in koker
E leidt eveneens nauwelijks tot een verandering in krachtenverloop in de overige kokers.
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2.3 knelpunten

Eengroot aantalaspecteh tijn in óVelWeglnggel1orn~l'lbijheteerste .0ntWerpvan.het grindbed.· De
belangrijkste: . . •••.•......••••••.• .. .. .
a) de migratievaJl zand uit de ondergrond in het grind.
b) de invloed van de drukke scheepvaart op de Nieuwe Maas.
c) het korte tijdst.>estekVlIa,atlneen grindbed .gel~gd moet worden.
d) het optrede~Ya.n$ediméntatie.

ad a). ·Deondetgrond ·w~phetgrindbedgeleg~isbestaat uittand. Indien een.dynamisch· v~rhang kan
optredenbestaatdémtigelijkheid dat het za.nduitdeóndergrond migreert in het grindpakkel Overmatige
zetängen kunne!l dan net gevolg zijn. ..
De verWachting was èChtefdat:
• de drijvende kracht voor een dynamisch verhang in de vorm van vérkeersti:rillingenbeperkt van grootte is.
• de grootte van de maximale zettingen beperkt wordt door de beperkte dikte van de laag grind,
• er geen verschilzettingen zullen optreden tussen 2moten maar dat de zettingen een gelijkmatig verloop

hebben.
Om bovenstä.anderedenen zijn.geenrnaatregèlel'l· voorziElnfegènmigratie

ad b).·Gedürendê het leggen va.nhét grindbed diende de scheèpvaatt omgeleid te worden via een corridor.
TerplaatSevan~~póntonzeffwaSgeel'l Scheèpvé\attrno~lij~.Het Wasdókhiet mogelijk het ponton tijdens
het leggerlvarleen grindbedtijdeiijkwegte halen. DitinVefba.nd meti1etopnieuw moetel'linstellen van het
rererentieniveä.Uen hetdaaroifopttedendeprobleem da.fr'iieteen tweede keer een exactheti:elfde
referentienievaute verkregen kol'lworden. .. ... . ..... ...

ad cl. Een grindbed voor 1 tunnelèlemêntzou in ongeveer 4à. 5dageng~legdkunnen worden. AanslUitend
zou het afzinken van het tunnelelement plaatSvinden..Deafzinkplanningvoorzag in het afzinken van 1
tunnelelérllèntp~rweek.Dithieldin da.took1grindbedper""eekgelegdmoestworder!. Grote afwijkingen
in de liggingva.rlhetgrindbèdzóudel'l vrijwelmeteenleidêntot uitstelva.h de afzinkoperatie.

ad d). Het wasmógelijkhetMPPüit te rusten met een opschoól'lvoorziening.

3. uitvoering
3.1 ervaringl(tggen gfindbed

Het leggen\@nhefgrindbedvormdeindepraktijkgeen probleem ..Gemiddeld werd·1 grindrug gelegd in·1.5
uur. Ditwas indusiefcontrole op de ligging vandegrindrug. De oorspronkelijke verwachting was dat een
grindbed in 4 à5 dagen gelegd zou worden, in de praktijk bleek het mogelijk het bed in 3 dagen te leggen.

3 .2 ervaring met gesignaleerde knelpuntenJn hetontwel'p

a) de migratie van zand uitdeondergrondinhetgrind.
Uit de tettingsg~~vensvalt aftelèiderrda.thetgrindbed tenopzithteVa.n een traditioneel funderen niet
minder zetting()plevèrt~ge\1ende"BeheluX6mstandigheden".Een· deèl van dèzetting valf te verkla.ren
door het (:ompacterworden vanhetgrindpakket;HóèWèl niètsmet zekemeidgezegd kanwordenlijkthet
erop dat migratie wel degelijk een rol speelt ërtfötenigezêttÎngleldt.

b) de invlóedvandedrukkescheepvaattop de NieU1i'leMä.as.
Erzijn geen problemen opgetredel'lbijhet leggen Van hetgritld élfs gevolg van passerende scheepvaart.

c) het kóttetijdsbestek waarin eel'lgrindbedgelegdmdet wOI'dem.
Behoudens een enkele storingva.n het ponton (waarval'l1zèerkritisch in.b.t. de tijd) eneenel'lkele zware
buien is het proces van hetgrindleggen .niet verstoordgeWèest.

d) het optreden van sedimentatie.
In hoo'dstuk2;3sube) is aangegeven dat het MPP·uifgerust kon worden met een opschoonvoorziening.
Deze voorziening was .instaat geringe sedimentatie tot drcá 18 uren voor het plaatSenva.n een
tunnelelementtjvelWijderen.Evel'lwele sedimentatieophefrug:gen zou·däl1worden· verwijderd,
sedimentatie in de geulen tussen de ruggen löua.a.nweiigblijvel1.
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Het grindbed voorbceteerste element datopgrindzou worden afgezonken is gefegdinde dagen ...
voorafgaandaarllj~a.ftjnJ(en en wasgereedc:irca2 etmalen voor de geplande plaatsing van het element De
toetsing aan de criteria leerde dat het grindbed zeer nauwkeurig was gelegd, De laatste grove meting voor
het afzinken, ter controle of er geen grote voorwerpen op het grindbed waren terechtgekomen, gaven geen
verontrustende resultaten te zien.

1~11

Het afzirlkProce~~veriiepzondernoemenswaardigeprobiemen tot aan het moment van de geplande
plaatsjl1gval'l b~~el'l'lel1t.t'#l.plaatsingvanhetelementbleekdezeaan de primaire zijdeO;()8nlenaan de
secundaire zijdeO.20m boven het theoretisch niveau te liggen. De toegestanemargesbedroegenO~025 m.
Omdat nietprecîesbekend was wat er aan de handwas, isbesfoten hetaf2:inkproces te onderbreken; het
element terug naai de oppervlakte te halen en af te meren aan een kade.

Uit onderzoek uitgevoerd in de dagen na de mislukteaf2:inkpoging is gevolgd dat:
• er sedime~~tiepf<lCl.tsgeV()ndel'lhad.indeNOrm van eeflypghurt-acntige substantie met een dichtheid

van naarsÇlla.ttï9g12OOJ<glnr- .•.•..> ..•••.....•.
• <iesubstéi~~etl()O~a.a,rsçllijnliikontsta.anisterplaatse van de scheidingslaagzoetlzoutwater dQOr

uitvlokking "iln, in het zoete water van de rivierde Nieuwe Maas, gesuspendeerd materiaal in de met
zoutw~r~eytJl<ietinksJ~Uf.>.. .. ...•..•....•........•...:...• •.•.••...... ..•.•..............

• de sedi~r~e;z,*r~~lpléla~()~d,circa.0,10nlpefetn1aat
• hetrnêJ.terlAAf;z9Panigsi:ruquurl()os."'él$ dathetdoorstromingeVerltueetweer weggespoeld konworden.

::~

II
3.3 Aanpa$$ingontwerpgrig~be~..

Om.het prob~fu ••"an ..de·ovelTl'latige.sedim(!llta:tiehet·boofd te··bieden.·zijndiverse·.oplossingen·.beschouwd
wAArbiluiteirldelijKgeko~efljsom: . .
• inhetgrind1:W4bergingscapaciteitvoOrhet$edimenUecreëren;
• de funderin~drukop het grindbed te verhogen.
• het grindbedtokort mogelijk voor de start van het afzinken aan te leggen.
• de zinksfeuf continu op teschonenn~de plaats. waar het grindbedgefegd werd. Opschonen vanhet

grindped .zelf werd ..verzorgd.d:oor.•het·MPp;

In hetverhogenval1d~funderingsdrukophetgrindbe4enhet creëren vanextrabergingscapaciteitin het
grindbedis voorzien dOOfh~aantalgrlndruggen teyerminderenvan7 per moot naar 4 per moot. (zie figuur
5 i.d .. ftgt.lUf~),> .. .. . •.••.. .•.•....•••.•..•••• . .....•....••••.•.•• . ..... .. .«
Eenverminderingyan het aantalruggel1isvan invloedopdekrachtsverdelingin· hetturlOel~ment. Het
ontwerP vand~PJfll'leldoorsn~dei~hiertoe opnieuw beschouwd; Geconcludeerd werd dat qua sterkte en
stijfheid voldoende marge aanwezig was.

3.4 ervarillgênmet.tweedeontwerpgrindbed.

elernent2
• Het grindbed watreedsgelegdwasvoorelement2,werdverwijderd en vervangen dooreen nieuw

grindbed.
• Devolgorde van het leggen vandemggenis aangepastaal'1deverwac:hte sedimentatie.· Defuggen in het

midden vantletelement~n alslaatstegefegd.
• Het af2:inkenleverde geen problemen~
• Dezinksfeufwas naarverwachtjl1ggevuldmettoutwater.

element 3
• Het afzinken leverde plaatsing geen problemen aan de primaire zijde. Aan de secundaire zijde stond het

element na af2:inken0.10 m tehoog, Dezeoverhoogte bleek een dag na het afzinken te zijn verdwenen.
Het afbalfasten van het tunnelefement veroorzaakte voldoende fundenngsdruk om de yoghurt-achtige
substantie weg te persen;

• De zinksleufwas naar verwachting gevuld met zout water.

element 4
• Het grind is gelegd vanaf de secundaire zijde van het element naar de primaire zijde toe.
• Het af2:inkenleverde qua verticale plaatsing geen problemen aan de primaire zijde. Aan de secundaire

zijde stond het element na afzinken 0.25 m te hoog. Net zoals bij element 3 bleek deze overhoogte een
dag na het af2:inkente zijn verdwenen.
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• De zinksleufwas tegen de verwachting in gevuld met zoetwatër. Derivierafvoerten tijde van het
afzinken was3keeFzohoogalsdegebruikeUjkeafvoer endaatrnee hoog genoegomde zinksleuf
"schoon "teSpOelflfl'

element 6
• Het grind is gelegd vanaf de secundaire zijde van het element naar de primaire zijde toe.
• Hetafzinken~verde qua verticale plaa1:singgeen problemen aan de primaire zijde. ·Aande secundaire

zijde stond~tëlëmentnaatzinl<en (l16mtehoogiNetzoaisbijelërnent 4 bleek de:zeoverhoogte een
dag na hetagillkentezijnvemwenen;

• De zinksleufwasnaarverwachtlnggevuld met zout water;

4. conclusies en aanbevelingen

In het licht dat dëëonclusies· rtdg geendefinitiefkarakterkunl1enhebben kan veflTleldworden dat:
• het toepasseti vaneengrindbed als fundering van een zinktunnelonderdeomstandighedenzoalsbijde

Tweede Bell~luXtunnel,iout-ioet"water-wisselingen,drukkescheepvaart, ."zachte"ondergrond,rnogelijk~ . .

• de enigszins negatieve beeldvorming die hetgrindi>ed i>ijdeTw~deBenelu#4nnelopgero~penheeft
niet zonder meer mag leiden tothetniet~rt~pas~~nyanf!engril1d~a1~funderingvaneen
zinktunnel;V\tatheelgoêdÎJlogenschot.lwdienttewotdel1gel1oltlenisdat het ohtworpen grindbed het
optimale isgëgeven de randvoorwaarden:

• hethele korte tijdsbestek waarin het ontwerp heeft moetenplaalsVinden.
• reecfsgebouwde tUhnelelementen met een gekozen wapeningsverdeling.

• eengrind~li~zangmakend iSÎnrelatietotheUraditiOl"leleonderstroom:zand.BijdeTWeeae
Beneluxtunnelis noodgedwongen gekozen voor een grindbed. Er iSgeel1 echter geen enkële reden aan te
voeren waarom bij een volgende tunnel zOhderrneereengrilldi>edzou moetenwordel'ftoegepást.· Het
traditionele onderstromen is nog steeds een succesvollernëthQde.

De puntenwaarl>ijeen volgendetunhelspet:iale aandachtaalidi~l'Ittewordel1besteeazijn:
• het is verstandig om VOOrhet ontwerp van de tunneldoorsnedeliietuitte gaan va.ndenauwkeurigheid

van leggen v~hetgrind zoals dat bij de TweedeBeneluxttlnneLg~aan. is. Op zich is het hanteren van
deze nauwkêurighedenl1ietverkeerd,echter doorhetve~pêlenva.ndeprëstatie-eÎserlkan een
roi)uuster ontwerp.·vemtegen·.wbtdeh·.en .•meer.·ruirnte·gevol1del1··watden ·il1··dernarkt.

• het afzinkgeWicht. Indien gekozen wordt voor een grindb~. is een vergroting van het afzinkgewicht
noodzakelij~.8iJde Tweede Be,..eluxtunnelwas hetrnaïdrriale atzinkgewicht4000kN. \loor
grindbedeleltlentenwordtzeker8000kNgeadweerd.DoÓfeel1 vergtbtil1gval1·hët afzinkgeWichtwordt
zullen eventuele sedimentatieverschijnselen een kleinere rolspelen.

• optimalisatie van bet aantal grindruggen. Dit i.r.t; het ontwerp van detunneldoorsnede en de stabiliteit in
de eindfase·. Een nauwkeurige afstemming lay-outgrindbêdon\Werptunneldoorsheaediel1tplaatste
vinden.

• eventuele overgangen onderstroomzand-grind en de grootte van aanvulling. Bijeen-tunnel kiezen voor-t
type func:l~ril'lg,grindof~and.Eenmengeiingisnietgewenstidooroptredendemogelijke
verschilzettingen tussen zanden grind.

• eens~~(grotere)vêU1gfOnstrugie isgewel'lst.Een ilftezinkenelement dient eerder gevangen te zijn
en daarl'l1eegestuurd te Wbrden naar het reeds afgezonken element. Hierrnee wordt bereikt dat het
element nietbehoeft te "schuren" over het geprepareerdegrindbed.

• het opschonen van het grind. Dit proces dient metzekerh:eidenzonder tijdsvetlieste kunnen worden
toegepast. Een lange ombouwtijd van grindlegger naaropschoner is niet gewenst.
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l!!j Figuur 1 Dwarsdoorsnede Tweede Beneluxtunnel
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Figuur 2 Langsdoorsnede Tweede Beneluxtunnel
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Figuur 4 Indeling inpatches
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Bovenaanzicht 1 tunnelelement
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Onderwerp
Scheurvorming sluitvoeg

Beste Jacob,

inleiding

Deze notitie behandelt de scheurvorming in de sluitvoeg van de Tweede Beneluxtunnel zoals deze is
waargenomen op 17 mei 2000. Weergegeven wordt hetgeen daadwerkeUjkwaargenötnenisbpf7·tnei
2000. en. de9~genernaen maatregelen dlegetroffen.zijn.(>aarna~t 'vV0rdteenverha~deling gegeven over
de·.oorz~ak••van••het.·gebeurde .•Diteflerzijds .van~it.co~structi~·oo~punt.en .•êmderzijds.vanult
belastingoogpunt. Tot slot wordt aang~evenhoemeteenen ander pmgegaanmoetwordeninde

toekomst.. . .: ../. .. . .. ..•. ..'.'.•......•....•.... ..: /.. ...........•...•
In dezenotitle'vV0rdt ge:~uitleggegeven hoe~e sluitvoeg van de Tweede Beneluxtunflel er precies.tJitziet.
Het principe wordt bekend verondersteld en isterug te vinden in het bestek van de Tweede Benelüxtunnel.

probleem

Op 17·mei••2000·werd·.geconstateerd·.dafeen·steigerpijp,· aanwezig ••tUssen·.de••eletnenten.5···efl••6 ••en ••met een
lengte gelijk~ande s'uitv()egle~gte(preciesp~send) ,~~nzeeggekreRenhad~an(>~de; grootte 5 Cm.
Tegelijkertijd\'Verdgeconstateerddat er zich lekkages·voordeden/n. desluitvoeg .•lekkages VOoreen deel
afkomstig van scheuren in het beton van de buitenwanden van de tunnelelementen~n.voor een d~lals
gevolg van een lekkend sluitvoegschot. Niet van alle lekkages kon direct worden vastgesteld wat de bron
was, doordat niet alle locaties even toegankelijk waren (0.a. achterzijde wig).
Opvallende scheurvorming in het beton werd geconsb.J.teerdter plaatse van:
• de aansluiting buitenwand-vloer aan de binnenzijde van de wand voor beide buitenwanden (figulJr2)
• in debuite~wanden(fig~ur1enfotojs)
• .deaansl~itingvallhetkopschotopdebuitenwarid, scheurencircà1 tin. Hetköpschötishier êllshet ware

"lösgek0n'lenffvan de buitenwanden .. .: .....•.......•................•
• de wiggen in desluitvoeg. Van de wiggen zijn schollen beton losgekomen. Met name van de wig tussen

deWa.hdeh1
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aanzicht wand figuur 2

figuur 1

Bovengeri0erlWeWaarnemingen duiddenop~enverplaatsing van tofbeide aanliggende elementen naar
elkaartoeof~ertverlenging vantofbeidta,anligg~JldetlenlEenten.HÎ(:!d)ijise€lfldeel van de buitenwand
overbelast a1sgevolgwaarvan de scheurvorming is opgetreden. Na herverdeling van de krachterliseen
nieu\iVt.eyepliVichtssituatie.ontsta,afl...Besloten..•is.om••d.e•••onderstaande.werkvplgprde. voor ..de.afbouw van .•de
sluitvpegaal'lteholldel1wawPijlJitga.ngspuntwasqpkortetermijry meer zekerheid te creëren met betrekking
tot de stabilitêitvan de siuitvoeg (zie hiervoor ook afWijking2401 dd. 14-07-2000).
1. gedeeltelijk verwijderen Ahteoliet in de vloer teneinde de mogelijkheid te creëren tot het maken vaneen

beton ·opbeton-aansluiting
2. zosnelrnpgetijkvots1;orten van de siuitvoegvloer rnet beton teneinde invuUingtegevenaanhet in 1.

genoem9~'> ....•••.•..•...> . .< i.·.. . .
3. hetjn3delenstqrten van de buitenwanden rnetindeonderstestqrteel1tijdelijl<ewaterafvoerd.m.v. een

pijp.
4. scheu~l1itljecterel1
5. scheurvorming monitoren

Deqorzaa.kW9Hffgesplitst in 2 delen. Enerzijdswprdtde constructie pnderde loupe genomen en anderzijds
wordt een beschouwing omtrent de opgetreden belastingen opgesteld. Beiqeaspecten wordenmeegenomen
a,a,9gezienhttenigsi/:insvreemdis datgenoernd probleemzichv90rgedaan. heeftruim3 maanden nadatde
sluitvoegdrooggezet is. De krachten in de wiggen zijn-reeds opgetreden op het moment vanrlroog;zetten en
zijndus toegenomen in de loop van de tijd.

Wordt de constructie in beschouwing genomen dan blijkt dat er achter de wiggen een enorme hoeveelheid
wapening toegepast is om de krachten uit de wiggen op te kunnen vangen. Lokaal is de constructie stabiel.
Echter doordat de wand excentrisch belast wordt en er derhalve een kopmoment geïntroduceerd wordt op
de wand heeft de wand de neiging van de vloer en het dak af te krullen. Om dit te voorkomen dient ter
plaatse van de aansluitingen dak-wand en vloer-wand wapening aanwezig te ;zijn.De wand moet ter plaatse
11vastgehouden 11 worden door de vloer en het dak. Op de extra kracht die ter plaatse van de aansluitingen
met het dak en de vloer heerst is niet gedimensioneerd. De aanwezige wapening is onvoldoende om de
kracht op te nemen en het waargenomen scheurenpatroon ter plaatse van de aansluiting vloer-wand is
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herleid door middetvaneen controleberekening. Was de benodigde wapening wel aanweZig geweest dan
zou de scheurvorming hiermee niet voorkomen zijn, maar zou deze wel beheerst zijn geweest.
De ontstane scheur tussen kopschoten •buitenwand geeft aan dat ter plaatse de buitenwan~naarbuiten
verplaatst is.Uiteenzelfdecontroleberekeningvolgteen verplaatsing· orde grootte gelijk aande scheurwijdte
van 10 mmo
De scheurvormlngismetname opgetreden inde buitenwand ter plaatse vande aanslulting metdevloer. Bij
de aansluiting met hetdak isgeen of weinig scheurvorming waargenomen· inde buitenwanden. Dit is te
verklaren doord ••.tdeaansluiting melhet dak In :2 stappen plaats vindt(2* 45Q) en nietJoodrecht. De
aanwezige wapening werkt dan effectiever en isvoldoende omde wand" vastte houden",I
Wordt de belastinginbeschouWing genomen dan kan gemeld worden dat dekrachtberekendis voor HHW
(NAP+3.75 m) uit de gebruiksfase van de tunnel. Deze belasting is als rekenbelastingaangehouden; De
belasting bedraagt 32000kN per wig.
In de weken voorafgaand aan de constatering van de problemen was het warm tot zeer warm. De vraag die
rijst is in welke mate de elementen of moten uitgezet zijn. In de dilatatievoegen van element 5 was zoop het
oog geen samendrukking te constateren van het Alveoliet,
Met een relatief eenvoudig sommetje kan aangetoond worden dat een temperatuursverhogingalsnelkan
leiden tot extremehelastingen:

Steldat.de tuooel10 °C opwarmt en de vervorming van de tunnel volledig verhinderd is (geen
dilatatieJdan volgt een krachtstoename in de totale doorsnede orde grootteSOOOOOkNoNu is in de
siuitvoeg de vervorming alleen als volledig verhinderd te beschouwen ter plaatse van de wiggen in
de buitenwanden. Heteîemènt.heeftter plaatse van de middelste kokers geen aparte opleggingen
en derhalve een zekere mogelijkheid tot vervorming. Wordt nu slechts een kleingedeelte van de
dwarsdoorsnede van de tunnel meegerekend voor de verhinderde vervorming dan volgt nog steeds
eenkrachtstoename orde grootte 30000 kNoDit is maar liefst een factor 2 op de rekenbelasting!
Genoemde getallen zijn indicatief en alleen maar bedoeld om de gevoeligheid van de materie aan te
geven. De verlenging van 1 tunnelmoot bij een opwarming van 10°C bedraagt 2.5 mmoDe
dilatatievoeg heeft een breedte van 20 mmoWordt deze verlenging volledig toegeschreven aan 1
dilatatievoeg dan is het de vraag of deze verkleining van de voeg al direct waarneembaar is. Het is
dus op zich niet vreemd dat geen verandering in de voegen is waargenomen.

Het blijkt dat de temperatuurbelastingen een grote invloed hebben.

toekomstig ontwerp

De oplossing van genoemde problemen lijkteenvoudig. Voeg wapening toe op enkele markante plaatsen.
Ditis echter eenvoudiger gezegd dan gedaan. Voor de Tweede Beneluxtunnelgeldt dat in de zone waar de
wiggen opgelegd zijn al een extreem grote hoeveelheid wapening is toegepast·Ontwerptechnisch paste de
wapening inde doorsnede, praktisch bleken er nog al wat problemen zich voor te doen om daadwerkelijk
allewapeningin te passen. Een nadere optimalisatieslag bleek noodzakelijk. Eigenlijkmoet hieruit de
conclusie getrokken worden dat geen extra wapening meer toe te voegen is in zo'n doorsnede onder de
omstandigheden van de Tweede Beneluxtunnel.

Het lijktzinniger om in de toekomst tijdens het ontwerp goed de afmetingen van de tunnel in beschouwing
te nemen. De Tweede Beneluxtunnel heeft dermate grote afmetingen dat de krachten in de wiggen ook
groot worden. Wordt daarnaast de temperauurbelastIng geïntrodaceerddan volgt een situatie waarop niet
of nauwelijksmeer valt te dimensioneren. Voor het geval van de Tweede Beneluxtunnel zou het verstandig
zijn geweest terug te keren naar de oude methode, waarbij de wiggen tussen de binnenwanden geplaatst
werden. Hetvoordeel van deze methode is het ontbreken van excentriciteit. Gegeven de grootte van de
kracht eigenlijkeen noodzakelijkheid.
Met andere woorden: de kraagoplossing voor de wiggen is niet zaligmakend!

Genoemde problematiek heeft niet gespeeld bijde Wijkertunnel, de eerste tunnel in Nederland met de kraag.
Oorzaak hiervan is dat van de Wijkertunnel:
• de dwarsdoorsnede kleiner is en derhalve de krachten lager,
• de sluitvoeg minder diep gelegen was en derhalve de optredende krachten lager,
• de excentriciteit van de kracht kleiner was,
• en last but not least de sluitvoeg van de Wijkertunnel in de zomermaanden is drooggezet en daarna

afgebouwd in de winter. Ternperatuursverhogingen spelen in dat geval geen rol en genoemde
problematiek doet zich niet voor.
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toekomst Tw~~Beneluxtunnel

Voorde tQekomstvandeTweedeBeneluxtunneldienendesterkte, duurzaamheid en waterdichtheid in
beschouwing te worden genomen.
• De gegever'lscheurvorming inde sluitvoegheeftgeen consequenties voor de sterkte van de Tweede

Beneluxtunnelinde toekomst. De belasting inde betreffende·doorsnede neemt niet of nauwelijks.meer
toe. Een eventuele geringe toename vandebelastingleidtniettoteen·toename van de scheurvorming.
De krach~n in deWiggen enderhalveill de buitenwanden tullen niet toenemen aangezien de volledige
voegruimteinmiddels opgevuld is met beton en er sprake is van een continue aansluiting.

• De aanwezige scheuren zijn daarwaar nodiggêinjecteerd, waarmee de-duurzaamheid en de
waterdichtheid gegarandeerd zijn.

Met vriendelijke·groet,

Basvan Aart

4



illl





Overzicht scheurvormin wand 7 eiement.5
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Evaluatie OT»o 2" Beneluxtunnel

BULAGE 3: ZETTINGSGRAFFIEKEN

In deze bijlage zijn opgenomen de volgende zettingsgrafieken van de 2" Beneluxtunnel:
• De zettingsgrafieken van de tunnelelementen 1 tlm 6;
• De zettingsverschillen over de zinkvoegen van de tunnelelementen 1-2, 2-3, 3-4, 4-6 en 5-6;
• De gemiddelde zettingen van alle tunnelelementen.

20-11-01 59/65 Doe.nr. 1915-01-0512: Versie 1.0: Definitief
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Evaluatie OTAO 2" Beneluxtunnel

BULAGE 4: LUST MET BEREKENINGEN HeB

In deze bijlage is opgenomen de lijst met de door de HeB gemaakte berekeningen voor het OTAO proces,
document nummer BC5-AFZ-B01 d.d. 27 oktober 1999.
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Evaluatie OTAO 2" Beneluxtunnel

BULAGE 5: LUST MET TEKENINGEN HeB

In deze bijlage is opgenomen de lijst met de door de HCB gemaakte tekeningen voor het OTAO proces,
document nummer BC5-AFZ-B01 d.d, 27 oktober 1999 (de belangrijkste werktekeningen zijn in het A3
boekje opgenomen in bijlage 9).
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Evaluatie OTAO 2° Beneluxtunnel

BULAGE 7: EVALUATIE SCHADUWMETING MD

In deze bijlage zijn opgenomen de evaluaties gemaakt door de MD betreffende de door hem uitgevoerde
afzinkschaduwmetingen, bestaande uit de volgende documenten;
• Interne evaluatie van het afzinkproces d.d. 22 maart 200, rapport nummer MDGAM-2000.15;
• Evaluatie van het schaduw afzink meetsysteem d.d, 13 april 2000, rapport nummer MDGAM-2000.14.
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Memo Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Meetkundige Dienst

Aan
Betrokkenen Tweede Beneluxtunnel

Datum

30 augustus 2000
Onderwerp

Evaluatie eindposities TE1 - TE6

Doorkiesnummer

015 - 260 60 85
Bijlage(n)

Van

N. de Hilster

Onderstaand figuur geeft de eindposities van tunnelelementen 1 t/rn 6 van de Tweede
Beneluxtunnel in relatie tot de theoretische maatvoering (=Om) weer. Daarbij worden
zowel de eindposities van de Meetkundige Dienst (RWS) als die van Geocon (HCB), tot
zover bij ons bekend, weergegeven.

-<>- RWS l8ngS

~RWSo.vatS
-<>-RWS hoogto

-~HC8la"1gs

~HCBCNars
•••••• HC8n

De rode lijn vertegenwoordigt de sluitfout in langsrichting. Aangezien deze in het RWS-
systeem, dit in tegenstelling tot het HCB systeem, voor zowel de voor als achterkant
bepaald is, worden beide waarden gepresenteerd. Beide waarden zouden theoretisch
gelijk moeten zijn (de voorkant zit immers aan de achterkant vast)
Met vriendelijke groet,

. de Hilster

Postadres: Postbus 5090. 2600 GB Delft

Bezoekadres: Schieweg 99.2627 AT Delft

Telefoon (015) 260 60 60

Telefax 015 - 2563948

E-mail n.dhilsterCmdi.rws.minvenw.nl

Vanaf Rw. 13 afslag Delft-Zuid (afnt 10). Richting Delft-Zuid. 2e afslag. linksaf. Einde links de weg volgen ...
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•
Directoraat·Generaal Rijkswaterstaat

Meetkundige Dienst
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Interne evaluatie van het afzinkproces
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MInisterie van Verkeer en Waterstaat DiTectoraat-GeneraalRjjkswat~Tstaa:t

Meetkundige Dienst

Tweede ·Beneluxtunnel

Interne evaluatie van het afzinkproces

RappOrtMDGAM-2000.15

Meetkundige Dienst, Rijkswaterstaat
N. de Hilster
Versie CONCEPT
Delft, 22 maart~OOO
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TWeede ••seneluxwnrtel,··Jntèrne.evaJuatiec.v;m·hetafzinkproces
RapportMOGAM.2000.15

11 Inleiding
• " • • • • • • ~ • • • • • •. ' .,.. 0' .•. ' '0'.. • • • • ,0 ••. ' • ,', " • " .•••.•. , •• ", •. , •• ' • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • •. • • • • • " • .' • • .• • • • • •. • • • • • ., • •

Indeperiodenovember1999~januari2000ziJn. op de Nieuwe .Maas de zes
el~rnentellvarnjeTweedeBeneluxturmetafgezonkerl.De bouwen het
afzjnkenVandettltlnelefementénisinopdracht van de Bouwdienst van
Riji<swaterstaa,ldoordéHollandse Combinatie Benelux (HCB>uitgevoerd .
DaamaaslheeftdeBouwdienst de MeetkundjgeDienst gevraagd een
schaduwafzinkmeetsysteemoptezelten.Teneersteuilkennisbehoud. binnen
de Rijkswaterstaat,ten tweede· methét .verzoek het afzinken te innoveren en
tenderdeomtedi~nals back~upinuitersté geval mocht het systeem van de
.<lMlnernérinongerederaken.

BinnendétlAeetkundigeDienst.zijtl de afdelingen Mariene en Tenestische
GeodêsieingescbéJ.keldvoorbetuitvoerenVàJ'l de werlqaamheden. De afdeling
Mariene.Ge()desie••heeft·.hetsysteem.en ••de••procedures·.ontworpen. de afdeling
Terrestische!5eodesiéheeftzorgge(jragenvoor de apparatuur en de
meetploeg.

Ditra.pporttseenevaluatie van zowel hetsy5teem van Rijkswaterstaat als dat
vanHCBen.VaJ'l de samenwerking binnen Riji<swaterstaaten met HCB.

N. de Hilster
v. CONCEPT, 22 maart 2000 pagina 4/17



Tweede· Beneluxtunnef,.lnteme evaluatie van het afzlnl<proces
Rapport MDGAM- 2000.15

1 Afzinkmeetsysteem RWS

In dilhoofdstukkomthetMD·schaduwafzinkmeetsysteem aan bod. Naast een
vergelijking met VQorgaandesysternen, zoals ook HeB gebruikt, wordt het
systeemzelfO()kgeevalueerden wordt er nog gekeken naar organisatorische
zakenrondomhetafZinken.

1.1. Nieuw versus oud

Innovatiewaseenvandekemwoordenin de opdracht van de Bouwdienst naar
de Meetkundige DiensUoe. Aanvankelijk is daarbij ook geprobeerd het hele
meetcon<:eptteinnoverendoorgeen tachymeters maar GPS ontvangers te
gebruikenvoorhetafziflketlvandeeiernenten. Aangezien de nadelen groter
bleken te zijn dan devoordelen(ziehoofdstuk 1.2.4 - Waarom geen dGPS?) is
besloten daarvan aftezîen.DeJl1novatîeis\loornarnelijk gaan zitten in het
type taçhymeter en demaniervanverwerl<ing en presentatie van de
meetgegevens.

Waarvoorbeennogrnethal'ldbediendetac:hymeters gewerkt werd is nu
gekozen voor de Leica TCA1800, een volledig automatisch· toestel dat zelf zijn
doel volgt en in grote mate door een computer te bedienen valt.

De verwerking ging voorheen middels eenvoudige formules en rotaties, de
resultaten van deze berekening worden doorgaans op één beeldscherm
getoond. De presentatie bestaat dan uit dwarsdoorsneden ter hoogte van de
oplegging (primaire kant) en het vrije uiteinde (secundaire kant) en numerieke
waarden die aangeven hoever beide kanten nog te gaan hebben. Daarnaast
wordt dan vaak nog een indicatie gegeven of de meting al dan niet sluit.
Het MD·schaduwafzinkmeetsysteem maakt voor de berekeningen gebruik van
de kleinste kwadraten methode, waarmee alle waarnemingen (van tachy- en
hellingmeters) 'op een grote hoop worden gegooid' en middels vereffening een
positie berekend wordt. Vooralle afzonderlijke waarnemingen kunnen nu
kwaliteitsindicatoren berekend worden dieper waarneming laten zien wat hij
waard is. De waarnemingen worden daarbijdoor de software zelf vergaard. De
presentatie va de resultaten geschiedt op 4 beeldschermen, zodat het mogelijk
is zeer gevarieerde informatie, zoals tachy- en heUingmeterstatus, navigatie
display, tijdseries, dwarsdoorsneden en zelfs een 3D·display, te tonen.

Bijelkaar is hetafzinkmeetsysteem van Rijkswaterstaat een zeer geavanceerd
systeem geworden met de daarbij behorende voor- en nadelen.

N. de Hilster
v, CONCEPT, 22 maart 2000 pagina 5/17



lweedeaelleluxtull~;tnteme evaJiJattevsn hetsfzl111<proces
Rapport MDGAM-2000.15-------------------
1.1.1 Voordéfeh
Hetafziril<meetsysteemvan Rijkswaterstaatheeft de volgende voordelen:
• HetsYsfeernisvoUediggeaufurnatiSeerd,waardoorheteenconstante

kWaJltettaal'loutputheett,hetminderinspannend voorde landmeters is en
h~t.(i()()r••mind~r.personeel".bêdiend·.kan·VlIorden1 .

·.Hetgebr~ikvllOdevierbeeidsthelfuengeeft de operator een grote mate
vanffeldtJilit~itinllettQr\en van gegevens

• Berekening~nen analyses gaan viadek!einstekwadraten methode,
waardoortotop wailrnemingsniveau kwaliteitscontrole· kan plaatsvinden

• SoftwareenYVindows NT platform iijnzeer stabiel gebleken
• Softwarebiedtmogelijkheidopgenomendata te replayen

1;1;2 Nadelen
• SoftwarepakkeUscomplex, bediening dient door een goed opgeleide

~ratortegeschieden,Voora.lde()rngang met de vereffening vereist een
ze~ernatev<lnervaring ".

•• Hetkoppelel'lvan tachymeters aan meetpunten aan boord van het
tunnelelementis ornslach:ti8en kost op cruciale momenten (zoals bij de
eindcontrole).te •.v~I·.tijd

• De3I)displaysrnal<engebrtlikvan~D()bjeclen. Dexemoeten met een
pald<etatsapstu~io~aal<tworden.V()Qr deze tunnel isdit uitbesteed,

.·.·On'ldat.ook••bierv(j()r.eel'l••iêl<ete·mate.van.ervarlng ••vereist is
Ti@enshetfllêtenwordtdebedieningva.ndetachymeters volledigdoor de
cornputerover~omen.E~neenv()udigecontrole op het "referentiepunt is
hierdoor pasrnogelijkalsdeoperatordèintêrfacing met het toestel uitzet

1Aàrl~~~nbi;d~eturmetv(>Orbet~ Jlletdltsysteem gewerkt werd, is beslotentoch een
voliedigëmeetPlOeginhlzetterlrnoctltertoChhan~lnatiggewerld: moeten worden. Inde
. t()ekom$lkan~iteenvg~dig~r.~aar verwaçnting~het systeem in de toekomst door vier
personenbèdieildkUnl'lellWorden:.een projeetleider.softwareoperator, hardware operator
eneenÎnstailateulltrouble~shooter.
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Tweede BeneltJxtunnel, Interne evaJuatie van het.aftinkproces
Rapport MDGAM·2000.15-------------------
1.2 Gebrujktehardware

VqorhetafzinkeniSVandiversehardware gebruik gemaakt. Voor de
plaatsbepaJingzijntachy~ersJnge%et.de hellingen komen uit een tweetal
hellingmetersendegegèvensvandehellingmeters werden per telemetrie naar
<1~waJgestuurdvoorverwerkjlig in de softWare. Aanvankelijk werd er nog
afgewogendGPStegebruiken voorde plaatsbepaJing, maar daar is toch van af
gezien.

tachymeters
V()()rdeplaatsbepalingwerdgekozenvoor de Leica TCA1800. De reden
hiervoor was viervoudig:
• De toestellen zijn zelfvolgend, zodat ze niet continu bemensd hoeven te

wo.den
• 4ezijnZeerJlal.lWkeurig
• De MD heeft~rervaringrneeenbezitvotdoende exemplaren (5 stuks)
• Oetoestellen bieden uitgebteidemogelijkheden tot interfacing met de

meetc()mpl.lter

EenVi~rlaItoestell~nzijning~et:drièvoOr het meetwerk. één voor
rechtstre~ksec~tr()I~t'rtingen.en.a1s ••back-up.
Oet~stellen~nprimagëfunctioneerd. zo goed zelfs dat overwogen
wordtdebédieningervaobijtoékqmstige projecten aan één persoon in plaats
vaneenVQltedigemeet~overte laten, waarbij de meetploeg op afroep wel
beschikbaar zal blijven, •••...

Toch is er nog ruimte voor een kritische noot: De tachymeters worden
georiënteerd middels een aantal vaste punten op het werk. Deze punten zijn
voorzien van prisma's, zodateek de afstandsmeting naar de punten
gecontroleerd kan worden. Bij het afzinken van de Tweede Beneluxtunnel
waren de vaste punten voorzien van andere prisma's dan de exemplaren die
aan boord van het tunnelelement gebruikt worden. Ook de vaste punten zelf
waren voorzien van verschillende prisma's. AI deze prisma's hebben
verschillendeprismacontanten. Bij controles op de vaste punten dienen de
prismaconstanten iedere keer aangepast worden met alle risico's van dien.

Aangeraden wordt dan ook een volgende keer alle punten met dezelfde
prisma's uit te rusten.

1.2.2 Hellingmeters
Aan boord van het tunnelelement werd de stand van het element middels twee
hellingmeters bepaald. Beide hellingmeters kunnen zowel de langs- als
dwarshelling meten. Eén hellingmeter wordt gebruikt voor de plaatsbepaling,
de andere als back-up.
Als eis voor de I-nauwkeurigheid van een willekeurig punt aan boord van het
tunnelelement werd5cm gegeven. Dit betekend dat de hellingmeters de
dwarshelling beter dan 0.06° moeten bepalen (= 5cm op de breedte van het
tunnelelement). De hellingmeters zelf hebben een nauwkeurigheid van circa
0.03° (20', 95%), dus dat zou geen probleem moeten zijn.

Hier zit echter een adder onder het gras. De tunnelelementen worden onder
een langshelling van maximaal 2.54° afgezonken. Ats een hellingmeter aan
boord niet goed in koers •methet rei<enKUfl<figestelsel opgelijndis, zal een deel
van dezelaflgshelliflginde~Wa,~hellingterechtkomen. Uit berekeningen volgt
däfdezeoplljninginl<()~(Sb~WI'<1a.I1~erfh:a1ve graad moet zijn, Om dit te
bel"eikenzijnde h~lIingm~terS~itgerllStrneteen oplijnconstructie, waarmee het
mogelijk i!> deoplijning tofopCirca.eenkwa.rtgraad goed te krijgen.
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Tweeàe Beneluxtunnel.·lnteme evaillatie van het afzinkproces
Rapport MDGAM- 2000.15-----------------....,.-
Het zou dan ook een hele verbetering zijn als de telemetrie uitgebreid zou
wordenmet~nspanningslti!d.E!eOsignaalsterktemeter. een data in/out led en
eenmogelijkheidQm~ndezendkanteentestsignaat te kunnen versturen.

Daarnaastgeldhi.erhëtzelfdevoorhet aantal kastjes als bij de hellingmeters
reedsomschrevenis:hefzijnerte veel en ze zijn te groot.

Tot slotishet wellîchtmogelijkeen telemetriezender te gebruiken die sterk
genoogIsomlondera,olenneQpdeschachttoch uit te kunnen zenden. Uit
ervaring isnamelijkgeblekeJ1 diltmobiele telefoons ook vanuit het
tunnelelement nog werken.

1.2.4 Waarom geen d(;PS?
Aanvankelijk is nog overwogen dGPS in te zetten voor het afzinken van de
tunnelelementen . UiteindeiijkwasJnno~atieeen van de wensen van de
BouwdienstendGPShaddaarprimain~ast. Naar onze mening zaten er
echter~rna~danvoordefenaanhetgebruik van dGPS, zodat uiteindelijk
toch voordemeerconventioJ1e~~aal1pakmet tachymeters.

Voordelen
HetgrOQ~voordeelval1dGPStenop~ichte van tachymeters is dat dGPS niet
weersafhanke]ijkiS. het Isdus te gebruiken tijdens mist, miezer. sneeuwen met
laagsta.angezon.Ookzijlldeantennesmetgood te combineren met de
prismakransen vande aannerner.leker;USde antennes met een grond plaat zijn
uitgerust, Qmdatdezedan als afdak kan fungeren. Tenslotte kan de apparatuur
door.·minger.·personeel.·.bediend··worden.

Nadelen
Tegenover elk voordelen stai.ndrie nadelem
• ontvangers kunnen PilS na plaatsen masten schacht gemonteerd worden
• meer~paratuurnodigaa~boordvémhet TE (minimaal vier dGPS

ontvangers i.v.m. back-up}, dus meer personeel nodig voor installatie
• afhankelijkervantelemetrieverbindi~gen
• extra.referentiestation ••nodi!.a1s••back-up
• extrarnobjlenodigvoorl<wtaliteitscontfole (monitor)
• bij gebruik van 1telemetriezender perdGPS en hellingmeter zijn 14

antennes (6 telemetrie, 4differentialantennes en 4 GPSantennes) met
bijbehorende kabels aan boord nodig .

..oeZ~oauwkelJrigheidvantachYrnetersissignifjcant beter dan van dGPS
• f!ooveèlheid elektronica. aan boord maakt de kans op storingen groter
• MOfJ1enteeiisdoor de vemoogde lonneactiviteit de ontvangst soms nog te

slecht

Voor wathetaantat anterines betreft zOUper mast en schacht één differentlal
antenne meteen splitter kunnenvolstaallibovendien is het wellicht mogelijk
meerdere apparaten via één telemetrieverbinding met de wal te laten
communiceren.

1.•2.5 •Algemeen
• De gebruikte apparatuurwasrlietallemaat voorzien van degelijke

transportkisten.Ornschadetevoor!<QmenZijn diverse kisten verbouwd voor
ditdoeh maar echt idea.atwashet nog niet.

• \lQordestroomvoorziening kOngekoten worden uit walvoeding en een
generator. Zezijnbeidengebrui~ mede omdat de gebruikte kachels de
elektronische apparatuur kan storen, en hebben storingvrij gewerkt.
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TweèdeBeneluxtunnel,lmeme evaluatie vanhetafzinkproces
Rapport MDGAM-2000.15-------------------
1.3 Gebruikte software

I!~ Voor de verwerking en presentatievan·demeetgegevens is gebruik gemaakt
vanQINSy.QINSyiseenproduld: vanQPSte Zeist en was reeds bij de MD in.
gebruik..Spe<:iaalvoorhet afzinkenvande tunnelelementen zijn.een aantal
modulesaanhetpakkettoegevoegd.
De grootste kracht van het pakket is dat allewaarnemingen in één vereffening
worden 8estOPt,waaruit vervofgenseèn oplossingindusief kwaliteitsindicatie
komt. Het pald<etkan middels devereffening goed inzicht geven in eventueel
optredendefoutel'l/Tijdens het afzinken isdit meerdere malen van nut geweest.
Desoftwareisbovendienzeèr stabiel gebleken en levert, mede dankzij de
volautomatische •.tachymeters,.eenconstal'lte·kwaliteit

Hetisdesoftwarewaar de innovatie toeslaat. Het pakket draait op één
computer met daaraan vier lCD beeldschermen, welke samen één breed
schermvorrnen.Danktij dit brede scherm heêft de operator de mogelijkheid
gegevensterubricerenenbovendien/Tl!'.!erdere soorten presentaties naast
elkaartelatên zien. De meestvooruilstrevende presentatie hierbij is het 3D
overzicht,waarbijhêtafzinken in 30 gevolgd kan worden. Ditheeft als
voordeeldathetafzinken vanuitelkwillêkêUrig gezichtspunt bekeken kan
worden. 80vendienkan tot op centimeter niveau op de elementen ingezoomd
worden.

De resultatenvandevereffening kunnêl'l naar een tweede QINSy computer
gestuurd \Vorden(viaeennetwerk,pertêlêfoon ofintemet) die vervolgens ook
een presentatie kantonen vanhetafzinkproces. Dit presentatiesysteem op
atstandvereistookeenoperator,weUicht pjn er mogeHjkheden een en ander
op afstand te bedienen.

De gebruikte vereffening heeft bovendien als voordeel dat een directe
vergelijkinggemaakt kanwordenwssende berekende en gemeten hellingen
vanhettunnelelementDe resultaten hiervan zijn een goede indicatie voor de
kwaliteitvan hetmeetwerk,installatie/kalibratie van de hellingmeter en
installatielinmeten vandeprisma'saanboord van het tunnelelement.

Ondanks dat we zeer tevreden·overde software zijn kan deze toch op een
aantal puntenverbeterd en uitgebreid worden:
Verbeteren
• Gebruikte benamingenopbeeldschermen~nduidig maken om verwarring

ievoorkomen ...•••...•••<> ) . ..•••..•••.••••
• HeUingmeterdisplaykan duidelijker,meer als kunstmatige h()ri~on
• Koppeling tU$senleica's en prisma's op identiteitsniveau, niet door

inkloppen van coördinaten
• Bedieningtachymetersoftwarematig over kunnen geven aan landmeter

Uitbreidtm
• 4~tachymeterautomatisch kunnen wisselen met een van de anderen
• Automatische controle/kalibratie, waarbij de software zelf de tachymeters

oP een vast punt richt en controlernetil'lgttit laat voeren, eventueel de
meetgegevensgebruiktomdetoes'tellen (opnieuw) te oriënteren.
vervolgens weer automatisch terugrîtht op het tunnelelement

• MaatyoeringenJn 3DschermJntegreren
• Integratie lierpontonopstellingirt3Dpresentatie
• Presentatiesysteem via intemêt,combineren met webcam's en webpagina's
• Tachymeterdisplay gebruiken voor terugkoppeling meetgegevens
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Tweede Benetuxtunnel.li7temèé\;laluatievan het.afzinkproces
MDGAM-2000.15

1.4 Organisatie

HetmeetkundlgedeelvaJ)hetafzinken teteen succes te brengen vergt enige
organisatie. OernedewerkÎflgl1Îérbijvan aannemer en opdrachtgever is over .
hetaigemeenprimatefloeri)en>lrrzowel de voorbereidingen op als van het -
meetwerkvan de MD warerlechternog een aantal hiaten aan te wijzen.

1"'/1 ··Voorbereidingöph~tm~erk.
DevOOtbereiding()Pl1etltl~twerl<behelst die zaken die er voor zorgen dat de
meetploegnietvoorveräS$l.ngenkomttestaan. De punten waarop nog
verbetering ••van.·toepas$ing·.\YSs.waren:
• Eindc()ntrolesneIJerafffilndëlen,vereist meer training, omzetten tachymeters

kosttete veel tijd (mede d()()rde software). Er bestaat software om op de
PC de bediening val'1detoê$tellen tesimuleren. Deze kan gebruikt worden
om.·de.mêllsel1·van••te.vorel'l••te.trainen.
Meer~dac;htbe$ted:en~teverwachten obstructies, ook voor de
dakpuntcontroJe(zÎtl~erdartdemasten schacht), Bijhet afzinken van
tunnelelementdriekontl~gebeurendateen van de prisma's achter een
lierpol1ronverdween(ook\,oordeaannemer). Ditgeldtook voor de
zÎchtbaarheidvanmoJlctsf~untenvanuit de meethut.

• Devastestatievel'\indel'11eethut stenden-te dicht op elkaar, waardoor de
landmeters elkaar in de Weg zaten

1.4.2·.·••••voorbereidinB.van·.~t.rh~erk
De voorbereldmgvarrhet rfieetwerk behelst die zaken die er voor zorgen dat
hetrneetwerk kWalitatief()p een hoog niveau komt te staan. De punten waarop
nog. vetbetering ••van•.fue~g.was.waren:
• Voor het opzetten VandErapparatuur en het uitvoeren van de eindcontroles

werd gebruik gemaakt van procedure formulieren. Vrijwelalle handelingen
wel'dël'lhienneeged()Ctl~nteel'd.Alsenige ontbrak nog een notitie van de
relatietussentachymet~renprism~°altie.

•• Voorstandaardhandelingeneen'kne>ppendrukdiagram' maken, zodat ook
tijdens hectische mOl'11erl'tennietalleen op de routine vertrouwd hoeft te
worden, maargewoonstapvoorstaphet diagram gevolgd kan worden.

1,4.3 .•.Cömmunia..tie
DeaJlerbelangrijkste fae;torbijwerkenvan deze omvang is de communicatie.
Zowel tU$sende partijen onderling als binnen de diverse partijen.

~

....BiJdeeindcontrolebaperde, mede doordat de houding van de externe
.•• software operatorstorendwerkte,detommunicatie tussen GAM en TGTW
••. i· .nogaL Dit kan afgevan~wordendóOrbëtere afspraken met externen te
•i <.... . ma.kenöfdeextemerrtijdigfevervangellals de samenwerking moeizaam

loopt.
• De communicatie tussen de aannemer el'fde MD kon in sommige gevallen

beter, vooral op kritischemomenten zoals bij de eindcontrole. en het
afbreken; De bouwdienstkanhierbijalsOpdrachfgever het belang van onze
aanwezighetd verdUidelijkenendeaartnemer aansporen beter met de MD te
communicerem

• BijdemeetpioegbestondJnhetbeginnog wat onduidelijkheid over waar
softwarewelennietvoorcorrigeert. Hierdoor was het 'lOOI' hen niet meteen
duideiijkhoetiJhunroesteflenmoesten instellen. Dit was de directe
aanleiding voor het in leven roepen van de eerdergenoemde
procedureformuUeren(zieboofdstuk1A.2 - Voorbereiding van het
meetwerk).

(lJtt# niI,hd2J~ (~w:1M) .
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Tw~J:\eneluxtlJnriel,lntemeevaluatie van het afzinl<proces
Rapport MDGAM·2000. 15-------------"...-"...------
• Voordecommunicatie ••irl.de rrl~stdir~e.~i~v~.twtW'?Brd.tu~rl.Wal •••etl.

tunnelelement werd vanportöfoon$~rUikgelTlàakt.De MDbeschil(tèöol<
overeen tweetal (voor de twee gebruikte kanalen), geleverd dqor de
aannemer. lndepraktijl< kwam heter echter op n~r dat de ontvangst niet.
altijd eveng~dvvasen dat, bij een tekort aan portofoons, de MDals.eersfe
haarp<>rtof()()nsmoest inleveren. Voor een volgende keer zou het beter zijn
deporterca.binbijdemeethlltmeteen~eetalvaste radkl's uitte rusten,
zottatdezel.'lheteenvoudigmee teneme''lzijn ..Bovendien kunnen deze.met
een extra speakeruitgerustworden, zcx:latde gesprekken ook in demeethut
te volgen zijn.

• Vlakvoor het afzinken van het eerste tunnelelement was een van de
statieven verlengdenopnieuwingefr'Îeb~n.Desoftwareoperator wasnogln
hef bezit vandecoördinatenlijst van vóór deze wijziging en had de wijziging
dusn~idoorgëkregen,[)athet niet klopte bleek al·snel uit de vereffening,
waama ••bet ••probleem·.verholpen··werö•.

1.S·.NoOdzaak

Ondanksdat.beide·.afzinkmeetsystemen ••goed.gecontroleerde en geborgde
systernen.waren, ••kBn·het.toch·een. paar· keer.gebeuren.dat. er twijfel over het
goed·ful1cti()n(;!rën.ervan·onfstc)Od•.•.•peaanvvezigheid ••van ••een tweede .systeem
zorgdeeryoor(fatdëOo.-zMk vanqezetwijfelssnelaallgewezen en
wegg~nornen·••k(.)n.worden.
ZOr'lder<ieZecontrplernogelijkheidzoudi@twijfels pas in het .allerlaatste
stadium,.a1s.hettunnélelernent·.op.de.bodem.·Ogt, weggenomen kunnen
worden.
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Tweede Beneluxtunnel,·It1terrJe.ella.fuatie·van.hetaft.inkproces
Rapport MDGAM-4000.15

Indilhóofdstukkornt~tMntlemerafzinkmeetsysteem aan bod. De indruk die
wijhadden vanhet$~rtl*afhierujteengezet worden, bovendien wordt er
.noggeJ(ekennaarorgatlisatorlschezaken bij de aannemer rondom het
afzinken.

2;1•••••·••G$ndkte ••hardwUEl

Inprincipeisv()o(heta.fzinl<~isNandezelfde hardware als bij de MD gebruik
gemä.al<tN()()r~eptaats~Pä.ling:Zijntaeh}'meters ingezet, de hellingen komen
uiteentw~tä.rhellingmetersendegegevens van de hellingmeters werden per
telemetrie naar de waFgestuurdvoorverwerking in de software.

2.1,,1T~f!l$<
1\1stä.thynleteJ'isgek~env<@rdeNik()nDTM-A5LG. Dit is qua prestaties een
Plimajnstl"l.trtltHltenVl;!rgelijJ9>lijtrmet(feinstl1Jmentenvande MD, met als
efflgbêlä.ngrijkeVer$cbil<f~zet\tetielfvolgendzijn. Dit houdt in dat voor een
go~depositieb~paling(fêt~"'lend<@r(frielandmeters continu op het
turul~mentgerlcbfrtl()eten~()rden.Hjerdoor was de kwaliteit van de
plaa,tsbepatil1gnietcotltil1ÎJenViastijdénshoog dynamische momenten de
pIaatsbepalingquanauwkeurigheidniefvergelijkbaar met die van de MD.

2.1.2 Hellingmeters
De stand van detunnelelementen wordt aan boord door de aannemer met
behUlpvan twee helJingmerers. De hellingmeters meten echter alleen de
dwarshelling, de langshelling moet uit de taehymetermetingen volgen.
De indruk werd gewekt dafmenniet geheel op de hellingmeters vertrouwde.
Dit werd wellicht.veroorzaaktdoordatde hellingmeters niet rechtstreeks in
graden, maar in volts uitte leien waren, waarbijO volt.nietmetO graden
overeenstemde. Het oplijnenvan de hellingmeters geschiedde op het oog met
behulp van een zoekertje, zoals ze ook op de kijker van een tachymeter zitten.
Dit zou beter gecontroleerd gedaan kunnen worden, omdatopUjnfouten tussen
de gevoélige as. debehuizingenhetzoekertjekunnen leiden tot
oriêntä.tiefouten van de hellingmeter, terwijl deze beter dan circa een kwart
graadopgelijnd moet zijn.

2.2 Gebruikte software

De door de aannemer gebruikte software zit eenvoudiger in elkaar dan het
QINSy pakket datdoor RWSwerd gebruikt. Het pakket presenteert op één
beeldscherm de voorhetafzinkenbelangrijkste gegevens, zoals positie en
di~te eneenlangsdoorsriedevan de primaire en secundaire kant.
Hêtpakket doet z'n berekeningen niet op basis van een kleinste kwadraten
oplossingenkwallteitscontrolegeschiedt door de bekende basislijnen tussen de

I
prisma's met de gemeten waarden te vergelijken.
Alleen de dwarshelling wordt geborgd door de metingen van de tachymeters,

, doorde~igh~ van een ~~lImwneter ~ dtt voor de langshelllng' niet

L~~1
()1AhÄi~'
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TweedeB~uxturmel,lnterneeva/uatié van het afzinkproces
Rapport MDGAM·,2QOO.15------------------~Pepq$itieen dl~pte vanhettunnèlelement worden ten opzichte van de
eindpqsitieb~rekend,eenabsoluteposltlekan het programma niet presenteren.
Medehierd()orlN~hetmoellijldndeaanloóptase de resultaten van: het pakket
vaQ••de.aannemer.met.da,t ••van••de.MD.te.vergelljken. Gevonden verschiUenin
relatlevep()sitlekondendaardoornietofmoeizaamtot lnvoer~ en -

....•definitlefoutent>inhendepakkeften herleid worden. Daarnaast was ook het
discontlnuekaraktefvanhetaannemerrneetsysteemeen foutenbron, waardoor
eenvergetijkingtotophet. .oor de 0 ...•.ra.cntgever vereiste, kwaliteitsniveau in
de••bElginfase.·vrijwel••on~gel~k .•was.
Zekerheidwerdirlgevalvangevoodenverscnillen pas bereikt op het moment
dathettunnelelfJnlent de bodemraa.kteendaardoor volledig tot stilstand
l<wam.Deel1ekeerverdwenendeverschiUen, de andere keer kon pas op dat
moment de foutenbron aangetoond worden.

Op een aantal punten zou het aannemermeetsysteem minimaal verbeterd
moeterl.worden:··
• Naast.·relatleve.zoUden·.ook··absoJute··cOördinatenberekenen
• N\1~imaaLéén,rnethetschaduwafzinkrneetsysteemovereenkomstlg,

abS(>luut·coÖfdinatenstelsel.ln.·de·.berekeningen.gebruiken
• Oelangshelllngborgen

Oaarnaas'tls hetwenselijkhetsysteemook op de volgende punten te
verbeteren:
..•• gebruik maken van klelnste kwadraten methode
• ·inzettenvanzelfvolgendetacbymeters

2.3 Organisatie

Jndeaanloopvanhetmeetwerkheeftdeaannemer nog meer te organiseren
dan.de MD om het meetkundige deel Van het afzinken tot een succes te
brengen. QverhetaigelTleenl'Jlag gezegd worden dat de organisatie goed liep.
Toch willenweeenaantall<aottekeningenplaatsen.

Vooreendeel betreft het zaken die de aannemer zelf aangaan zoals
constructiesenveiligheid,een ander deel betreft de organisatie bij de
landmeters.

2.3.1 Aannemer
Naar de. aannemer toe hebben zijn er een zestal aandachtspunten te noemen.
Deze.hebben betrekking op communicatiemiddelen, construcäeser» veiligheid.
Communicatiemiddelen
De landmeetploeg van de aannemer communiceerde met de pontons op het
tunnelelement middels twee radiokanalen. Daartoe had de aannemer een
aantal.porlofoonsbeschikbaar gesteld voor zowel de landmeetploeg, de
afzinkploeg, de MD als de Bouwdienst. Het is echter een aantal malen
voorgekomen dat door. gebrek aanp()rtofoons de MD zonder kwam te zitten
(uiteindelijkwas de MD-meetploeghet minst belangrijk in het hele
afzinkproces). Dat hierdoor ons werk in grote mate bemoeilijkt werd mag
duidelijk zijn.
Constructies
De kwaliteit van deprismaconstructie aan boord van de tunnelelementen
verslechterde naarmate het werk vorderde (montage van regenafdak en
uitschuiven van de prisma-armen werd onmogelijk door beschadigde
draadeinden), waardoor bij tunnelelement 6 het afzinken zelfs bijna onmogelijk
werd (prisma's werden ondoorzichtlg doordat motregen er ongehinderd op
neer kon slaan).

N. de Hilster
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Tweede B.eneluxtunnel,JntemeeyaJuatJevan hëtatzinkproces
Rapport MDGAMc2000.15-------------------Rondom•.het •.afzil'lkteITein.·Wl4elleen·.aantaJ.·referentiepunten.geconstrueerd.
EénvandÎepUntet\iSÎn<f~I99Pvandt!tijdverstoord geraald:. Beide
fatldmeeWloegërtha(f(t~nc:Jit·~j(jÎgdoor,waardoor dit geen nadelige gevolgen

.··•.·VQor.·het.atzil1kerl.h~.•••Ml~I••is••~~.zaak.·d~gelijke punten beter tegen
··verstoringen·.te.~$ÇhërWen.··········
Bijde hetl.litzettel1 yai'!lfetijgl1ererementen in het bouwdok te Barendrecht is
gekozentlt!t5~Wnllél~elTleJltV61gen$~afwijkende conventie te bouwen.
t-1etasSenstt!lSeIv{as"'~"g~tiláidtenC)pzichte van de gebruikte benaming en
bovéndiel1\t1ar!ID4elTlastiJl$çha.chU!ID()pzidlte van de Y·as gespiegeld.
Dezeàfwjj~eJldeè()nvel1~~1~geAlirallebetr()kken partijen tot de nodige
venvarril1gbijzowel (Ji JX>9Wfl:letinmeten als het afzinken van het
tunlleleklrnentDelan<ftrl~lagvaride aannemer was in dit stadium nog niet
in.·het ••bpUwpröces.betrokkell,·
Veiliglleid
HoeweJditrapporteenevjl\@~e"an<teafzjnkmeetsystemen iswitlen we toch
een stukje kWijtover deget.')()9f#t~igheidophet werk. Dit omdat de
beUokkenenmerreChtstreet<Smeetel'riakenhadden. Naarmate het werk
v()rd~e·.Werd· ••narJlejij~··dtîi9~lijk·~···vet1igneid·.·ingeleverd:
.Hef~rstettlnl1eJêlêffiêotWas\l()oijiellvanprima vetlichting(buiten én

binnen),ldirngereetfscl:lciÊlt1b()l"desoptijdelijkesChacht. Bijhet laatste TE
ontbraK het hÎeraan.Zelfsdetijdelijkeschacbt te BarendreChtwas niet meer
V<>OF2:ienNal1eniglj()tJ\l~omveiligoverhet randje naar binnen te gaan.

• InhetbegÎnwas lÖC!lgangtotnetwnne1elementzonderzwemvest,. helm,
·radiRel1it>egéleidiJlgJli~fTI()geljjk,8ifhettaatste TEwas net geen probleem
zondérditaireshetele~l'lttëbeUeden el1waren bepaalde voorzieningen
zelfs niet meer voorhanden.

2.3.2 Landmeters
Deprocéduresron<J()mhet~~În~n biJdelandmeetploegbehoeven nog een
aantaJwijzigingerJ~Oij$·in~t'l$Zijner~ ·aantaJpunten die minimaal nodig zijn
.\looreellg()eAAb()rglOgYill1h~táffll1kmeetsysteem en de afstemming· tussen
boofd- ••en.·schaduwaftinkrl'léetS)'steem:
• Berekening mast· enschachtposities middels vereffening
• Dakcontl'Oleuitvoeret\\I()(jrafgaänd aarlhetaftinken
• Gezamenlijk (aannemetenMD)lijStopstelien van alle belangrijke

stuUlpunten en deze in alle gebruiktërererentiesystemen uitwerken
• Overat gebruik maken vàFlprisma's met zelfde prismaconstantes

N. de Hilster
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Tweede Beneltlxtu nni!k Interne evaluatie van hëtaf'z:inkproces
RapportMDGAM-2000.15-------------------

3 Samenwerking en leerpunten
.............. ' '.' .' .. . ~.. '.. -. ..' ' '..' '.' .

Bijprojedenalsd~%ei$eengoede$amenwerking van het grootste belang. Over
·het~ge01een:.vvas·.(jeze.goed••in••orde•••Atle••parnjen.waren .•geneigd·.alle redelijke
enbil"lnel"lhurtkunl'lél1mogelijkeVeaoeken:voor elkaar uit te voeren. ·De
punfellWaal'b1jve.peteringmogelijkwaswerden vrijwel allemaal veroorzaakt
door ••het.te.laatll1wlnnenvariadvles.blj ••de•.andere .partij(en).
[)emeestepun~r,zijnindèvorigehoofdstukken reeds benoemd, maar worden
hlernogmaalsopeen. rijtje gezet.

• In een eerder stadium de abinkmeetpfoegen bij het bouwproces betrekken,
zodat

• definitiesel'lconventieseenduidig zijn en blijven
• s~cif~kewensen, zoals het aanleveren van 3D·bestanden,nog

realiSeerbaarzijn
• DeMD vakerbij dit soort projecten betrekken zodat ook op basisvan

ervaring gekeken kan worden of bepaalde procedures inderdaad verbeterd
zijn

• Zorg dragen voor goede communicatiemiddelen
• Tijdenshet afzinken zal toch op getallen gestuurd blijven worden
• 3D beelden maken 2Dzijaanzichten(profielen)overbodig en verduidelijken

het overzicht
• Volgende keer dient de meetploeg van de MD nog beter getraind van start

te gaan
• MD software moet nog duidelijker en eenduidiger
• Huidige MD-afzinkmeetsysteem kan met minder personeel probleemloos

draaien
• Schaduwafzinkmeetsysteem is noodzakelijk gebleken

N. de Hilster
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Tweede ••Senèluxfunnel, ..lnterné.éllaJuatie Ilan·het·aizinkproces

Rapport MlXiAM·20Q0,15

4 Conclusie

Het·.is.•eeO.·9pen•.deur.ol'l'l.te.~eggen·dat.met •.beide systemen de
tunnelelementen •••prima.~f.~•••~jll~ ••zijn••••Het ••MD-afzinkmeetsysteem heeft
daafbij••een ••aan.tal.iru"lovatie.rnet%tch.•meegebracht. Voor.·wathet
aannemerm~ste€!n1~~ft.zOuhetbetergeborgd mogen zijn. Daarnaast is
de pre<:isieervall Jliet cOIlstir!:fdoordat het niet geheel automatisch meet.
6ovendienz(i)tldecomrntldiçatietussende diverse partijen nog beter kunnen en
moet meer Zo(g~teed\'y(),.deriaan (Je eenduidigheid van conventies en
referenties.
HetMO ...afzinklTîeetsysteernkcmtenslo1tedoor veel minder personeel bediend
worden dan fut nogtoehetgeval was.

N. de Hilster
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Tweede Benelul<tunnel, De positie van hetschaduwafzinkmeetsysteem
Rapport MDGAM-2000.14

---- ..•...•.•_------------~

Inleiding

E:Vàli.latte
Schaduwafzinkmeetsysteemin de functie van back-up
Schaduwafzjnkmeetsysteern ••als innovatie-oefening
Schaduwafzinkrneetsysteemom kennis te behouden
Hoe verder?

Bijlagen
1 - Tweede Beneluxtunnek Afzinkmeetprogramma RWS
.·2-l<opievel(f~t<en
3~TweedeBeneluxtunnel:lnteme evaluatie van·het afzinkproces
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T~Bel'Ielul\tunnel. Depositie van het schaduwafzinkmeetsysteem
Rapport MDGAM-2000.14

Inleiding
. . . . . . . . . . . . . . . . . '.' .' ',' .'. . . " .' . . . . ,. . , ..~. ," .. '.' ',' . . . . . . . .' . . . '. . '. .. . . .'. . . . . '. . . . . . .. " '.

De betrokkenheid van de Meetkundige Dienst bij de bouwen het afzinken is al
minstens 40 jaar oud. De intrede van detomputer en de automatisch metende
positiesystemen gafvoorat GAMeen nieuw werkterrein bij het ontwikkelen en
bouwen van· het afzinkmeebysteem.·· .

MD vervulde op het terreiiivan afzinkmeetsystemen voor de Bouwdienst de
rol van deskundig terzijde staan van de opdrachtgever en deed tevens de
operationele uitvoering van de afzlnkbegeleiding.
Daarbij was het op positie brengen van detunnelelementen eerst nog een
ge2;amennjkeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever en aannemer op basis
..van een even grote inbreng van beide afzinkmeetsystemen .

... .Daarna vQlgdeeenperiode waarin de MD. niet meer ontwikkelde en zelf ook
nietrneer uitvoerde maar wel de Bouwdienst.terzijde stond met advies en
.toelicht.
·Nu in de huidige stijl van uitbesteden is de aannemer volledig verantwoordelijk
voorhët volgens bestek afzinken en oppositie brengen van de
tunnelelementen; .

De bovenstaande trend is met het afzinken van de laatste Tweede
Beneluxtunnel in de Nieuwe Maas tussen november 1999 - januari 2000
.onderbroken. De bouw en het afzinken van de tunnelelementen werd gegund
...aan.de.l1ollandse Combinatie Benelux (HCB)en de Bouwdienst heeft de
Meetkundige Dienst gevraagd eenscbaduwafzinkmeetsysteem op te zetten .

.Dit rapport wil weergeven. (evalueren) in hoeverre het gewenste doel van de
BouwdienSt door de ogen van de MD gezien is bereikt, haar aandeel daarin en
welke rol de Meetkundige Dienst in de t6et<omst nog verder kan spelen.

N. de Hilster
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Evaluatie

Tweede.·BenelUxtunnet.·.Oe·pdsltle.van ·hetschaduwatzinkmeetsysteem
MOGAM·2000,14

Deèvaluatie bèhë!.ucMtViè.rol'lderwerpèn:
• .Opdr~çbtl'eaIisa.tie
• SchaduwaflÎnkrn~~milldèfundièvan back-up
• Schaduwa.fzin~lTIeetsyst~malsinnovatie"oefening
• Schaduwatzillkmeetsy5teem om kennis te behouden
•. Hoeve:rder?

Opdrathttealisätje
DeópdrachtV(~E!en'i()lI~ig()~rationèel, onafhankelijk, vernieuwend en
··betrouwbaa.rafijtîkrneetsY#~èmtèbouWèn.Dezeopdracht w~ tevens
bed()elddeMè~undige~ •.•stgelegenheidte geven haar kennis van
aftinkm~~ystemen·.op ••pell.tè.·brengell.
NAArontelTlenittgi$e.I'E!eg:bllÇk"~pgërealj~eerd,minimaal gelijkwaardig aan
hetaanlemètafZt"K~ts)'~,datgedürende de zesafzinksessies
bedrijfszeker h~ftç'eftJn<;tÎ()Jlmd'D~l'bijzijn we geslaagd, waar mogelijk en
.zjnvol,nieuweteehfli~~~Il.imPWl1'Iel'l~eremDaarn~t is ook het aantal
medewel'kërsvande1v\~l.u"l(ligeDiêg:stuitgebreid· dat: nu weer kennis heeft
van degangvarrzakenrolldijêtatttllKel1.

Schaduwsysteem··in··de.··,..IIeti~·~.n··.bad"up
...Bedoelingf);kk .•üp.· .
SYsteemtêcbllisffiisbefg~rnpgèlijkomZoveelldubbeling' in een
afZillkl11ee~steerElaantebrèpgerlzodatdè back-up binnen hetzelfde systeem
·zit.Er,zijl'lOOkg0edet~d~l'len()lTItWeevOllêdjggescheiden systemen op te
zetten.DebouWdie.l1stZelfgE!eft~n dat de hoofdrèdenen voor het inzetten
valltWeeafzig:kmeetsY#erneg:isJngegtnten om tijdens het afzinken de
.befrouWbaameidende.col')tIl1U)tëittevemogen teneinde de risico's te
verldeinen.

Zinnigheidback-up achterafbekeken
Alser verschillende organisä.fiesbij het aninkenbetrokken zjjn dan blijken er op
ditspecifieketerrein toch nogverscnillende conventies enrefêrenties te worden
gèbrüi1<t.
Tijdens hetafzin1<enwaren er momenten dat een· van de systemen onverwachte
uitkomsten gaf. Deze konden dan snel aan de:hand van het andere systeem
geverifIeerd worden. Het feitdafdit nodig w~ geeft aan dat het
zèlfdetecterend verrnogen(kwaliteitsbOrging) van het hoofdafzInkmeetsysteem
toch nog onvoldQende~as.
De aannemer heeft het MD-schaduwafzinkmeetsysteem Ineen aantal gevallen
geraadpleegd om waarden "ag:haar dwarshellingmeter te verifiëren. Door het
discontinuekaralder van hetl1o()fdafzInkmeetsysteem w~ het niet altijd even
makkelijkde dwarshellillgte bOrgen.
Het hebben van twee uitkomsten die blijken te verschillen leidde ook tot
verwarring, het opnieuw afl'egelen en meten. Hethoofdafzinkmeetsysteem kon
daarop niet reageren met~nondubbelzinnig antwoord, De MDwas daartoe
wel In staat maar kon/wilde niet uit voorzichtigheid vanwege de nieuwigheid
van het systeem. Het te hoog staan van het tweede tunnelelement werd door
deaallnemer aanvankelijk niet, door de MD direct wel gemeten maar werd pas
een werkelijkheId nadat duikers dit hadden geconstateerd.
De Indruk van de MDls dathaar systeem in enkele gevallen daadwerkelIjk als
back-up heeft gefungeerd.

N. de Hilster

v. CONCEPT, 13 april 2000 pagina 517



... Tweede ~nelul<tunnel, De positie van het schaduwatzinkmeetsysteem
RapportMDGAM-2000. 14-------------------
Schaduwafzinkmeetsysteem als innoVatle..oefening
Deze.doelstelling heeft ons inziens geleid naar enkele succesvotle

.. . vernieuwingen.·· . ... .... .... .•....•. .. .....
... ...... AJseers1:eismisschiendebeiangrijkste daarvan wel de ervaring dat er met bijna

..startdaardsoftware·en hardware van de markt een afzinkmeetsysteem te .
bouwen is. ...-;:>; . ... •

. Ook blijkende. Delftse standaard waamemingstheorieën op het gebied van
precisie en·betrolJWbaarheid (kwaliteitscontrole) toepasbaar in de
piaatsbepalingvande af re ~inkentunnelelernenten. Beide ervaringen geven
aan dat er op ruime schaal kennis aanwezig is, die juist in deze werkomgeving
van pas komt
Eenander groot voordeel bleek het geautomatiseerd kunnen meten te zijn. Niet
alleen kan de bemanning minimaal zijn maar het automatisch volgen kan ook
heel goed de bewegi:ngseffecten registeren in alle fasen van het afzinken.
De registratiefunctie van het afzinkmeetsysteem opent bijvoorbeeld ook de
mogelijkheid het afzinken terug te spelen op een wijze alsof het weer 'real time'
is.
Nu was het mogelijk om ook aan anderen op andere plaatsen dan het metend
personeel de afzinkresultaten te tonen met een zeer in het oog springende
driedimensionale presentatiewijze.
Voor het afzinkproces zelf is de mening dat de waarde van het 30~p1aatje
groter zal zijn met een betere (logischer of meer leesbaar) integratie van het
3O~plaatjeen de aflinkgetallen.
Ook menen we dat het driedimensionale beeld waarin de posities van de
ankerpunten en fierpontons zijn toegevoegd een bruikbaar hulpmiddel kan zijn
in de besturing van tunnelelementen.
De driedimensionale presentatiewijZe kan ons inziens ook makkelijk verder
uitgebouwd worden tot een publieksfunctie. En dat past goed in het
RWS~beleiddat haar doen en laten aan een breed publiek wil tonen.
Gedacht wordt daarbij het afzinken live via een website op internet te tonen.
Dezewebsite zou dan naast de driedimensionale beelden ook de getallen,
hellingen, bovenaanzichten en zelfs videobeelden van de omgeving en de
meethut van binnen moeten laten zien. Bovendien kunnen via de website ook
beelden van voorgaande tunnelelementen, van het bouwproces in het
bouwdok en animaties getoond worden.

Sdtaduwafzinkmeetsysteeln om kennis te b4!hQuden
Bij de opdracht voor het opzetten van een afzinkmeetsysteem is het vasthouden
en op peil brengen van kennis als een van de twee redenen, naast die van back-
up, genoemd. Ons inziens niet ten onrechte omdat het hier een zeer specifiek
werkterrein en ook markt betreft door de combinatie van tandmeetkundige en
van hydrografische aspecten, waaraan hoge continuiteîts~, precisi~ en
betrouwbaarheidseisen worden gesteld.
Anno 2000 bleek de mix van deelnemers met nog oude ervaring (van 10 jaar
terug) en deelnemers met nieuwe ideeên in staat op tijd een nieuw modem
systeem te ontwerpen en operationeel te maken. De oude kennis is daarbij
opgehaald en overgebracht naar de nieuwe deelnemers. De (andere) eisen van
deze tijd hebben er toe geleid dat het systeem qua ontwerp, proces en
uitvoering nu gedetailleerd is gedocumenteerd en voorzien is van de meest
actuele kennis van dit moment. Wij denken hierbij dan aan het speciale
instrumentarium om de hellingmeters uit te lijnen, de automatiscl1 metende
tachymeters, de vereffeningsreken- en (30) presentatietechnieken en niet in de
laatste plaats een op maat geschreven kwaliteitsborgingssysteem.

N. de Hllster
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Tweede Beneluxtunnel,.De posttieYan·het schaduwafzinkmeetsysteem
Rapport MDGAM-2000.14-------------------
Hoe verder?
KijkendnaardetoekomstfV\f~nnaarverwachting ook in het
aannemerssysteemanderetechoîekenzullen worden toegepast. denken wij bij
hetopstellenvanbesteksafiil1l<systeemseîsen, het beoordelen van offertes, de
uitvoering en evaluatievanniêuWeafzinktunnelprojecten een zinnige bijdragÊf
te kunnen leveren.
Eninhetgevaleenback~upgewenstis. omdat bijvoorbeeld de afbreukrisico's
moeilijk zijn lnteschatten'hopenwijopnieuw betrokken te worden bij het
leveren.van befrouWbareonafl1él11kelijketunnelafzinkinformatie.

N. de Häster
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Evaluatie OTAO 2" Beneluxtunnel

BULAGE 8: TEKENINGEN CORRIDORS

In deze bijlage is eenA3-boekje opgenomen met daarin de tekeningen van de corridors zoals deze zijn
gebruik voor het aanleggen van de grindbedden voor de elementen 2, 3, 4 en 6.
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Grindbed TE-3

V/21 Werkgebied (corridor 2l. dag 2

P././,J Vaarqeut zeescheepvaart
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DAG 2:

AKTIVITEITENIN HET WERKGEBIED(CORRIDOR)NA AFZINKENTE-2:

- maken 40 m1grindbed t.b.v. TE-3 (m.b.v.MPPl

Algemeen: maximale vaarsnelheid 5 knopen.
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Afgezonken TE-1 en TE-2

Grindbed TE- 3

Werkgebied (corridor 2), dag 3

Vaargeu zeescheepvaart

DIEPTELJJN-5.00 Dieptelijn

AKTIVITElïEN IN HET WERKGEBIED(CORRIDOR)'A AFZINKENTE-2:

DAG 3:
- maken 40 m1grindbed t.b.v. TE-3 (m.b.v.MPPl

Algemeen: Maximale vaarsnelheid 5 knopen.
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Afgezonken TE-1 en E-2

Grindbed TE-3

VZ/1 Werkgebied (corridor 2). dag I.

Vaargeul zeescheepvaart

DiE?TEUJN-5.00 Dieptelijn

AKTIVITEIT EN IN HET WERKGEBIED (CORRIDOR) NA AFZINKEN TE-2:

DAG 4:
- maken 40 ml grind bed t.b.v, TE-3 (rr..b.v.MPP)

Aloemeen: Maximale vaarsnelheid 5 knopen.
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Afgezonken TE-1 en E- 2

Grindbed TE-3

VZ/1 Werkgebied !corridor 2), dag 5

Vaargeul zeescheepvaart

DJEP1ELlJN -5.00 Dieptelijn

AKTlVIïEITEN IN HET WERKGEBIED (CORRIDOR) NA AFZINKE TE-2:

DAG 5:
- maken laatste 20 m1grindbed TE-3 (m.b.v.MPPl
- Controle van gemaakt grindbed .

Opmerkingen:
- Corridor in deze fase duurt ca. 6 uur.
- Bak kan in geval van nood binnen O,Suur worden verwijderd.
- MPPkan in geval van nood binnen 2 uur worden verwijderd,
- Terugstellen MPP + bak duurt 2 uur.

Aloemeen: Maximale vaarsnelheid 5 knopen,
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LEGENDA:

Afgezonken TE-1 en TE-2

Grindbed TE..3

VZ/1
f///J

Werkgebied (corridor 2). dag 6

Vaargeul zeescheepvaart

DIEPTEl.IJN-5.00 Dieptelijn

AKïlVITEITEN IN HETWERKGEBIED(CORRIDOR) A AFZINKENTE-2:

DAG 6:
- Grindbed t.b.v. TE-3 gereed.
- T.p.v. corridor vaarverbod voor scheepvaart tlm afzinken TE-3.

Aloemeen: Maximale vaarsnelheid 5 knopen.
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-HATEN IN '"'. TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
-PEIL~ATEN IN l'\. T.O.V. N. A. P.
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EGEN A:

Afgezonken TE-1, 2, 3

Grindbed TE-I.

VVI Werkgebied (corridor 3), OAG1

Vaargeul zeescheepvaart

DIEP1BJJN-5.00 Dieptelijn

AKTIVITEITEN IN HET WERKGEBIED(CORRIDOR)NA AFZINKENTE-3:

- Calibreren op TE-3 t.b.v. grindbed TE-I. { duur ca. 24 uur}.

Algemeen:
- Bij passerende zeescheepvaart 'over de Noord' wordt het
calibreren onderbroken.

- Maximale vaarsnelheid 5 knopen.

OPMERKINGEN
-MATEN IN M, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
-PE:ILMATE:N IN.... T.O.V. N. A. P .
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Afgezonken TE-1 2. ,3

Grindbed TE-4

kC//1 Werkg b'e led (corridcr S) dst, ag 2

Vaargeul zeescheepvaart

~ -5.00 Dieptelijn

AKi lVI ElTEN IN -HE I WERKG- -DAG 2,' tBh:D (CORRIDOR) A
AFZINKEN TE-3:

- maken 40 m grindbed t.b vAI .. E-4 (m.b.v.MPPl

oemeen: Maximale vaarsnelheid 5 knopen.

GPMERK. GE
-KA:t:N iN "', Tt:N-?E,LKATt:N iN ZIJ ANDt:RS AANGt:•••. T. 0, V. N, A. p, Gt:Vt:N

OVERZICHT T ELELEMENF' •..

D'
C I
B'
Ai

irtv'l 0,)''''-

~""''1 .••e
".tVlV

••(.t •• -e

·OD(c.:.
J':'() .).:'~

:...~ I~~:e-
L. voor 1 ' '.,op,g 0

1"'''''1' olad nr.2 ,;5000
: A3 iës•..•2".".~_ A.Z- 072

~ r~ _ .•...••••••4;~.A n,.. .•••.~;••.,..

I pa,'



~
\,
\

\

~

.. --\ ....

\~-
Wilt:)n F···I enocrc . _ ..

-,
\
\
I
\

i

\
\

Snetle 2

o

MADROE HAVEN
-'- - -- •..-- - .....• - --"

c
0

Z ID
>
0..c

E
::l
Go)

0'>-
.;--J

Q)
0-

0
N

EGENDA:

Afgezonken -1-t.- .2.3

Grindbed TE-I.

V//1 Werkgebi d (e corridor 3} .. oag 3

Vaargeul zeescheepvaart

DIEP1ElJJN-5.00 Dieptelijn

IN HET WERKGEBIED (CORRIDOR) NA -ArZINKEN TE-3:

- maken 40 m1 .grlOdbed tb.. v, TE 4 (
Alg - m.b.v.MPP)

emeen: Maximal e vaarsnelheid 5 knopen.

GPMERKINGEN
-MATE:N IN "'. TE:
-PE:ILMATE:N 'N NZIJ ANDERS AANG• •••. T. O. V. No A. P E:CK:vtN

OVERZICHT
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Afgezonken TE-l. 2. 3

Grindbed TE-4

VZ/1 Werkgebied {corridor 31. dag 4

Vaargeul zeescheepvaart

DlEFTElJJN -5.00 Dieptelijn

AKTIVITEITE \ I HET WERKGEBIED (CORRIDOR) NA AFZINKEN E-3:

DAG 4:
- maken 40 m1grindbed t.b.v. TE-4 (m.b.v.MPPI

Algemeen: Maximale vaarsnelheid 5 knopen.
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LEGENDA:

Afgezonken ïE-1, 2, 3

Grindbeci ïE-4

VZ/1
f',//J

Werkgebied (corridor 3), DAG 5

Vaargeu zee5cheepvaarr

DJEFm.lJN-5.00 Dieptelijn

IN HEi WERKGEBIED(CORRIDOR)NA AFZI KE ïE-3:

- Maken laatste 20 m1grindbed ïE-4.
- Controle van gemaakt grindbed ïE-4 (m.b.v.MPPl

Opmerkingen:
- Corridor in deze fase duurt ca. 6 uur.
- Bak kan in geval van nood binnen 0,5 uur worden verwijderd.
- MPPkan in geval van nood binnen 2 uur worden verwijderd.
- Terugs tellen MPP + bak duurt ca. 2 uur.

Algemeen: Maximale vaarsnelheid 5 knopen.
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-HA iEN IN M, iENZ I J ANDERS AANGEGEVEN
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Afgezonken TE-1. 2. 3

Grindbed TE-I.

Werkgebied Icerridcr 3). dag 6

Vaargeul zeescheepvaart

DIEPTEl.lJN-5.00 Dieptelijn

AKTIVITEITEN IN HET WERKGEBIED (CORRIDOR) NA AFZINKEN ïE-3:

DAG 6:
- grindbed r.b.v. TE-I. gereed.
- I.p.v. corridor vaarverbod voor zeescheepvaart tlm afzinken TE-I..

Aloemeen: Maximale vaarsnelheid 5 knopen.
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AKTIVITEITEN IN HETWERKGEBIED(CORRIDOR)t.b.v. TE-S:

- onderstromen E-S tot de vijzelpennen
- Zeevaartgeul stremmingsvrij

Algemeen: Maximale vaarsnelheid 5 knopen.

OPMERKINGEN

-Maten in M, tenzij anders aangegeven
-Pei maten in M t.o.v. N.A.P.
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Afgezonken TE-1, 2, 3.4.5

Grindbed TE-6

VZ/1
VZ/1

Werkgebied !corridor SJ.fase 1

Werkgebied !corridor 5), fase 2 - - -

Vaargeul zeescheepvaart

DJEPTWJN -5.00 Dieptelijn

Aktiviteiten in het werkgebied !corridor) na afzinken TE-5:

- onderstromen restant TE-S
- maken grindbed TE-6 (m,b.Y,MPPl

OPMERKINGEN
-Maten in M, tenzij anders aangegeven
-Peilmaten in M t.o.v. N.A.P.
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Hollandse Ce>mlJil1atieBeneluxtunnel <HeB)
Project TweecleBeneluxtul1nel
Documentnaam: OoclJmentenoverzicht: Tekeningen
Documentnr: acS •.AFZ.eo1
Auter: SHU
Verificateur: "SA ..•... Datum:
DocumentJlr .••..•QmitmgJ\liljg •.•...•.. .. Tekenaar
BC5-AFZ..a41 1"iidêlilkeêlêKtii$diêiMtaillitie in TE-en 1 t/tn6 •.. HGR
BC5-AFZ-042 Nêûi&mitrûdiêïariclhoofden ... JZE
BC5-AFZ-043 FÛl'1dêtiffi:iconsttUCtief.b.v. de meettoren JZE
Be5-AFZ-044 Nêûièi'litrûdieTEoparindbed ••...•.i. JZE
BC5-AFZ..a45 $() •.dêioPt_äija~l1acht .•••...•.•.••... aT!?

·.Be5-BC.·•.. 5-
A
A.·
FZ

FZ.·-o-G.·.· ••. ·

4

4S.·· •.·7· jpi 11 ;1i\i.\OeallnlJ$SOlia~h1 JTP
.... JZE

.•I> ..> ..... ..» .> ...>i .•. ..••• . . ... •... ...••.....••••.
......> .........<.«. .. . .

BC5-AFZ..Q5Q Äfr'niersVstêêrrimE •.l.osWal bouWdok •••••.••..•.. ..•••.•......••..•CWA
BC5-AFZ..Q51 \liririkil'iriima4inzinksliUf/.. •.•..•......•.•.•..... .> cWA.
BC5-AFZ-052 Vel"ankêMQ1"Ê2mZJni($léUf CWA
BC5-AFZ..Q53 Vel"ànkel'lrid1"e3inZJnkSléUf .: ....•.CWA
BC5-AFZ..054 \lérankel'ihdte4mZftlkSlêuf •... CWA
BC5-AFZ..05S \leranlcil'lridmeSiriZiI'lkiJeUf .. CWA
BC5-AFZ-056 VerankériridTE6iriZinksliuf OWA
BC5-AFZ..051 OVel'ZichtverarikérinaTEin zinksleuf OWA
BC5-AFZ-058 UitrUStiriQiiidl"àdêriènkobdraden CWA
BC5-AFZ-059 Verankinno1"e..enZiiàànzicht

...... .....••.......•>\> ...........> .:
BC5-AFZ-070 Comder numltletl·wer'kaebiecl t.b.v. TE 1 en TE 2 Eve
BC5-AFZ-071 COllidornummet 2~werkdébiedt.b.v. TE 3: daaJ EVE
BC5-AFZ..Q71coîridofril.lmme( 2' YJérÏ(aebiedtb.v.TE 3; daa 2 EVE
BC5-AFZ•.Ol1comaornummeI'2;werkaêbiêclJ,b.v.TeS·idátt 3EVe
BC5-AFZ..Q71 comaornummer 2'werkdêbied t.ttv.TES~ daa4·· ..•lEVE
BC5-AFZ..Q71 .Ó<>rtidOt.l'1ûmm•• 2.·••Wêrkàêbiea••t.b.vL .•Te •••3· ••daa.S lEVE
BC5•.AFZ..Q71 ComdOrnummerZ'WirkOibiêcl t.b.v. TE 3·dad6 ...EVE
BCS-AFZ-072 COrl'ldOr.ril.lmmw.3·.·Wirkdibiéd.·l.b.v.•·.TE.·••;••dád ••j EVE
BC5-AFZ-672 CorridOr nummer3: werkoébièdt.b.v. TE4'daa2 eVE
BC5-AFZ..Q72··CemdórriUmméI'3:werk~bièd t.b.v. TE 4; daa3 EVE
BC5-AFZ-072 COrridor nummer 3:werkaebied t.b.v. TEA; daa4 EVE
BCS-AFZ-012 r nummer3·werkOibiedt.b.v. TE4;dád5 EVE
BCS-AFZ..Q72 COmdQrnultlmérS'werkaêbiédt.b.\'. TE 4' datJ6 EVe
BC5.,AFZ-073 Collider riurI1mer4:werttaébied t.b.v. JES EVE
BC5-AFZ-074 Corridor nummerS; wel'kaebiedt.b.v. TE6 EVE

He
(1 rr
litIfIAdst

16-aug.•99
Controle Status/tev
FJR 3/0
SHU 3/0
JGK 3/B
JGK 3/0
JGK 310
JGK
JGK

I

FJR
FJR
FJR
FJR
FJR
FJR
FJR
FJR
FJR
FJR

FJR
FJR
FJR
FJR
FJR
FJR
FJR
FJR
FJR
FJR
FJR
FJR
FJR
FJR
FJR

3/0

2/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
110
1/0
110

210
2/0
210
210
2/0
2/0

1210
2/0
210
210
210
2/0
2/0
210

Status

Revisie
*

.....

OTOA verslag
0:025
0:025
8:024
0:025
0:026
0:026
0:026

1 == Ter goedkeuring HCB
2 == Ter goedkeuring RWS
3 == Goedgekeurd RWS
0, A, 8, C, 0,
Oudere versie reeds goedgek.
Opmerkingen

.

Ter aoeclkeurina

Blad 3 van 3

Van Hattum en Blankevoort bv



~ - --*-V"=:o::::

f
I

I

: ;
~ I
-:;; I

I ----~t~ .- ·1- 1-._ "-i-. _. -,- _.
roooc l~~

18
g I:: *~---'-'

- 1-1. -; __ --
-d--
I
1

Bovenaanzicht dak
SCHAAl 1: 200

I 88CUlIClalr eIncI

.~~.-I-._,-._.- _._. __ .--;-~ .. ; ,noc:'-
I ~

I

~-~- -----

i -I

1

I

~

1
I,

.......I...-.
I

I

...
llIUI$ EI

® @- .•.

@

O'

t~
3000Il

_._hoOf~_. l_
''''''''' 2ruloo

I

lf
I

VI'

---
--

zeooo

sooo "r I
I

-'--'-'-'_._' . __ e--.

!~
I

©

I
( I

p

; i

~
p

..~ ~~
!

~
Normaal dOOflIl4l!H----+

••••••
SCHAAL 1: 200

I

i
•••••

I " ...

•••••

p

~
'"

~ p

~I* A_J§
I .~~
!

I

I

:I
~ I
~ I

I

t

prImeIr eIncI I

I
o -'9000 .. __ -----1"'- !.0!10-----j

.~j><1I
. ~ .'.
. I TG

I
!
I
I
i

zoooo

TO

®

.•.

hoofdas
.-

'OOM

'" ?MM T~

~III~I
. " .

20Q(JQ ,onon
7000 zoooo +'''''0

Horizontale doorsnede. Bovenaenzlc/d vloer
SCHAAL 1: 200

I1

._ •4S9llO

lengtedoorsnede over hoofdas
SCHAAL 1: 200

I
I
-

[Kl
- -

aöooo

?oooo ?MM

1

- 2,514

I

J i
! ~

I - 8.818

! -11.099

D09rgede tit..' untllatoren
SCHAAL 1: 200

bold« 50 ton

verankering zie
tek. BCS-AFZ-010

bolder - 100 ton
VHB-8 goats

bolder - 100 ton
HBW-4 goots

hijsoog 100 ton

meettoren

doorvoer toegol1gsschacht (zie tek. BC5-AFZ-DOa)

Dl ::= Doorlaat 20Qx200 mm in tussenwand rnetrcbuts

DV "" Doorvoer 3OOx300 mm In wonden viuchtkoncol
t.b.v, waterbailost dwarsielding

TO "" TIjdeUjte openinq 1200x2200 In diverse wonden.
tenZij anders OOfHJegeven

Neusconatructie (tek. Be5-AfZ-Ol1)

Woteri>aJlasttonks (tel<. BC5-AFZ-020)

Kapsdlotten (tel<. aCS-AFZ-016)

\lP = Vijzelpen (tel<. BC5-AFZ-013)

;' PB.... PoederbluSkost 55Ox850'*' HP = Hulppost 145Ox1450

~ E E
E E

g ~ Ilil
b%t4 tamP

SCHAAL 1: 200

TEKENING VERKLEIND YAN AO NAAR A1

HeB I1Qlt~ lw.!o<:('fl WlllerbQvw 1)"

vill'l~llvmlm!XlI'tl<:t.~l:t"'.

<kt; Vl!t'3~oep ti.·
!<'l'I'f_IfJl--

lHJoI8@ilidl:l!@ C~,mi!l~n9Jl~i!!lI&ellefiux V02
Rijkswaterstaat Hoofdafdeling Dr-oge Infr'ï3str-uctuuf"

60uwdienst rws Afdeling Tunnelbouw

2' BENELUXTUNNEL
TUNNELELEMENT 1
DAK EN VlOER
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Horizontale doorllllede. Bovenaanzicht vloer
SCHAAL 1: 200

L!ffllJtedoorsnede over hoofdas
SCHAAL 1: 200

'bolder 50 ton

YefQl'lkerin9 zie
tek. BC5-·AFZ-OlO

balder - -tQO ton
VHB-S goots

bolder - 100 tori
Hf3W.-4 goote

hijsoog - 100 ton

meettoreo

OL "" Ooorla<rt: 200x200 mm in tU$$tlflwood metrobuis

DV Doorvoer 3O(bl;3QO mm in wanden v{uchtkonoal
t.b.lI. woterballast dwametding

TO "" TIjd,elil<e' ·openlng 1200.2200 in ~ wonden •
.tenztj: an:def:s aangegeven

Neusconstruc.tre (tek,. :BC5--AFZ-Ol1)

WoterboUOsttonks (tek. 8CS-AFZ-020)

Kopschotten (tel<. BC5-AFZ-016)

VP z V;jzetpen (tek. aC5-AF'l~OlJ)

HP = HUlppost 145Olc1450

~ ~ ~
~ I ~
•••••••• h",l

SCHAAL 1:200

TEKENING VERKLEIND VAN AO NAAR A1

'-~~~ttlfll!m'Io""!l~.t::V

••ar:on~,enlal:ll1J<l=\'Olll"It:l"

<J<rl<"?'"S1Wf1 Q."

!l1til,lnelllllx 'l102
HOOfdafdeling Droge fnfrast·!"uctuur

Nde.liOg TunnelbOuw
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Len9tecklorsnecte over hoofdas
SCHAAL 1:200

>
.•.•.•.••••:8l 2.283

I> '.752

I

12925

I
NormuI doorsnede
SCHAAl. 1: 200

12925

!

I

DV' ov

45250

45250

Doorsnede t.p.v, ventilatoren
SCHAAl. 1: 200

)(> _ankllli"1l zie

) ~~~-.o

bolc:ter - 50 ton

bOlder - 100 ton
'IHS-6 ga."
bdder 100 ton
Ha\\':-:4900b

hijsoog - 100 tan

doorvoer toegongsseho:cht (zie tek. Be5-AFZ-ooa)

DL = OoorkK:lt 200K200 mm ln tU$$ef'lwand metr-obuis

DV .••• DoO!'VQ(!r ~300 Olm In wonden >Auchticanaal
t.b.v.. woterbnHost dWOrsleidin9

TO -= TIjdtlJij<e ~ 1200x2200 in diverse won~.
ten~lj onders o:aogegeven

Neusconstt'uctle (tek .. BCS-AFZ-Oll)

Wi:I\_.Uanks (lek. aC!HIFZ-(20)

J<opllChallen (lek. SC5-AFZ-'016)

VP = Vljzelpen (lek. SC5-AFZ-(13)

;- :ps... Poederblu8kost 55OxSSO* HP =- Hulppost 1450x14'5O

~ ~
~ ~
k""..J la!!"",

SCHAAL 1: 200

TEKENING VERKLEINDVAN AO NAAR At
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a_zicht dak

.. , .

verankering zie
lok, BC5-AFZ-OIO

boldor - 50 Ion

bOlder - 100 ton
\/HB-a _Is

_ - 100 Ion
Hf3W.,-4 gcots

htjsoog - 100 ton

meettor-en

d_ loegan9lOlChaehi (zie lel<. BC5-AFZ-008)

TO

tb.v bolders t.P.V, lIIuItvoeg

DL = DoOrlaat 2.00JC200 mm in tussenwand metr-obuhl

DV => DoorVoer 300>t300 mm in WQnd«! vluctrtkanoal
t.b.v. wQtefboRQst d.worsleiding

TG .••• ni:feUjl;e· opening 1200x2200 in diverse W<Jnd~''-
tenzij onders aangegeven

TO

NeuSCOflGtnictie (lek.. Bes-AFZ.-On)

wa __ '.1OI (lel<. BC5-AFZ-D20)

Kap_ttan (tei<.BC5-AFZ-0l6)

W = "'J<oll>en (lek. SC5-AFZ,0l3)

Sluil"""'tllel<ilJlin9 (t<ik. BC5-AFZ-022)

Wigeonsm.clîe (tel<. SCS-AFZ-D39)

iÇ PB 'I"; Poederbfu.:*lJSlt ssossso* HP =. Hulppost l45Ox1450

','

.._._ .. _._~._~_.-... _- '-'--"'-'" voor ID-,..;te $1orten
'VOQf1:ienfngen t.b •••••
~ructIe
zie tel<. BC5-AFZ-039

SCHAAL 1: ZOO

Horl%ontale dOorsnede. Boven_nzlcht YIOsr
SCHAAL 1:ZOO

TEKENING VERKLEIND VAN AO NAAR A1
voor in te slt»1:m:l

,/ voor::deniogetl tb. v.
sJultvosgbel<lstJo9
zie lel<, BC5-AFZ-022

l.engtedOorsnede over hoofdas
SCHAAL 1: 200
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PlAATS VOORSPANKANALE:N(14 SlUKS)

PlAATS VOORSPANKANALE:N 5 STUKS)

I .

PfMt8 voorapanelementen JE ,/
SCHAAl. 1: 200 .

~
I

TE 5

""""''''J--,""

OPMERKINGEN:+ I/OORSP_NQ 19 "15.7 FeP 18110(NOMINAAL)

- saR CONA-4oIUl.l1 VOORSPANS'tSJmI (SPANSTAAL)
- SP_ER TYf'ESP
- _IS TYf'E_-105

!lET SPANANKER lIGT E\IEN\1IIJ!lIGAAN \/lOER EN DAl<
~ DETAIL)

SCHAALl:l00

TEKENING VERKLeiND VAN 11.0 NAAR A1

,-
hPl~MlOI'l"'_tlt1lOl.oWbl' .

•••;m~/ilfl~b.'1

@il;~IQIeI.tb.v
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Stélplaat 270x100x5 (2X)

0
lil 0<'i iUi i000> 0

.;do lP ;i
0 1D .1&' '$. ~
lil "<'i

Alle.lassiln 0=3

~l:~.l~
8)( uitvoeren900

2x uitvoeren~_.-~--t+t
1x uitvoeren

100
, . . . e . ilnJPél t.b. Y. lltJ$<>tl"""",,",
1 1/2"!l""P1j>m schroefdOp ~O
zie detaU4

Scharnierpen
2. uitvoeren
(school 1:2)

~ ..I ti

iE
WLJjI 70 •

SchamieroOSl

Klemrlllg 19><6(hoeken afTonden)
VIIllt:tiotten met schroeven M8 • 40 - 8.8 DIN 7991 (2Ox)
mllt moer MB
h;o.",l38 gemeten op stc. 880

~eln CIS proflel50' ehare hortring jI68l)

aouUl20 x 70 - 8.8 DIN 931 (8x)
mllt<ll>pmoer M20 - 6 DlNl587 (VII_en)
en IlMtringM20 - St DIN 125"
(bouten doorboren 114t.b. Y. ontwatering)

o
N

l'l790
l'l797
_813.8

4x uitvoeren
(school 1:2) ~ Dètall1

(schaal 1:2)

o 0
3 on uchtlltgsbulzen

_40
Buis l'l813J8, l=980

Ir .•.

Onderdeksel
(schaal 1:10)

Bodemplaat
(schaal 1:10)

Oroodbus 11448

/ Draadeind 1\448 l . 500, staal kwaliteit 8.8
Moer 1\448

Ploot 120x120x30

o

~
Draadbus lUS

4. uitvoeren
(school 1:5)

stoolkwaliteit S 355

Opmerkingen
Me metalen onderdelen Fe 360,
tenzij anders vermeld
Alle lossen 0 = 6 waterdicht,
tenzij anders aangegeven
Alle In het zicht komende
oppervlakten strelen, 1x primer loog
zinkepoxy met een droge
laagdikte van 60 IT)U

rev datum
lnIt par. iolt par

ccostr- proj.!~

bodem loot 61000x12

1 1!Z'gasplp, long 75,
met ulliNendfge scIlroefdraad
+ schroefdop

o
C 030498

B 030298 JZE
A 290198 .!ZE

Doorsnede B-B
(schaal 1:10)

Detail 4
(schaal 1:5)

1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Werkwijze l'l8 .fzlnken

Onderdeksel aanbrengen
Onderdeksel aan ring vastlassen (vanuit TE)
Aanbrengen stekken M16x300
Schacht vullen met grind
Bovendeksel vastbouten
Kabeldoorvoeren afdoppen
Toegangsschacht verwijderen
Schacht van binnen uit met
cementmortel injecteren

H'C:8. hotlandsche beton en wateftXiUw b.v.

van hattum en btankeVOOf't b.v,oa:::r:o drk versleep nv.----~---- lOl

!Hlofigoods·~ Combtnlllltö~ ~~ll'1l~g\UlÄ 2702
Rijkswaterstaat HOofdafdeling Oroge Infrastructuur

Bouwdienst rws Afdeling Tunnelbouw

2 e BENELUXTUNNEL
Ijzerwerk thv doorvoering
foegangsschachf

OI'K l!IJ!l 2702

"".-"" (, •• 0"1

$i .1 { _.- I,.

.j

~ood JZE

"""," ..6(
>cwml SlfJ

VHB lek archief""",

1815-000

",.,.
[

in 1 blad- . blad nr. 1

fl'Jnt'laat t~~

A1 BE 5 - AFZ - oos



I I,
-é.-j
I I

+ 1.500_._ .. _,.
. I
I .- . --<p- .-qJ- .
I .

I I I
~135J 135J 85

yooraanzlcht

I
I
I
I
I
I.8

010
10
I")

hor. doorsnedi·met boutin

schroefdraad M48

o
10

o
" .•. 1.500

'--::.'-

N.A.P.._.-

-'--'-. .... 8.816

staalkwalIteit S 355 LANDHOOFD NOORD>

detail draadbus
(schaal 1:5)

TREK OOG

+ 1.500-'-'N.A.P ._._.

- 8.816

o
0'.1•... •...

benodigd: haarspeldveer voor llS80

staalkwaliteIt S 355

zijaanzicht trekoqg

I
I
I
I
I
I
I
I
I

: HOOFDAS TUNNEL

._.-_.- -

l.ANDHOOFD ZUID

2 x U1TVllEREN
.• JeL•••.• oo. Noord en .• Je l._dhoofd Zuid

detail pen

Opmerkingen:
staal~watiteit stalen platen 5355
staalkwaliteit draadbussenjpennen 5355'
draadeind M 48, 8.8, lengte 500 mm
lasdlkte a=10 mm
matel'! in mm

conservering staalwerk:
anker, draadbussen en bouten: thermisch verzinken

- trekoog: geen

o
(

B

A

rev,
inl!. par.

tekenaar conrr.constr proj. leider
omschrijving

inlt. par. init. par.

2. ter goedkeuring

HeB ~:~:::::t:~:v::~:;'Wb.v.
[OC=U:=OD] clirk verstoep o.v, triJÎl!Ct _0:

lHl@~~~llilds~ C@mbüll1l~1tü~ lB3~llil~~lUIÄ 2702
Rijkswaterstaat Hoofdafdeling Droge Infrastructuur
Bouwdienst r-ws Afdeling Tunnelbouw

2 eSENELUXTUNNEL
TREK OGEN OP LANDHOOfD
ANKERS EN TREKDOG

bestek

OVJ<BOD 2702
dienst 1997- 2000

top.code
375 -302

getekend. lJ8I(
geconlr.' JGK
accoord· SKJ

project
1915

status 3 rev,: o
in 1 blad . blad nr. 1

schaal:
1:10 1:5VHB ték. archiefnummer:

1815--009
formaat tekeningnummeI',
A2 BCS-AFZ-009



100 TONS BOLDER, TYPE VHB

,

bovenaanzlcbt zonder bouten
(ankert M4& '100I" 100tans •bokklr t)p.vH8)

1

lil

i:

[il

:l'

st<llmol (totOGi -s-
bwt 10/48 kwollteit 8.8 + slultrlllg
lengte 110
bovenkont beton

120

afstondbus t

droadbus e

zijaanzicht met bouten
!

I,,\ schroefdroad 10148 r-: 1 ~ :;: I
,::", ~tt= ~ ~l

11 i :;:

••11 , !!
I

---!!L

.~
S

staalkwoliteit 5 355

'""
::

detail draadbus
type 1
(schaal 1:5)

detail afstandbus
type 1
(schaal 1:5)

100 TONS BOLDER, TYPE HBW

bandareeD ,

I \=sr:
j

I

+
I
I

I

- Ei7
,

I

~- -
I

aotliS 87 1

':=~

strill 2DO • 10

100 ll50

ll50

I

Et>
I
I g 11- -
I
,

- EB
,

100

bovenaanzicht zonder bouten
(~M&4 voor 100,tonsbolder t~ HSW)

bout 10/84 kwaliteit 8.8 + lIIIultrlllg
lengte 180 I

bovenkant beton

st<ll,!,ol (totool llx bllf1Odlgd)
-- na .torten

o

o
N

zijaanzicht met 'bouten

,

! I I
~

slaalkwalitelt S 355

detail draadbus
type 2
(schaal 1:5)

I'

.. ••••~J
1

92

detail ••
type 2
(schaal 1:5)

50 TONSBOLDER

h~ ,
1 \

~
J

I

I
,
1

-1-
T

-I

I

-~ ~

I

I
- --

I
,

-El)

- $- -

r
strip 2DO • 10 I

_':~ - -

I
strip 2DO >l 10

I

- +
I

850

850

150 300

750

bovenaanzicht zonder bouten
(ankers M48 voor 50 tons l>OIW)

MEETTOREN

I
qr-t- ~

~
- ~ ~

<l3--l- ~

.I!!

DrIIMIr

150 175

/ I ~
/ I

•...._~. i g
<, anker M41f\. ,-- i

\ I
\ I ~-,

"'"". ""kor iif48

1500 1500

stramien fundatieframe
meeltoren
(school 1: 50)

~
bout M48 kwaliteit 8.8
+ slullrlng
lengte 400

ievenkant beton bavenkant baton

dra
lengte

..-rge lJ8lI8V'll's :de 100 tons bol<l!lr type VHIl

bavenkant beton

hechtlas

lengte

J
gegevens zie 100 tone boI<ler type VHIl maatvoering l<letn als lOOtons bol<ler t)p8 \/HB

Ankers (3x) meettorenzijaanzicht met bouten

~
stooll<waHteit strippen/afstandbussen S 23i
stooikwoHte!t draadbussen S 355
draadeind M 48. 8.8. lengte 500 - 600 - '00
droadeind M 64. 8.8. lengte 600
Iosdlkte a=4 mm
moten in mm

conservering:
- staalwerk: alleen het in het zicht

van stelplaat hijsoog +,%~';Lii. ~a~ntfe:n!o(d=10)stralen + 1x primerlaag
met een droge laagdikte

overzicht In te storten voorzieningen In dak TE

Ionderdeel TE 1 TE 2 TE 3 TE 4TE t;I~TE ~~
bolder - 100 ton, tvee VHS 4 I I 4 12 6
balder - 100 ton. tvee HBW 4 4 4 12 6
bolder - 50 ton 5 4 4 4 5 26 6
hiisoog - 100 ton 4 4 4 4 4 i 4> î< -24 indo
meettoren 1 1 1 1 1 I 1 ti 6 1

, I

n 1150698 JZE ~. Bolders VHB en HBW omgewisseld
C 12602'Já JIJ Ooarbaren M4B hijsoog • ankerlengte
B 1mt'i8 JZE Conservering hijsoog
A I041291 JZE _engtes 100 lans bolder VHBen hisoog

Irit""', inîf. par.!Oif. par.

koot,. .constr pref.. leider

H:CB ==:::e::~~nv.
~ drkverstoephv. ~fn:.mEft{B~

fHj({llftB~lI"ldS\fll COmlblilTlilltÖ\fll ~~ITI\fllDllJI){ 2702
Rijkswaterstaat I HoofdafdelingDroge Infrastructuur
Bouwdienstrws AfdelingTunnelbouw

2 e BENELUXTUNNEL
VERANKERING VOOR:
so tons en 100 tons bolder
100 tons hijsoog en meettoren
•••••"'" i JlEüJ par, /A!. "" 1&-'11-'9'1 ,,- 3
Il"""'. TS( ~"'.,. ""'~-'f'!Id'_,
""""" I SllI ./ "",,,-,. 'Ho In I "'ad ,","'OT 1
VHB tele arctllelrtulI"'''''> '
1815-010

""''''
CV!< BIlO 2702

o
""""110 1:50 1:5

for1tIa:al tekening~

A1 Be 5 AFZ - 010

B5iI Cnm/Jutl'r AJded Drawina



- - -!-

I PVC-IeldIna voor ontluchtln<l

I : l_~---
r---i--- i wa ••••lnll Id«n "'" linkerzijde
I i I V

I i.> jC
~/'Î I

I : I ~
I ~

I

I
I ~
I

===J 2 bals 11Î16-200

hl'llDld llS'l1l-100

2.11l1l'l5

DEMU-anker
t)pe ne, 1980.,.'~

7llS'l6

Vooraanzicht neusconstructIe primair eind

30440 30
....

I ~
I

lO

_---' ~ ~ort ?pleg~l'!2.

~

500500 245 245,

Doorsnede C-C

_.- -- .-

5.2 bals llll6

975

~ I. 400

f~g.1
t-
"gl

8 gaten 11I100voor
ank.... andenrioel

2 bgts l!l'16- 200
I::::

2.11l1l'25

, 1400
I

4!G.32

4!G.32 V
./

IV
,./

hrspld llll6-100 V. 700

V
,,/

hnmld !lll6-2oo V

~ <, ECS-ankers

/~ hrspld l!l'16-200

//30'16
Y

§
'/"

stekken oS\6-2oo

1\123mmInlectleslano

/
Inkasslng 30mm vaar kapschotten

Doorsnede D-D Aanzicht E-E
I

lnkaslllnll 30mm voor kapsahot1on

PVC-leiding voor ontluchting ./ ""

~#
3llS'l6 "/.

hnDId llllS-200 ./ ./ '
~/

./

./

/" hrspld «!'t6-1oo
700

EC5-ank ••.••

I

I
o4l!l'32

4\il32
1400 I

\n~n-Ill~nt
IUUÜ!UUUI
lJJ JL LL.JJ _LL UI

~Ig. kopschot

~ 400 iJ
tos:

B50

/

-'

Aanzicht B-B

a goston .100 wor ank..... ondenrioel
(zie details tel<. 023)

I
I
I
I
I

- -'-I--
I
I
I

---1------.
. I

~

_«!'t2-250 :

+- I
co I

1--- ---~ -t----t--
I

ir,h .h rh 4--: I
, ~ I

I

500l

1
Doorsnede F-F

375 200 2Jro 200 375

1300

F~l -1-'-]
__ , _..L

~ detaillering plaatsing
I~ ! ondenrioel zie lek. 044

- ---,- -____ --1 __ ~

I B gaten 1II1Q<>voor 1

, // onk••.•• ond<;rsloel. diep 00
I I ,Rl I I

~I
I

I
5\ll'lo I

4!G.3~.,,, .•.,.
"co ~
~---.(
~li.
.l),,~

stekken oS\6 200

EC5-ankenl ._ ~ \
~~ ,

~ \III.23mlin jectleslang

Ih"",ld llll6-1oo

hrsnld ,s16- 200 ,--"

I
I
I
I
I
I
I \

\\~~.

I
I
I •.•

I
Vooraanzicht neusconstructie secundair eind
i

.
• ft • hartll)l oplegging
• onder- on boYonstoei

f secundair eind

50

175 975

Principe doorsnede neusconstructie
(Ilchaol 1:100)

Horizontale balken 975x1000x2350
worden gelijk gestort met het kopschot

Opmerkingen:
Beton kwaliteit 835
MilieuklClsse 4
Betondekking 35 mrn, tenzij anders aangegeven
Wapeningsstaal FeB 500 HW
Moten in millimeters
Stortnaden sterk opruwen
Ribbenstreckmetal toepassen ,

Verwijzingen:
DetaHlering stolen boven- en onderstoei tek. BC 5-AFZ-012 + 044

DetaUlerlng plaatsing onderstoel lek. BC 5-AFZ-044

Kopschotten TE, moten en wapening, tek. BC 5-AFZ-018

••t (STORThIAlJENl

B 060498 JZE WANOWAPENING

A 230<98: ....EXiRA WAPENINGNEUS• EtS-ANKERS

ree datum t~ f lJfnSChtlving
1I'li1. DW. init par.

ontr.coostr- proj. teickr

2. te- _

HeB hoUandsche beton en waterbouw b.v,

van natturn en btankevoort uv,(Oc:n::::na dirk verstoep b.v
_~~ ~fUM'6"K];

IHIOUUSllJldise ComIbDI11l~tl:ü® ~ell1eh.llx 2702
Rijkswaterstaat /HOOfdafdeling Droge Infrastructuur
Bouwdienst r-ws AfdeLing Tunnelbouw

2 e BENELUXTUNNEL
Neusconstructie tunnelelementen
maten en wapening

OVK I!OO 2702
diensl 199'1- 2000

."""""
37G -302

prtljeet
1915

••.• r.&:.. I"" a&-12--97

••..." Idd
eee.. il1d

slaM 3 E
"""',
120. \100

!l)r1'P"aa1 Ileken1ng~
A1 8C5-AFZ-011

VHB tek, ard1ielntmllll!tr ..

1815-011
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plaats onderstoel

175 75500
Plaat d. 40mm 700 x 560
Materiaal Fe 510
Aanlol: 1 per stoel

o
10
I")

o~I
L o

<D

280
I
I

400
560

80
280

80

\li180
I

1

13180

Onderstoei
benodigd: 2 stuks
aanwezig: 4 stuks (VHS)

Topgo! 111.1-.-(16x)

--I
;., 1 I

r I

I

150

840._------_._--~---
200
900

100 100 1 150100 100

l.
: , : :: ~ :::
I I' 1
TODoollMi (1

I I 1:,: I

:: :
I

I

:: :
I

Basisplaat voor onderstoel
Materiaal: Fe 510
Aanlol: 2 stuks

150

w-~-
iol~··".
~I w Y "\ Ploot 50mm 730 x 235
;;Sj '!f •• ;..---'- Materiaal Fe 510

~. :\' Aontcl 2 poe atoel

I I: \ -

"11~--11
-$- I

<\>. WI /
~ 011

1

/tOl c

t~1 I
I

o I I
~ ,. 111

- I
Ploot d. l00mm 850 x 750/ I
~Materiaal Fe 510 \ 115
Aantal: 1 per stoel

150 200 150 50

I
o

~0:::
I

I
50 I

-I-

1_ 131~~_J

Taats
Materiaal: Fe 510
Aantal: 1 per stoel

1- -
I I 1I iji

- 1---
-

30 175 65140,_____ 319..

i I1 I
,

-ft-}
, o

10
CD1 I1
11
o 0
I") '"
x "10 11I

i I I 1

-$---
I _

I ~I0
I"

10
Ol I

~ItO
<D I

I 1 II

.1
Schetsplaat a
Materiaal: Fe 510
Aantal: 2 per stoel I]

i

730

850

BovenstoeI
benodigd: 2 stuks
aanwezig: 4 stuks (VHB)

~ Demu anker no.1980:
IIII1V~M36X420 (10x)
11 11 Materiaal: 8.8

60

Schetsplaat b
Materiaal: Fe 510
Aantal: 4 per stoel

150

Nok voor basllplaat onderstoeI
Materiaal: Fe 510
Aantal: 8 per basisplaat
Aantal besleploten : 2 stuks

11
lossen 0=3.5 11" I ij

""-,lil ij

560

I
~I
I

I

560

•••••t~~

Per malplaat:
Voor bevestiging bovenstoei:
10 bouten M36x160. 8.8
10 sluitringen 11.136

Materiaal: Fe 360
d, = 15 ; aanlol: 4 per stoel
d, = 10 ; aantal: 2 per stoel

Materiaal: Fe 360
d. = 15 ; aantal: 4 per stoel
d, = 10 ; aantal: 2 per sloel

lossen 0=3.5

M36x750 8.8 (ëx)

Zie tek. """

560
Materiaal: Fe 360

d. = 15 ; aantal: 2 per stoel
d. = 10 ; aantal: 1 per stoel

Stelplaten voor onderstoei
Aantallen benodigd voor 2 onderstoelen Materiaal: Fe 360

I 65

15

o
'"10
11 :iS
o "

~ I

tO

60

I

"[\1 tos I I
101' 10~ '"'" C'I

d.30 Ij
~~T
~

Schetsplaat c
Materiaal: Fe 510

Aantal: 12 per stoel

I
---

. '[SJ?' 140JI_~ T
~ SS

d, 40

t"150 .1
Schetsplaat d

Materiaal: Fe 510
Aantal: 12 per stoel

- '",'"'<, Bovenstoe! vostzetten met

Bout M36xI6G-B.8 DIN 931 (10")

Rin9 1.436 - St DIN 125A (lox)
è--

- - -

f--
- -

1-
-

, I

:-

I : I
--

-
-- --

I

225
235 100

Lassen 0=10. tenzij anders vermeld
Voor bevestiging aan tunnel element zie tekeningen:

BC 5 - AFZ - 011 en BC 5 - AFZ 023

o,:=
! Neusconstructie bij TE op zand

TE1+TE5

HeB ncttanëscne beton en waterbouw n.v.
van nattorn en bl.ankevoort n,v

11 11 fi I 11 11 dirk ve-etoec u v
pr~t~j{B

!HIl1.1J~~ti!llli!dl~®Cl1.1JmIbHMI\1;n~ Il3lt!llllîlt!ll~~Ä 2702
Rijkswaterstaat I Hoofdafdeling Droge Infrastructuur'

Bouwdienst r-ws Afdeling Tunnelbouw

2" BENELUXTUNNEL
Neusconstructie bij TE op zand
boven- en onderstoel

Bovenstoel
(primaire zijde)

Onderstoel

D I I[9~-.1----
B 120599 JZE SiNG TE OP ZAND/GRIND

A 200298 1JZE

1 "'- PB'
rev ' daturn I tekenaar o:nschnjviog

2. ter goedkeuring

LHN + LHZ

OVK BOD 2702

IOfJCoOO
37G ~3i)2

pn.1pJCI
1~1'15

B

I~



900
500

ol
oco

I~I

I
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I
~

Doorsnede B-B Detail A
(schaal 1: 10) (schaal 1:10)

45250
900 900

10 0~eo
( \

0
~,
~I

(schaal 1: 200)

Doorsnede C-C
(schaal 1: 10)

Voor vijzel pen en pengeleiding zie tekening Be 5 - AFZ - 014-
Voor kapbalk. vijzels en stoppingen zie tekening Be5 - AFZ - 025

u
c
B
A 290198

3- _euro 4 __ .__

uatum

2.'.,.~

HeB holtandsche beton en waterbouw uv.
van nattem en btankellOOf"t b.v.
cYr'k verstoep b.v.

!Hl@Dft(!llIll<dl$~C©lmlbölllil1kö~~~Ill~DIUIÄ 2702
Rijkswal-erstaat Hoofdafdeling Droge Infrastructuur

BouwdIenst rws Afdeling Tunnelbouw

2 e BENELUXTUNNEL
VijzeLDen sparing

OVK BOD Z102

lap.Code
37G -·302

fX'Oï8Ct

1%

A
"""".110 11:2001VHS tek archiefnummer:

1815-013 A1



gelil<zijdig T-stool 100, L=250

•..
oo
E

picot 1Il100x20 /

0700

f424Hll Stooo
'-Ertk~Erlfl~

~--- Type: ER-39-710-4Q0-461

, MlO DIN 71412

strip 5

TE. nr.

1-2-5-6
:3
4

helling maat·l(" over 900mm

1: 22.73 40
1:106.38 B
1: 29.07 31

I
nn

111

I 11 1
1 1
I ,: I
hit

6 7 I~
I / Iploot \ll100x20

Ikmapende strips d=5
~00H8

\ll700

900

Pen geleiding
(school 1:5)

Materiaai: Fe360
Aantal: 12 stuks

~ \ Lossen 0"'5 •

water dicht

strio 5

barging vijZelpen
en pengeleiding
2x UNo 100, L=650

gelijkzijdig T-staal 100, L=250

helling T.E. 1-2-5-6 = 1:22.73
helling T.E. 3 1:106.38
helling T.E. 4 - 1: 29.07

onderkant
tunnel element

1\ plaat 11100x20

oeo
10

50

~-
'X I
-! I
0

'" I::i!

I
I
I
I
I
I
I
I

- '---' -

I
I
L rr-:- -

11
11

11

I1

Nol< 50x15x25_
4 stuks per pen -,

'''-[~?

I
-- II

I 11
11

I 11

11

I

I

I

I

I

I

I

ViJzelpen
(schaal 1:5)

Materiaal: C45
Aantal: 12 stuks

tO liH
N f'iJ

I
I

15

•••

T-sta I 100

Il'r"'~

::!!L _hoofdas TE o~ :5
••• Ol

8

erlopende strips d.
( ondorn waterdicht

o
o~

-i--

T-stc I 100
_700

900
,

Doorsnede A-A
(school 1:5)

Opmerkingen
• Verlopende strips, materiaal: Fe 360

8 sets vaar een helling 1: 22.73 (T.E. 1-2-5-6)
2 sets voor een helling 1: 106.38 (T.E. 3)
2 sets vaar een helling 1: 29.07 (T.E. 4)

.12 stuks pengeleiding, materlaol: Fe 360
* 12 stuks pennen, materiaal: C45
* moten in mm
* conservering

In het zicht en met beton in oanraking komende vlakken
van de pengeleiding

Ix stoolstralen, Ix primel100g
zinkepoxy met 'een droge laagdikte von 60 "JU

* Na ocnbrenqen vijzelpen, pengeleidinghuis vullen met schroefaskokervet
* Het deel van de vijZeipen dot uit de Pef1geleiding steekt
tijdens bouwfose, stofwij en vet inpol<ken

* TIjdens bouwfose vijZelpen en pengeleiding borgen
d.rn.v, 2 x UNP100 con bovenzijde pen.

* Voor vijZelpen sparing' zie tekening BC5 - AFZ - 013
• Voor kapbalk, vijzels en stoppingen zie tekening BCS - AFZ - 025

sr I 1
eli 1

~

A

in>! """
r-ev. datum I tesesasr

ilOllGlNG VUZEU't'N
IJIV(llSE AANPASSINGEN

ÎI'1lI, par, IOif par.

contr .coostr- proj letder

••

H'CB :=;:e:n:v::;r~ n,v.
11lf 1I §'T II dirk ver-stoen b.v I-----~

{J1l)eC1~1(6
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Vijzelpen en pengeleiding

OIIK BllO 2702

fop.cooe
37G~302
prOjeCl
1'>15

gelekend JZE pa!'

gecontl'.sc w~
3ttOl:J"11 SHJ p:r

VHS I'ek. archfet:i1U1flltlef':

1815-014

''''' 0H2-'11

i""
I""

B
"-- m , blad bladm" 1 '''',.15

'01:1' I oc"'? "iïfz - 014



P .;. 6.202

PElL=O.OO

P 2.283

NORMAAL DOORSNEDE
SCHAAl 1:100

OVERZICHT ONDERSIROOMLEID!NGEN

TUNNELELEMENT 3

OVERZICHT ONDERSTROOMbEIDtiGEN

TUNNELELEMENT 2

- t-i---i-t -
20000 20000 20000

OVERZICHT ONDERSTROOMLEIDINGEN

TUNNELELEMENT 5

OVERZICHT ONDERSTROOMLEIDINGEN

TUNNELELEMENT 6

INSTROOMOPENING 1126)(1
SCHAAL 1:10

in bcuwfcee gat

t1jdeliJt afdichten/

0I'J,IlJ_~1 .:,: - - - -
iot24 -200
'2 STUKs PER ü''-

e1O$re moer M20
I tijdens storten

voorzien van bouten

OVERZICHt TUNNELELEMENTEN
SCHAAl. 1:2600

OVERZICHT ~RSTROOMLEIDINGEN

TUNNELELEMENT 1

OVERZICHT ~STROOMLEIDINGEN

TUNNELELEMENT 4

Opmerkingen:

moten in mm
- pvc kwaliteit klasse 41

staolkwotltl!it Fe 360
conservering:
- sioalwerlc alleen het in het zicht komende oppervlak

van de fnstroomopenlng + zl)'l zlJ<anten (d=20)
stra1en + hl: primerlQQg W1'l zinkepcxy
met een dr"oçe laagdikte van SO micrometer

E
o

I.P.V. VlJZELPENNEN EXTRA 45"-BOCHT !6,,1

SCHAAL ':500

TEKENING VERKLEIND VAN AO NAAR A1

DETAIL A
~G!126l!l
SCHAAL ':10

DETAIL B
INSTROOMOPEf!ING !126x1
SCHAAL 1:10

STROOMPI,JP TYPE B 183xl
SCHAAL 1:50 A

D'
C
s
A 29019& JZE c~~,~~ ..

HeB :'::: :::ev::~ b,v
(OCIJ[:J~~~~-~ ven:tm!Ptw. ",*,,1_11)

Iik>JlilllB'!dse COIll'lIbli'ililltlilll Ill1l!9il\\!>illlll: 7/02
Rijkswaterstaat Hoofdafdeling Droge Infrastructuur
60uwdlenstrws AfdelingTunnelbouw

2· BENELUXTUNNEL
TUNNELELEMENT 1 T IM 6
ONDERSTROOMSYSTEEM
OVERZICHT EN DETAILS



AS LENGTEPROFIEL HOOFDAS

12925

1044

1960 2350

6600

aanzicht tunn•••• em.ntprimalr
(secundair eind is .spiegelbeeld)
(schaal 1:100)

si

_ 30><30 Jen le 300

bovenaanzicht aanslag bovenzijde
(In te storten ankers met plaat)

onderaanzicht aanslag bovenzijde
(later aan te brengêl'lplaat)

vooraanzicht aanslag bovenzijde

HE-B Iprofiel
zie label

zijaanzicht aanslag bovenzijde
Itotul 448 x compleetuJm)eren)

:1
' -----r

I I

~~~

I I
(j) I ®

---4-
17x 2x lx

'"l:ï
I

@

~

~ ~ '" 8
'" 1ö .,

'" '" '"
I I I

® ® (l), lID
-+ e-,

lx tx lx 8xlx

- lotaal 32 stuks per kopschot
- totooi 12 kopschutten voor lunnelelernenten

kopschotstijlen (div. typen)

1 HE-B Profiel
I zie t<>bel

250

zijaanzicht aanslag onderzijde
aantallen: - doorgaande L200X1OOx12 voor 14 kop8Choflen

- 0•••••98 onderdelen aanslag 448 x uitvoeren

,75 0

1

bovenaanzicht aanslag onderzijde

schroefdraad 0148
tabel: Variabelen

Voeg

stoalk ••ol;t.;t S 355

LHZ - TE 1
TE1-'TE2
TE2-TE3
TE3-TE4
TE4 TE6
TE6 TE5
TE 5 - LHN

1:
1:22,73
1:322,6
1:22,73'
1:22,73'
1:22,7:r

1 22,73
1 22,73
1 24,57
1 322,6'
1 24,57'
1 22,73'
1 22,73'

HE 400B
I HE 5008
HE 7008
HE 7008
HE 7008
HE 5008
HE 4008

detaH A draadbus
(schaal 1:5)

detail Baanslag nokje
(school 1: 2)

I I

I prllYllillr eind I secundair eI'r

principe doorsnede voeg
Opmerkingen:

maten in mm
staalkwaliteit platen 5235

- staalkwaliteit draadbus 5355
lasdikte 0",,5 mm

- in te storten onderdelen kopschot zie tek. SC5-AFZ-017
- maten en wapening kopschot zie tek. BC5-AFZ-018
- kopschotten londhoofden zie tek. BC5-AFZ-026j027
- indien nodig: in het werk gaten aanbrengen in aonslag bovenzijde

lb. v. passage wapeninç dok
plaats en afmeting goten in overleg met constructeur

- hoeveelheden onder- en bovenaanslog zijn voor
de 6 tunnelelementen en 2 landhoofden

conservering:
- staalwerk: alleen het in het zicht komende oppervlak

von aanslag bovenzijde + zijn zijkanten (d""20)
stralen + 1x primerlaag von zinkepoxy
met een droge laagdikte van 60 micrometer

o
C

6
A 290198 lZE CONSERVERING

rev, I oausn
cornr-coostt- PI"OJ le!d€

HeB nonereisere beton en waterbouw b.v.
van natturn en tasrecevcor-t b.v.

dirk ver-stoen o.v.

~1J@!ft~il'lllil$~ComlbJnllll~t!~~~II"iI~Di!..I1X 2702
Rijkswaterstaat Hoofdafdeling Droge Infrastructuur

Bouwdienst rws Afdeling Tunnelbouw

2 e BENELUXTUNNEL
KOPSCHOTTEN TUNNELELEMENTEN

bestek
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onder- en

1150
300 300 onderverdelln tuseenschcttert

in onde.-- en bovenreget

0
C'I
C'I

( + + +

100

10 110
8

00
-+-

0 I;::: I

0\ i +l!-
0
0r-,

sto 000~ C'I

'"'" 1#.s

I
0 I
0 If'.

I
I
I
Illr

0
0
t') +

0
;:::

+- '--l1 - n-o
'- I

0 '"~, Ë I-

0..c:
0
Ol

~,:r:Ji
I I

I
4
I
I
J
I
I

J

Kooschot deur omranding
28x uitvoeren
(schoct 1:10)

Bout M20x70 - B.B DIN 931 (4x'

/ Moer M20 - 8 DIN 934 (4x)
/// Sluitring M20 - St DIN 125/\ (8x

/

o
10 10

g:~~ 0
• r<) 10 10
0.$9

lI> 0
10

Detail scharnier
3x uitvoeren per deur

(schoot 1:5)

b.~ vloer

c
IJ

"-e

Doorvoer t.b.v. waterballast
2Bx uitvoeren
(school 1: 5)

2" schroefdop (2X»)

Doorvoer t.b.v. elektra
56x uitvoeren
(school 1: 5)

A

Alle lassen a=3 waterdicht

schr<1efhuls M16 x 10 (2x)
Topbout M16 x 40 - B.8
DIN 933

Alles stoal Fe 360 tenzij anders vermeld
Aantallen voor 14 kopschotten
Voor overzicht en plaats bepaling in kopschot
zie tekening BC 5 - AFZ - 018
Conservering: geen

levering derden
2· schuif ofsluiter

o
C
B
A 010499

HeB noueocscne beton en waterbouw uv,

van nattum en bl.ankevoor~nv
dirk verstoep b.v.

~Oxl0
I 4x Lg. 76

I
4x Lg. 172
4x Lg. 368

I>------ 1

MAAT A:
in metrobuis (buis G): 350
in wisselstrool«buls cl: 200

lHlo8DIIDll1ld$~CcmbDl11llIDttD@~~1l1l~8!UJ~ 2702
Rijkswaterstaat Hoofdafdeling Droge Infrastructuur

Bouwdienst r-ws Afdeling Tunnelbouw

2· BENELUXTUNNEL
KOPSCHOTTEN
DETAILS DOORVOERINGEN
EN OEUROMRANOING

llVK BOD 27cr.

Doorsnede A-A I VHS tek ard1ieInummer,
i 1615-017,

250
400

doorvoer t.b.v.
l8x uitvoeren
(school 1:5)



Aanzicht kopsçhot secundair eind
(school j,50)

A .lql(k~ nQden:
gn.1.strolw

b6llbiJl~ met 1 loog (d.,.l..3 mm) NITROPROOf600V (FOSROC)
ter breedte ven 200 mrn, venrterkt met $trook
poIyearer g«vwm~. 100 mm brt:ed

DIT cant OOK VOOR DAK EN VLOER

Hor. drsA. t.p.v. buitenwand
(schoot 1: 20)

4 x uitvoeren als getekend voor TE 1. TE 2. TE 3 EN TE 4
1 x u!W9tren als getekend voor TE 6. zonder neusconstructle
1 x geçp!!geld uitvoeren voor TE 5. zonder neusconstructle

i
I
°i~!

Hor. drsn. 4.4 t.p.v. neusconstructIe
(sch.'" L20)

3·3 t.p.v. tussenwand

ffilVöOîîPRIMAIRE ElHDal I
. TE~_ I
TE 5: 1250----_ .....

Hor. drsn. 5-5 t.D.V. neusco!l8tructie
(schOO'! 1:20)

Detail 2
(schaQ~ 1:20)

WAPENING LA TEN VERSPRINGEN

hart zinkvoeg hart zinkvoeg--"----_._._- ..

hart zinkvoeg hart zlnkvoeg
.~",._._ .."-----,,.~-,-.,,-

hcltlng

§ ~ scbcct 1:50

~ ~ ~ scheel 1:20

TEKENING VERKLEIND VAN AO NAAR A1
Opmerkingen:
- moten in mm

betonkwofitclt 835
- betondekklog 35 mOl
- mliicukicsse 4

stoo!kwonteit FeB 500 HW

-;$'~--'
CombiWlililtiia 1l!l"'li1..,Dm~ 2702

Rijkswaterstaat Hoofdafdeling Droge Infrastructuur

Bouwdienst r-ws Afdeling Tunnelbouw

2' BENELUXTUNNEL
KOPSCHOTTEN TUNNELELEMENTEN
MA TEN EN WAPENING
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NORMAAL DOORSNEDE
SCHAAL 1:100IWIlI.FIlOUT

A B c E

'-.-.- .-.-.-
20000 ooסס2

45250

'lP

F

_.-.- ,......-
hoofdas._.-.-.-

ooסס2
'_'_.-.- '-'-'-'-'-'-'-'

20000 20000

I
i

20000 20000

TUNNELELEMENT 5
SCHAAL 1:500

250 1000 1000

I

SCHAAL 1:10
...

I
*

--l re-

~

\lnnDA •••

SCHAAL 1:10 .....

- .@-

32325

.••~

'lP

~ :Il
Ol

'" ~UI

1 rk-

1000

5500

I

-@-

I
WRIJFHOUT 300X300
4 x UITVOEREN

, 300
1

~J
ZESKANTMOER 1.124 0 //
+ SLUITRING gt-_://

~I'J// In/
DRAADEIND M24, L=

S, type 1980
H.O.H. 1000

r
VERT. DOORSNEDE (4xJ
SCHAAL 1:10

211

~
~.

ZESKANlMOER 1.124~
+ SLUITRING

DRAADEIND 1.124, 1,=

6

VERT. DOORSNEDE (1xJ
SCHAAL 1:10

-@

I
~t\IPe19BO
M", ••••• ",w,H.0.H.loo0

DETAil B

G F D cE

DETAIL A
SCHAAL 1:20

DETAIL B
SCHAAL 1:20

I
WIlI.FIlOUT .

B A

. - . - . -- .- .- -I-' - .- . - - .- . - ._....
zoooo zoooo zoooe 20000 ~ .t-.-;~_.-- .2;-~==t~-

I -mI ~
'lP

TUNNELELEMENT 1
SCHAAL 1:500

1000

I
~J S

0
0
!N

1000 250

25C

I
.

.~

I I.LÏ
I-'

I w
§ Cl...,

Na::
0

~

O.K. VlOER

S, type 1980
H.O.H.looo

I

I

ERS, type 1980
H.c.H.loo0

,.122

1

.?ESKANTMOER M24~
+ SLUITRING

DRAADEIND 1.124, L

VERT. DOORSNEDE (1x)
SCHAAL 1:10

.

hoUandsche beton en waterbouw ti.v.

van natnsn en blankevoorf b.v.

11 li ri ! ti li d'r!< vorstoep uv .
W(ljöd~rrn

lHJ@~~lIDlliJ(diseJ C@mblllillIDîl:OeJ lB\eJlI"ileJDIUI:lZ 2702
Rijkswaterstaat I Hoofdafdeling Droge Infrastructuur

Bouwdlenst rws Afdeling Tunnelbouw

2 e BENELUXTUNNEL
TUNNELELEMENT 1 EN 5
WRIJfHOUTEN

WIlI.FIlOUT .
I

DI
[,

Bj
A I

ree I datum lnil. par. omschrijving
tekenaar

HeB

gattkÖ!M JlE par, /"', 1il1 ~'9'7
gecootr F.R PiV'~..Rtf.- ddot.4 •••."&.
"""'" SiiU pe- v 7! "" "'A'?e
!VHB tek. arcl1lefnummer, /

11315-019

DEMU-ANKERS. hoe 1980
1.l2+-200
2 STUKS PER M'
REEDS AANWEZIG T.B.V. BESCHERMING
ONOERSTROOMI.ElDINGEN

hoofdas

~
I

tnlt pao. inif. Ipar.
ontr .ccnstr pr'C} leider

3.~ 4••.•.
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rubber :;0' ,"""'"

In te bar ee ""'''''
b.o.h. 500 mm

Te';'""r m12 +~

2 li/)I

HE @""""" ..,""''''',.

, II

....

~~-~:~~~~~!
@§lJ

~

'A;;''''''''''''''

ro.~~fJ!~:~
'"

""TO

® @

I
lllI .•. --

'-
-
300mJ

.noo~a8
'-'- --'-

.•.•...._ ...~_ ........•. _ ..-
--...

~
- -

I-~~ - --
'0000

~

.~
A C

W-6 ,~

Horizontale doorsnede. Bovenaanzicht vloer
SCHML 1:200 (SfXlNngeD M tekenlngOO4)

I VOOR PiJ\ATS8<!'AUNG TANKWANDI;N I
lil; Tl;KENlNG \!lOER PI;R T.E.

wand:type E
wand type F

wend type E

ofp'akken dUototi evcea

500 I

Î

I
I

:1
'1
I

""'6
I i

I !:Ir I
I. " 1

1
. ~,.'" I iI I I' I

ol 01
1~I I I ~I I

I i
I I I I' I
I I I I

150

wand type A wend type B wend type c wend type D

900 TMkwand buis C
SCHAAl ·1: se

92! 1000 1000 925

44SO TankWMd bllizell G en ti
SCHAAl ~:50

6500 ;00

UNI' llilL
UNI'

UNP llil1.

,

as
+

I
_.uI' •••••••

UN.P 140 met s10bg0t-en 26x50
HE 2206 met goten _26

D!Hl! 3 «buis G-H)
SQIAAl. 1:10llQ

I i i J.
1 Ü i

boren Hjmonkers ;.4:20. 8.8

I

ti- ~ 1,2

se /'~I; 1608
LANG 4200

-zra, 0 .s MM + l/lL

1 t ,

*-~J.Q", ; ~ :

1 I, s
, I4-......'"""",..,....

. + moeren + ringen /

- UNP 140. l=14O /

UHP ,4{) met stobgat(ln 26x5Q
i HE 2208 met gaten _26

, 3aD
llQ 300 40
11

_ ....•.......

Detail 11bu1s Cl
SCHAAL l;Hl

HE 1~08

oI>ooten

i1~~
Detail 2 lbuis G-Hl'
SCHAAL 1:1,0

Hl; 1608
LANG 4200 -I

int&~I1~M12
.0 •• ;;}UI; tnm

Detail 4
SCHAAL 1:10

SCHAAL 1:200

TEKENING VERKLEIND VAN AO NAAR /1,;

c

A''''''''''' !Z' I"""""
." ~;;;~,::.!-",,,,,,

""'~- '- ''''-'''''''HeB
a __ L ..

11 I1 II !I I

t\OIl~&.l!'tmtOO<m""-llI\!!1lOUwtl.v.

"om l'tiltlum en l:l!.;;;nke'<Ulrf 0.'"

l$ti<ve<'SIOl$b\'

4 ~l!IlIl~I!Ä 2702
Rij:k:swate'rstaat I Hocft::fa:fdeting Droge Infrastructuur

BOl:Jwdienst r-ws Afdelitlg Tunnetnouw

2' BENELUX TUNNEL
TUNNELELEMENT 1 TIM 6
WATERBALLASTTANKS
OVERZICHT EN DET AlLS

wand:type F



A
L
0/ 0

Ol)
20 TaNS DEHA-ANKEjR

6000- 2Q-.34{l!

/

s ,/

500 2300 2300

-h
A

Bo·venaanzlCht opl_tegel
schaal 1:50

Doorsnede B..B
schaal 1: 50

~I
!

HE 180A
school 1:10

1000

Doorsnede A-A
schaal 1:50

'b 20 TaNS OEHA-ANKER
o TYPE6000-20-34{l
;;;

Detail DEHA-anker
schaal 1:10

20 ankers \lS25 lengte 1000
lassen aan elaat 0=4, L=150
aan belde Zijden van de staaf

staalplaat dik 80
kwaliteit Fe360

Verankering staalplaat
schaal 1:20

Wa
schaal 1:

Totaal 2><24hrsp. ~O
= 24 beugels ~O

PonswapenIng oplegtegel
schaal 1:20

Totaal 4- x uitvoeren t.b.v, TE 1 en TE 5
Voor hijsen tegel zie tek. BC 5 - AFZ - 047

Beton B35
Wapening FeB 500
Dekking 35 mm

lHJ@nD~l11Idl$~C@mbDll1I~lty~ lBl~ll1I~lllUJK 2702
Rijkswaterstaat Hoofdafdeling Droge Infrastructuur

Bouwdienst r-ws Afdeling Tunnelbouw

2 e BENELUXTUNNEL
Oplegtegel
maten en wapening

status ccoe t. voorlopig

I VHS tèlc. archlefnummer-

1Il15-021

cntr constr- prO) leider

nettenesere beton en waterbouw b,v.

van haHum en ctarssevoe-t b,v

dirk ver-atceo uv.

OVK BOD 'Z/02
oerrst 199'7- 2000

rcaccee
! 37G -,02
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Detd A
<_1,10)

Opmeri<ingen

- Lengte maten wo vloer-. dak-, en \IIl<IIlcl$chQtten
definitief bepalen na inmeten secundaire einden
VQIl lE5 en lE6

- Conservering voor alle schotten:
geen

- Beplating (Ö'="20 en Ö'="25 ) waterdicht. a:flossen

- Bijbehorende tekeningen:
BC5 - AFZ - 031 . slultvoegbekilltlng - vloerschot
8C5 - A~ - 032 : sluit~ - dal<sc:hot
8C5 - AFZ - 033 : sluitvoegbeklstlng - wondschot
8C5 - AFZ - 039 : wigconstruclle
8C5 - AFZ - 040 : slultvoegbekletlng - evenooroonsl:n.t<:tl

r.ar ifIlt.

:QIW;CQlL,<;:t. prt:g ~

hOltatidsttle beten en wsteroccw b.v.

voo h'9ihJm.en blarikevoort b.v
M.k VeM;tt".letI b,lJ

V02

"""'El<

0Vl< BID Z7fX
ld~ WJn~ 200

Uil""'"
'3% -.'301

"'"
'"3-":::'::Ll~_.

\Il1ll 1'* Qfcruaff1Ull'lllle<.
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.~ Nokken 150xBOx30

in .het werk lassen. ai::::7
oileen op bosisplaat

Onders el r---
BaSisJ'aot I I I Stelplaten1 0 I 1/1 Grout

;;:j I 7 IU')
II ~ ~ .:,

tiJ ê[- __ 1-01
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I1 J
I

2~0

hart oplegging

:.:.:

buiten~jde kopschot
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I

I
I

T

200se 150 200 150 00
....

o

'"

o•..•.., ;

=1350=

Bout M36x120 - 8.8 DIN 931 (Bx) 1
Sluitring M36 - St DIN 125A (Bx) vY7

Stelbout M20x120 - 8.8 DIN 933 (4x) /'IV I
I I

J
::ï: ••
f 'I

stelmoot z-richtlna

...••••.draadeind M36x750 - 8.
L. DIN 975 (8x)

11':

!.
J

-; I1

./

•••••

I. 200;1· 200 .1. 200, I

Doorsnede A-A.-

I

I

I
I
I

I

..

575

hart op egging

Voor details onderstoei en basisplaat
zie teken ing BC 5 - AFZ - 012

-

o
C

B 120599 IJlE tilt TEKENiNGENHOOFO EN NOKKEN
A 230298 iJZE ~ lNJECTIESlANGEN (/;23

In~. par. in!t. par, In!t. par.rev. datum omschrijving
tekenaar conrr.consrr- prej. leider

gl
o•..

2. Ier goedkeuring 3. goedgekeurd

HeB :~::~:e ;el:~n::v::;:~Wb.v.
(D~D) dirk versloep b.v, ~I _ tUl.

!H1{Q)nD~ll1lds~C@lMIl:»Ölnl~ttö~ 1B3~Il1l®UIUlÄ 2702
Rijkswaterstaat Hoofdafdeling Droge Infrastructuur
Bouwdienst rws Afdeling Tunnelbouw

2 e BENELUXTUNNEL
Neusconstructie Landhoofden
Plaatsing onderstoet

bestek

O\fK BOO 'Z'f02
dienst 1997- 2000

in jeetieslong 1&23
injeoteren met BETEC 110
af gelijkwaardig

18. -, tOllÇtJde

37G -302

project
1915

Doorsnede B-B

getekend HRG
gecontr. B
accoord SHI schaal,

1: 10
formaat I tekening nummer.
A2 BC5-AFZ-023

par.'. /.1 d<1 0&-12-97
parc, 'T dd

par.'. d<1

status rev,3 B

VHB lek. archielnummer.

1815-023

in 1 blad . blad nr. 1

I
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••••••
100 100

te10 10

~.111(
-~-t--- 2l~----i Betonplex dik 18 mm hoog 400 mm bij het vooroerszicht

7"'.i

GINA-proflèl
Q15O-126-80

AANZICHT KOPVLAK PRIMAIRE EIND T.E. 3,4 B4 G
school 1:50

L~J
OReN. MERK A en C

B.A.Z.

Cl x ultv, oh' getekend)
MERK C (1. ultv_ spiegelbeeld)

(ZOlIDEll S1ElGERPIJP)
schaal b10

MERK A (12 X ultY.I

(1 l:I ettv, als getekend)
MERK D (1. u~v. sp1egèlbeeld)

(ZONOER STBGERPlJP)
school 1:10

ORSN. IlIIERKB en D

B.A.Z.

MERK B 112 X ultv.1
schooi 1:10

getekend

EXTREME POSITIES GINA-profiel
\i12S-89.50

OPMERKINGEN;

maten in mm

TEKENING VERKLEIND VAN AO NAAR A1

EXTREME POSITIES G'NA-proflèl
G1$O-125-GO

tmltWllWd'lE!bel<;!'ll!n~l.l,,,,

""""' tmhvm ar> tll._..."UQl"1 1).."

"",">:ltwpbv

I!§OOMl1l:l! 7102
R:ljkswaterstaat Hoofdafdeling Dr-oge infrastructuur
Bouwdienstr-wa AtdetlngTunnelbouw

2" BENELUXTUNNEL
BESCHERMING GINA-PROfIEl
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Voor~aanzicht
mln. uItstand vijzelpen

(school 1:20)

._-
L

-F=
j-
u

300

11
[ 1
i 1

Ö
i 1
11
11
11

, ,
11
11
I1
11

~
11
11

! !

700 :
1400

300

max; h

,

I.
1500

1400

I
I
I
I
I
'-'
I
I
I

Voor~aanzlcht
max. ultstand VIJzelpen

(school 1:20)

Ploot 20mm 1400x400

J
I1
11
11
11

o
11
11
11
! I

I

~l
proples

I

!Jl-I

I

1,,-
I
I

/
HE 600M Lg.= 1400

ri=r''' -~
I 11

11
11

o ~Il 0
11

~ 0
'" '"I ~ 11

I 11
1
1

. 11
Ill~._

Kopbalk
(school 1: 10)

Materiaal: Fe 360
Aantal 2 stuks per tunnel element

J

/1 "" ~<,
/ -,

(
( ,

\/ gl - r I \"-I I
\ I (~ -, /<, - ""

I
111320

,
{l

500 ~

250

I
I
I
I
I
I

1
k-4J

Zli~aanzlcht
(school 1:20)

-, ...

\ ~l!, ...

250 300

I

110x4S'

110x4-5'

/
I ! 110x4S'

00

(sc~ II 1: 10)
Fe 360

1 s k perkopbalk

Hydraulische vijtel
met bör\1maer,· sl1:19·150
315 ton bij 450 bar
Sohiess Defrles type: 5002
Aantal 2 stuks per vijZelpen

Bouten .M30x70 - 8.8 DIN 933I Aantal 4- stuks per vijZelpen

il~I

]

-~-
I

IJ _
I 300

1400

-~--y-

300

(scheet 1:10)
Materklal: Fe 360

Aantal 2 stuks perkopbalk

110x45'

l~~7~:Hid.20

(school 1: 10)
Motetlooi: Fe 360

Aontol 4 stuks per kopbolk

I

r>.( I \1_' .t

" I /" ' /'-,..-/T I

11320 I

Buis .298.5x~O
t

E~_1Il298~,' "i81!. 1113~0 I ~
Vulstuk
(school 1: 10)

MoteriQQI kopplcten: Fe 360
Moteriool buis: Fe 510

Aontal 6 stuks per vijzelpen

I

l I

I I
... : I
.... I: I I..... I

I I I
I I
[ I

} I

••••••

11I440·

··c ..•

\SCnaol.l; .lIJ)

antal lli~I~~1

D
I. 1Il320 I

360

Vulplaat
(school 1: 10)

Moteriool: Fe 360
AonloUen per vijzelpen

d.= 10: 4 stuks
d.= 20: 8 stuks
d.= SO: 4 stuks

Opmerkingen
Tenzij anders vermeld, lassen 0 = 7

VoOr vijzelpen sparing zie tekening Be5 - AFZ 013
Voor vijzel pen en pen9elelding zie tekening BC5 AFZ - 014

Totaol oontal vijZelpenconstructies: 12 stuks

I 15x4S

~t-=

Dl
cl
B
A 290'198 .JZt \/iJ2t;lPtNG!.flJlNG • PROPLAS KOPBAlK

I I_.
I I
I I
i I

e. par rnt I par

H-c.e hOl.land$t;hebeton en waterbouw nv,
van haHum en biankevoort o.vD~Dl dirk verstoep n.v, ~ __ ~ __

!HIoIB~ndls~Comb!II1I~1i:6~~, 2702
Rijkswaterstaat I Hoofdafdeling Droge Infrastructuur

Bouwdienst rws Afdeling Tunnelbouw

2 & BENELUXTUNNEL
Vijzelpen
Kapbalk, vijzels
en stoppingen

~
••.•:=+:: --t:;.~:""-- '''"'' 3
SHll P4r!ád n 1 Mat! tá<ltlnr 1 m;1',M(

•. VHIS tek. archiefl1timmer, t20 It101

I 1815~025 '''Ai I Be 5 - m- 025

OVK BOO n02

tlJVcoeie
37G -302

(schoot 1: 10)
Motenaal: Fe 360

Aantol 8 stuks per kapbalk

A
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Aanzicbtkopschot landhoofd Noord
(schaal 1:100)

\

\. ;0 ,1350 ~ 9650

\ 45.250 j
'\voor tu""""~,,,I e tak BCS-KfZ-::~

40006500

f'ROMA'lECT-H dlk 27 mm

~,

~o ,000

:!l I
.~ I

I j

I J
I 1

6500

theoretische maat
In hort ~VO"ll

,
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. ~. -~;.-l

7600

~
5 1000

~
I

50.

L,1
=

I~oofd n~ primair eind 1jE5
I I i
I I I
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l.ENG1E

5840
S300
5100
5120
5140
5160
llHIO
!;l200
5155
SUlO
5205
5230
5255
5110
5135
5155
5180

I
I
I
i,'~
I·, !;t.
1
1
1

1)(

.-
lx1)( 1)(

totoot 32 stuks
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I

I
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I
I
1

tx

HE 400B .landhoofd Zuid (dly. typen)

1".1'"1 ,
1 I, ol

1 "I:.,~
,I
i 1----i-

tx

o

S11Jl.NUMMER

1
3
4-
S

LENG1E
5930
5365
5265
5235
5205
5175
5145
5115
:5270
ii230
5190
5150
5HO
5175
5135
5095
5055

AAN
8
Z
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

,-T
1:1~1
!j'g
I,
I

7
a
9

1
i
I

l~
J '~
1

tx tx 1)(lx

totaal 32 stuks

F1,,* eind TE 1jtàndhOOfd z"lkl
1 I 1
1 i
I •

K!pschobitijlenHE 400B landhoofd Noord (diy. typen)
Opm1ll"kingen:
rnoten jnrnrn
staolkwolltelt ploten 5235
stoolkwaliteit droodbus 5355
lasdikte 0=5 rnm
conservering stool: geen
detaillering aanslogen zie tek. BC5-AFZ-016
in te storten onderdelen kopschotzie tek. BC5-AFZ-01~
maten en wapening kopschot zie tek. BC5-AFZ-027

principe doorsnede yoeg

HC:B holtanood'"t2 beton en waterbouw b.v
~ ~_ van haHom en trtartkevoort tav~....-D dirk vef"stoep b.v. -_-,-_~. !!Jl--

!MI@fitiIIUi!$ti CiOlmbUllilfiilititi ~e'lI1Ie!hJ]x 2702
Rijkswaferstaat Hoofdafdeling Droge Infrastructuur

BouWtllenstrws AfdelingTunnelbouw

2& BENELUXTUNNEL
KOPSCHOllEN LANDHOOFDEN
SllJLEN + DETAILS AANSLAGEN

OVK BOD 'ZT(
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500 ç6' 16-100

WffiOPROO;:- GOQV (fOSROC)
var, 200 mm, met strook

91"'!):V~le)doek. 100 mm breed

OOK VOOR DAK ll'l VLOER

Hor. drs". top.v. buitenwand
(school 1: 20)

Hor. drs!!. 4·4 toP.v. nellsconstrlictle
{achcot i:20)

Detail 1
(schooi 1: 20)

VAR.

I" ,012,200
~!iS

Hor. drsn. 3-3 t.p.v. tussenwand
{schooi 1::'0)

~1

Her. drs!l. 5-5 tp.v. neusconstructie
(school 1: 20;

Dat/lil 2
(scheof 1; 20)
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Tunnel element

TEl
1[2
TE3
TE4
TE5
TE6

!vlQat X

526
526
526
563
600
526

_x ...y~_tJipe_-",.,.,
,

&711

i
-700= ,ilQ 1•••••• . IJ _

27 (l9 16
1550

...... \
3"10 90 @
~M-j

~ ~~-
_(21<) lil

«10
151<45"

J
19015ll 25

t
I

~
871>

:

I
2'10 740 27Il

Acht. MI!ZlC!'d
I

I
I
I

J

10

trr:20 _ _ 20

\1 '\ \

.......IHI;~ i

_.
Opmerkingen

2llxlS'

- Positie duwbootframes primaire zijde TE

ie mede alhonkelljk van plcxrts voorspanankerDu!!!!bogt .trJlgtmmaJre .zQde TE

To.I8!!icbt:ca. ·17Ms - De nart op hort maat van de duwbootframes

(primair/secundair) Is olbonkellj< \lQn type dUwboot--
- Tenzij anders vermeld alle lossen Lh0=5

!.o.2llO
1A1ll.5llll
250Il • 135 x 60
250Il • 160 x 60
100 x 100
l1Illl.l00
IJ.D. J65
li" 5llO

- Conservering: geen

I}

(

B
A 140498 HRÇ; ~l\' Pos. .04 vert""!!'!. ankers ,_.

Io!I. I"",

I,
5556)~ 53 56

_

8 h.35Q

.
a. 2.. .~ ....X...60•.......

• 4ll2llx!lO
D & •

75
670 x 110

Zl .~. 247
211'laátllimm
.2··lP<ii .•1I6ll
2 i"lWlllimm

ti I
st I
8.111
lUi

!i31,9J4.125A
975. m 125A

fJO'\/
1,..-

~ 1

li1.diIo
1'•. 3illl
f. ZOO
F.3illl
f. 360 17
f. JlIt! 3
Fe..5 4
F.;1i6I/ 88
F<JJlIt! lJ4<
fe.363 9
·111·J6ll ,3

~ .... 3ilo... ... '18

~
f. 36060
F. 360 74
F.363 75
1'0J6ll 44

t~ÊI ~~
f. z0023!lltnL
1iililerIaIII~·

hol;tandsctte 00t0n en w:atertxn..-w nv
van hattum en btankevoorf nv .

11 11 JIln !I dW' veestcep ërv """, •••••• lIJl

". n C@.mlb>Û1fUll1tûe ~e!ll~tI!x 2'102
RiJK.swaf. e. r-s..raat ,..HoofdafdelingDroge Infrastructuur
BouwdIenstrws AfdelingTunnelbouw

I 100
100 • 60
2!lO • 21Il
_.225
!22li. 115
8711.14O
2!lO • 140
42ll • 2!lO

2 e BENELUXTUNNEL
DUWBOOTFRAMES

- PRIMAIRE ZIJDE TE
- SECUNDAIRE ZIJDE TE

.,,"'''''' ltl6 I "".~ ".,'" 3
g'.""" i Ja< I 16....,,,,,'-:,1
~~~! té-« •..JA;., 'in "btaO ,bl~w_ 'I

\IHS lel< arcl1ielmJ!lllller. J

"... ..
llVK BIlO·2102
""'" 1991, 2000

JopUJde

31G-3:02

"""""191;

·15mm
llimm
151nm
2Ilólm

"".l"-

Dvlimoot frame eecundeIre .ziJd. TE
Totale Sl8'Wlcbt ca. 22Ok9

A-1:20 1:10 1:5

,'A1 1 Be 5 -/JR. - 028
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Aanzicht C-C

1:10 I
Doorsnede A-A

2

Doorsnede B-B
bij bestaande deuren (10 stuks)

/ Is deze meet 35

, afdichtingsrubber 4Ox16I IgeU]md In sponning
30 10 40 I 50' shore

rT°..

3 scllal"l'liel"Em per deur

Detail 1 (scharnier)
school 1:2

or-,
o
'"

D

/

I
I
I
I

I :.-
___ !_L _

""-1- -I-ï---

I I I I
I I I
I I
[ I
I I
I I I

.....l_I !_L_

oor-,

--'-1-- --I-r-
I I I
I I
I I
I I
I I
I I I I

[

...l._I I_L

----,--1-----'-,----
I I bij flens: (,ollbssen
I I . II1
I I biJlijf: hOfk~.

I I I I
I I I I
I I I

__ -1. I_L _

IITII
~JiL~

I
bij flens: vollossen
biJ lijf: hoekles

~l-JiL ~
I

kettinglas
0=3
h.e.n. 100
""""Pflngend

Aanzicht D-D

bij fiens:vo!lagsen

IPE 120 Iblj lijf: hoekios

Alle lassen 0=3 waterdicht

~I~i III I ~I
0' ~IOl"" "Iw ~II' :r: Ii
"<j- 00 '"

/
0> '" '" nj

Alles stool Fe 360 tenzij anders vermeld
Aantal: Benodigd: 28 stuks

Aanwezig: 10 stuks
Voor deuromranding zie tekening BC 5 - AFZ - 017

Voor overzicht en plaats bepaling in kopschot
zie tekening BC 5-AFZ-018 + 027

Conservering: geen

8 deurknellels per deur
fa. Kroon
Model A met stalen bus 80 mm
type 761902

Detail 2
schaal 1:2

nouancscne beton en waterbouw b.v

van natturn en otarèeevoo-t b.v

áiîk vel'stoep n.v

!Hl©J~~lîllifllidl~® C(Q)mlbJ!iflllîllitÜ~ !B\®ifll®ÜIUlJZ:
Rijkswaterstaat Hoofdafdeling Droge Infrastructuur

Bouvvdiensi· rws Afdeling Tunnelbouw

2· BENELUX TUNNEL
KOPSCHOTDEUR

bEs!el-:

OW BOl) 7/02
aenst 1997 - 2000

toacoca
37G -302

B

rek. arcteetnurnmer

1815-029
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HorIzontale dDOf§llede. eoV."ht Vloer
SCffM1.1:200-:(~.bIs:~~.004)

TankwarnoibulsC
SCHMi 1'::50

wand type D

Tank~ bufzenGen. H
SC'tiAAll(5:)

1.5Q.OO.5

Detail I_pbordes
SCHAAl, me

Normaal doorsnede
SCHAAL 1: 200

W8i1d type F

VOOR OVERZICHT VLOEREN TE 1 T/M TE 6
ZJE TEK. BC 5- AF2 -001 T/M 006

VOOR WATERBAlLASTTANKS
ZIE TEK. Be 5-AFZ-020

VOOR LEEG POMPEN BALLASTTANKS:
4" KLOKPOMP PER TANK TOEPASSEN

peilschaal

_Ë.._

-~-
-~-

snelkoppelleiding l/i159 (b.v, Bouer}
of HOPE-leiding
'IIinderklep l/i159

'IIlnderklep 1!l200

schuifafsluiter 1&200

SCHAAL 1: 200

TEKEMlHG VERKUilND VAN AO NAAR A1

'-hcllq,Metm~ft!''W#tr!'tXl<'''''tI."

V#lt"l;oltun><:><'l,til.MlI<~!t>~

Rijkswaterstaat
9auwcM:enst cwe

2' BENELUXTLJNNEL
TLJNNELELEMENT 1 T11'1 6
PRlNClPE WATERBALLASTLE1DlNG-
SYSTEEM, OVERZiCHT EN OET AILS

3
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Tenzij anders vermeld alle lassen 0=2
•... '00 """ 100 2OO'Ketting lassysteem ·••.a olm -. """"

totale RUflcht: ca, 2440Qkl
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20
19
18
17.a,
~-1t.
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92 ·PIootIQ

•. flllli 931, 934, 1251\
7210>1
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:&1800
1170

.1600
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- Voor opmendllgen en bijbehorende tekeningen:
zie tek. BC5 - Af1. - 022

IJ
c
a
A 1'\0199 JZE A::IL 'SECTIES1 EN 3 200 MM VERlENG\)

I", •.... "....
rev. i: -dailiml l~ar oroschli~

HOB holtant:tsch? -beton en waterbouw o.v.

van tt\l!ttt:im en bta."lkevoort b.v

U U U .IV If Ilit'k vers'_ b.v _'_I<:ll

• n ". Combill'll4illikije ~. L?02
Rijkswaterstaat Hoofdafdeling Droge infrastructuur

Bou\iVdÎenst r-ws Afdelll1g Tunnelbouw
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SLUlTVOEGBEKfSTING
VLOER SCHOT

OVK BOD 7/OZ
diens! 190/1 ~ 2000
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E 61
!

ft'\, 4/, * J JE (1\

...·_.T
S!Ic!le 2
(fIdIl!<llI:50)

VERT. DOQlJSIIEDE SLUlIVOeG
(•••••• 1:50)

1110
lS2Q

- VOor opmerkingen en bijbehorende tekeningen:
zie tel<. BC5 - AFZ -022

UlD
lc40

Det!!II WiII!t fmider
(ocIl'" 1:5)

"""116 ••••• ,_
bll~""'"

<_1:1(Il

TenzH anders vermeld alle losse!) 0=5
Ketting lossysteem I~:I .::. I~' .: s 1 EN 3 200 MM vrntENGO

toegev~_c~~

o
C

B

A

H:"B.: eotte-oscre beton en waterbouw b.v.
V van 'h«lUum en btankevoort b.v.mOl dirkvers'_bv. _'_la

JHoftillll'adl~e Combilrnlîll1tie [!;?telrneh.ll~ 2702
Rijkswaterstaat Hoofdafdeling. Oroge Infrastructuur

Bouwdienst rws Afdeling Tunnetbouw

2e BENELUXTUNNEL
SLUlTVOEGBEKISTING
DAKSCHOT

E



Dtt!l!! !!fd!cbtIna 1•••• 1MndI
<_':10)

1770

Aanzicht schot b!!I!!e!!zlJd.
<•••••• 1:50)

Apzlcht SCh!!1 ~
("""ooi 1:50)

t 100

35

leao
1500

Aanz!cIlI WIleF!ll!ldl!r f!lf!mW!!!!'lc
(_1:25)

T

350
35- 350

35-
@

10

UNP 200

~B-8
(•••••• ':25) Datl!!!I B

( •••••• 1: 25)

09)

--@

DoCll1l!!9de A-A
(••••0011:10)

D!tteI! W!!!!!l F!Jl!ldl!r (fGlldO!!!l
(_1:5)

Pen lO6 om de 1000mm
blj ••••• t_~

Ketting lossysteem

:2 w.aRdachotten te maken
1x ,. lllGltl<!IId
1x g$lI~

Totale gewicht per ~ot: ce. 5300 kg
AlIBt8Ikm ft IIOwlchtam voor 1 mmdacbot
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I
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I

I

TE 61

I

voor plaots ten dit anker zie
.lwIJdn~1076

~
Zw-AANZICHT 8l.U!TYQEG

<_1:50)

- Voor opmerkingen en bijbehorende tekeningen:
zie tek. Be5 - AFZ - 022

omschrijving
conl!'.constr Pl."Of. te

16
I 4

Rubber ~9.Jlj'r~
r. ;l6O
r. ;l6O 8
r. J60
f. J60
r. J60-
f.36O'
F;-J60
fe J60
f. 360
f. ;l6O

hoilanc:l$:che beton en waterbouw b.v.
van hattum en tnarscevuor-t b.v.

dirk verstoep b.v.

lHloBU~lfI(Çjj$~Comlb>nJrl~ttöe ~elfienlUlÄ 2702
Rijkswaterstaat Hoofdafdeling Droge Infrastructuur

Bouwdienst rws Afdeling Tunnelbouw

2· BENELUXTUNNEL
SLUITVOEGBEKISTING
WANDSCHOT

1815-033

o



AfclchtingDr.ddeur
(schaol 1:20)

Ct G)
:2, :2,
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'N 'N
A I 0 I

Cl S 0 pJ.- a
~

lIJ .!? .q'S :::J
.Q .Q,

AMlleht a
(schaol 1:20)

Cat 4l3O boren
t.b.veenterpen

Af."" <HulppoJt
(schaol 1:20)

FitIIc:h Bet 15
Pl~m __ Speedy 10 ~
Centlllptlll BetOl'llOl! 15

19. 750
325 200 925

1450

DoOf!f!Jde A-A
(school 1:20)

Q)
:2,
N
I
Cl

.!!
:::J
.Q

a..L a1-

1080

Door""'" B-a
(school 1:20)

.·r-----------:w:----------ïI:- t ---------- •••- '11: ------ •••• --- :,

1,1
H I: r.
':-1 I 11
1:1 I 11
I::t I 11
':1. I. :11tt·-----------~-----------~I~-----------î------------il
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~
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IJ . r:rfh----,------- ------------il,------------~------------?J," .'1 11
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11 1I

~
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Ir 11
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11 , ,
11 I ,
11 , I
nll
Utl

" 11

k'ièl

925 450 325

1700

Detail A
rubber afclcbtina

(school 1:5)

Tunnel element Draaideur Hulppost

1 1 3
2 1 3
3 2 2
4 2 2
5 1 3
6 1 2

Totaal : 8 15
A_zicht P
(schaal 1:20) Maten in mm

Materiaal staal Fe 360
Rubber afdichting 50x20
Tenzij anders vermeld alle lassen a=4
Voor situatie van de sparingen zie tekeningen
Be5 - AFZ - 001 t/m 006

project lUIll1Iel' PiB:

2702

o
[

B

A

Init. par.

tekenaar
omschrijving

ina. par. ini!. par.

ccntr.consrr pro). lelder
.!!
:::J.c rev. datum

2 ter goet:lkeur'lng1. voorlopig 4."" __status coele:

HeB nouanoscne beron en waterbouw b.v.

van hattum en blankevoort b.v.

dirk versloep b.v.

AanziçhtR
(schaal 1:20)

lHJ@nn~Il1l<dl~~C@mlb>üil'1l~t!:ö~1Ej~Inl~hJ]Ä
Rijkswaterstaat
Bouwdienst r-ws

21 bestek

O\IK BOD 2702
dienst 1997- 2000

Hoofdafdeling Droge Infrastructuur
Afdeling Tunnelbouw

BENELUXTUNNEL
AFDICHTING SPARINGEN IN WAND 2
T.B.V. BALLASTTANKS top.code

375-302
project
1915

getekend IE
gecontr. J5l(
accootd SKI

in 1 blad . blad nr. 1
schaal,
1:25 1:5

status rev. o3

VHB tek. archiefnummer:

1815-034
formaat tekeningnummer:
A2 BC5-AFZ-034
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Doorsnede 'A-A
(""""al 1:20)

Vi.dhout JClCà,tOO lQ, 4200
VuI_' l_QO 'ft 420() ~

I
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7
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,J / Vt1UlOlJt
I ~ -1» I -/

/ 1/
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U I
lOl

8070
000r8lledtt 8-8

(SÇhaal 1:20)

,

I

1 ~
1

g

GIn. - ••.•••••

I

I
-g,- i-

• i!1

I
j

'-'
15

-----

,

162 kg

:lil
20
63

04

._.

(st.52.3.H)

._------ .-

9.5

945

Tuuenbalk
(""""al 1:5)

03 /ffi)
~

\ t ~)
V

.... moten -in mm

TllOzlj <m<lefs -.neld alle lassen a~4
- PiaU" "')zei 1Il500.meri< Fre)'llSinel. wlplatllO 11410x20
capaciteit 23531<1'1(150 bar), sla\llengte per "')zei 45 mm

•• VulplatllO \Ietli1n<>n aan vijzel

IJ

C
a
A 170799 SHIJ Irvimle 'h

I

til, par iO'!! Der-

coon- .censn- prOl leider

H:c:a =a;::; ::t:~::7r::Uw'b,v,
IDClf:IOJ "",,v..-"'_"v ""*"'_""
lHloDO~lrDil:lls~Combilluiltie ~iIllnelluÄ 2702
Rijkswaterstaat HooftlatdetJngDroge Infrastructuur
Bouwdlenstr-ws AfdelingTunnelbouw

2 ~ BENELUX TUNNEL
KWISPEL VIJZEL VOORZIENINGEN

I•••••"" Jl!- ""
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acçoord SMJ par

\IHS 'ek archiefnummer
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UI UI

Ie

150 75 •.
5!

~ ~ ~

materiaal: Fe510 100 ese l~
850

1_'
125 125

15

PI tI5Oll. Ie 1211 34
Hl 1019_
Inbet<ln

TopWen alleen in 1 ploot

" §.
t~.~ -15- l!!~

130

materiaal: 42CrMa4

Hijsoog
(nieuw)

VHS 50 tons bolder
(bestaand)

15
14
13
12
11

VHS 100 'ons bolder
(bestaand)

25 Hl lt19
24 Pi 11508• 16 F.360
23 Pat 1125 F.360
22 ",,135mm r. 360
21 Plaat 5C)nm F.360

Ing 1101_ ~

.•...

HSW 100 tons bolder
(bestaand)

34 I Pilo 11508• 16 270 F.360
33 I Plaat 30mm '700 F.360
32 I Plaat 15mm .700.11510 r.360
31 1 Plaat 70mm 900 • 900 F.360

Benaming -gen lIolerloo1 0;Jm0rklng0n

HeB hoUanásche beton en waterbouw b.v,

V3n hattum en bH:!flk:evoort b.•••.

d!rk verstoep b.v,

~~!O\

IH!@ODilln<dl88 ComlblDlnil\l;De Il?M~lnelllllÄ 'lJ02
Rijkswaterstaat HoofdafdelingDroge Intrastr-uctuur
Bouwdienst r-ws Afdeling Tunnelbouw

2 e BENELUXTUNNEL
BoLders en hijsogen

••• 26-1lH99II
"" 1'1. IJlt.
"" .

o

"""""A1



(schoOl 1: 10)

Schacht ~ A (basIliI)
Totool gewicllt: 1800 kq

(bestotmd)

(schooi 1: 25)

Sc!laAAl deel Bltussenstu1d
Totaal gewicht: 1250 kg

(beatoond)

Sc!lacht deel C
Totnol gewicht:

(bestaand)
(schoot 1:25)

«bovenstukl
600 kg

Aanzicht C
(school 1:25)

Aanzicht A
(schaal 1: 25)

Maten van de bestaande schacbtdelan A. Bene
in het _rk controleren

Detail bInnentrap
(:schocl 1:10)

Schacht deel I) (tussenstukl
Iataal gewicht: 4200 kq

(nlmw<)

(Schaal 1:25)

'~tmtw:
Tr1$O.S

~!.x
,_<II1:10} (lI<:hOaI1:tO)---Glfe,-_5

Dcgnl!!ede y.y
(""""'" 1:10}

~
(•••• "'" 1:25)

(oontol4x)

K!lIlI!!IID!!Ik
(school 1: 25)

(oonto! 4.x)

Doorsnede Á-A
(schaal 1: 5)

Centreernok
(••••""'101;)
(oonto1 4K)

"""""""""aan
ltÇhocht element A
lassen Lh 0=4

Doorsnede CoC
(school 1:5)

Mootvoeting afdichting
hoogte tussen de 25 en 35 mm

Detell A in het werk eontroleren

(_':10)

Sc!latsglnt
("""""'1:5)
(oontol 24x)

vcstla$S$'l aon
sÇhacft.t element A
lessen .:ha=S

Detail B
(scho<ll 1:5)

Detail C
(schotll 1:5)

$ubb1:'l'"~llj.4376J~9·_~ ~_._
...g!L~~

~-.!!~,~_.~
w~_~~

>,-~.~--E(4lC)

~-~(Q:)
fIIl. tm om l.et

stmlnlY!< lb.•. ~"""t
Totaal gewicht 4450 kq

(meuw)

($Chool L50)

~
(school 1:10)

(oantGI 4x)

....Il!!mIaL
(_""":10)
(aanta! 4-x)

BtpetwrMdetek
- Be
- Be

Bordes op t009Qngsschach-t
Hijsfrom2 en veiligheidskooi toegongsloddOJ"

TEKENING VERKLEIND VAN AO NAAR A1

t>qlt~0lë !X'fpn WI W<ll(l'"bo<1wriV

'''ll'NfIf",nt.'f'l,ltq,kf:.'VfJlT!ll.''

l"••.o".-"l;
~~@U!JIndll~ (~©1I'II'IlIl»5!11111tie ~@Il<illltv){ 27Q2

Rljkswaterstaat Hoofdafdelitlg Droge lnf.astN.lctuur

r-wa Afdeling"runnetucuw



HOEKDETAlL 1
achGat 1:10

GaNA-profiel
G125-89-50

DOORS8EDEGiNA~PROFIEL .G12$..8liMro
school 1:0

PLAiSTAAL 4OX50

6000 k'Oppl~tmoten,~-,----~"~

HOEKDETAlL 2

A

A

A

G",~-profief
G1GO,.W$-.IlO

A

AANZICHT KOPYLAkPRIMAIREJ:1ND T.E. 3, 4EN .6
school 1:100 (maten t•••••• ~-Joo 9- oJl_"""TE Je en 4A)

6000 k loot

OETAlL PLATSTAAllKLEMSTRfP
liCllool1;2

HOEKDETAIL 3
TE 4 schoOI 1:10

GINA-proflel
G15O·126-60

DOORSNeDE GaNA-PROFIEL G·1$O-125-5O

GINA=335

6000 koppfQutmo.ten------
HOEKOETAJL 4
_1:10

PlAtSl'AAt/KlEMSTRIP TYPE A
school 1:20

TE 1T/M 6

KOPPLAA T IN tl'E 500

PLATSTAAL 4Ol<5O
Kl.E\lSlRlP t!lxIlO/90

1lQU1$N~

.-
PLATSTAAl/klEMSTRIP TYPE E
._1:20

TE1T/Me

KOPPlAAT tN WE 500

PlAiSTAAL 40.50
Kl.a'SlRtf' 15x!lO/9C

IlQUTfN_

PlATSTAALIKlEM$TRIP TYPEG
•••• col. 1:20

TE 1, 2, 3A,4G. 5 EN 6

PLATSTAAL/KlEMSTRIP TYPE H
_1:20

TE 3G en 411I

TEKENING VERKLEIND VAN AO NAAR A1

O\'ERZI&fl:T KOPPLATEN IN IPE500
ZIE· TEK. 8&1"00A-365

Rijkswate.r'sfaat HOotdatdálng Or!J!l" Infrastructuur
:Soûwdienst r-ws AfdèUng Tunnelbouw

2· BENELUX TUNNEL
BEVESTIGING GINA-PROFIELEN
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MIBftTSf..MIVOE(j TE 6
(-"'1lO)

4mm M
- WIG 1

1; lifl6

~

llalO ;:-oo.ll16O

.•... (_ - e z1./000)6 __'6

1

(ocIroal': 25)
2><_:

\!l!'IICOftstrucile «wis 1 en wis 21
(_':26)
2xt.l~

- Betookwollteit wlggm: 845
- Staolkwolitell FeB.500

8etoodekking 40 mm

150

1
1

\
.: .1

~

l•.l!
I 1
1 ·1
1 1
I 1
1__ .-J

I
I
I
I
1TE 5
I
I
I Bl.-
I
\

I

700

Hor •..~ atalen HR8IaIlI

WIs ·Pleldlftg
(~':',;)
&uilweren

SIoeI
(-':5)
21<_

WJ8plekIIm_~kI'
<_':1;)
Illl_

I
I
I
I

TE el

?,!.~ J!!!Hl.

~
I
I
I

1I111
-;

-+. lil

'00 50160

{

eL'~lj'*!.
~<_':5)
Illl_:

1ncl.2_M16><50+~

I:IaakpIaet
<l$ChailJ "$l
.•••.ufbcOren:

- Maten in. mm lncl.2_ /0120><65+ ~
- Materiooi stool Fe 360
- Bouten en moeren; &.8
- Tenzij onders ilermeld olie lossen 0=4

COIlserve.'ing: gesn
- BetonkWolit<lit wiggen: 845: - na 5 dagen piootsen wiggen

- no 14 dagen belasten wlggen

Bijbehorende tekeningJ!!n:
- B~-AfZ-022: samenstelling sluitvasgbekiSting
- BC1-OOA.c.364: TE 5 en 6 - stlllen aanslog sluitweg
- BC1-05G-006: TE 5 .; sluitweg buitenwanden en dok
- aCl-06G-Q06; TE 6 - sluitweg buitenwanden en dak

e
C

B
A 070599.JZf 4 MM HULllPLEX iN VERTIKAAl.VLAK WIG

H:~.B·': ttOtlandsche beteo en waterbouw b.v.
V van hattum en oi.:an!s;evooN b.v:fmD djl"'k' vers-toep n.v

IHJOBB31IU:ll3~ Coltnblli"i~tö~~~!ll~n!lii" 'l102
Rijkswaterstaat HoofdafdelingDroge Infrastructuur'
Bouwdlenstrws AfdelingTunnelbouw

2· BENELUXTUNNEL
WfGCONSTRUCTIE

1-
1OVK BOO 2702
dien$l '\997- 2000

Iq;J':ode

:J1G -302
prOJ'«l
1915

",,_I A
~ _~~_~_ t1d

\IHll tek. ard1letf1!JlTh1le"
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TUNNELELEMENT 1

Doorsned!, toonelelement

LANDHOOFD
ZUID

LEGENDA

OL {)o()(!aat 1!OQx·200 ff\I'Jt in· tus$eAVt~nd melrobuis

OV ::; Doorvoer -300x.300 mm· in watllieri \fiu'Chij(anaal t.b.v wetereeëast dwa:

TQ " Tijdelijke opeQil'l9 il' <liverse waodCn, tenzij anders aangegeven

'"PB " Poerderbluska·st 550x8S0 ~ HP ::; HUlPpost .1450:

!
II
11
i I
! f
! L_.

f/>

TUNNELELEMENT 4 TUNNELELEMENT 3

._-~-
~--~~_._--

~P<'IT~~--
gTaeqç 2

IUllnele!@ment 1
--~.-

I:

.~ met ''!'lal' l/oedlns lila &fzlnkelJL
Tu"",~I,._t_ 1 tlm .!!. -s, Pi



2 bgls

Doorsnede D-D

I
I
I
I
I-1-----
I
I
I

375 500

'"j;;
~ h~~eglJl!l9_

onderstoel zie tel<. 012--· ...",_1

tl23mm in'

-,9.045 I.ANl)Ill)OFl)lIlOORD
-8.932 f:..ANDfi~ZUlD I

-9.045 LA!JlOOOOFllNOORD
-8.932 I.ANIlH~ZUlD

Aanzicht· E-E
I

Vooraanzicht neusconstructIe secundair eind

IandfIoofd noord primair eind TE 5

R

primair elnd TE·' landhoofd zuid

•

I
hOlXlte. - t.j).v.
aerkekonaOf
-9.045

Principe doorsned$neusconstructle
(s<:MGl 1: 100)

Opmerkingen:
Beton kwaliteit 835
Milieuklasse 4
Beton<lekl<ing 35 mmo tenzij anders aangegeven
Wapeningsstaal FeB 500 HW
Motenih millimeters
StQrlnQden sterk opruwen
Ribbenstreckmetal toepassen

Verwfjzingm:
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