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Lekkage in tunnelsLekkage in tunnels II

Deel  I      Projecten 
2001-2008

Deel  II      Projecten 
2009-2017



In het voorwoord Deel 1 (2008)  heeft het 
afdelingshoofd Civiele Techniek RWS Bouwdienst 
geschreven dat kennis opgedaan in de praktijk bij 
RWS verloren dreigde te gaan en door het 
vastleggen deze behouden blijft en toegankelijk is 
voor derden.

Deel II projecten 2009-2017,  is op verzoek van 
RWS-GPO  een vervolg hierop. 

De presentatie belicht techniek en ervaring



Lekkages, 
dilatatievoeg of 
meer . . . . . . ?   



Tunnelelement = 7 moten, voegen, onderstromen, toegangschacht, beton

Afzink tunnelelement, 7 moten x 20 m1 = 140 m1 

Dilatatievoeg

Zinkvoeg

IBO    Toegangsschacht in dak

IBO   Onderstroompunt
Zand onder  vloer 

vang

vijzelpen

Voorspankabels

Waar treden lekkages op? 



Het RWS bouwdok Barendrecht aan de Oude Maas aan diep water 



Meettoren  & Toegangschacht met IBO 

Zinkvoeg tussen tunnelelementen 
met GINA en Omega rubber

GINA 
rubber 
rondom 
als een O 
ring 



Lekwater onderzoek begint  bij  .  .  .  .

dilatatievoegen & scheuren in beton  in wintertijd  zichtbaar !

Ontwerp voegen, maken voegen,  betonneren en injecteren  voegrubber vooraf                  W 9U injectie  voegprofiel

Robuust ontwerp injectiesysteem



Voorbeeld aanzicht tunnel dilatatievoeg met vertanding en rubbermetaal voegstrook

250
375
375

5000 mm

2000

8000

Rondom een rubber metaalvoegstrook
voor de waterdichting

ballastbeton

2

Voorbeeld aanzicht tunnel dilatatievoeg met vertanding en rubbermetaal voegstrook

250
375
375

5000 mm

2000

8000

Rondom een rubber metaalvoegstrook
voor de waterdichting

ballastbeton

2

250250250
375
375

200020002000

ballastbetonballastbeton

Dilatatievoeg met in TE  of zonder vertanding toeritten



rubber voegprofiel acme

rubbermetaal voegstrook
met injectiespons

Injectiepijpjes op sponsrubber

Verticale doorsnede dilatatievoeg tunneldak

Variabele dikte dak
80 – 150 cm
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Lekwater uit voeg

rubbermetaal voegstrook
met injectiespons

Injectiepijpjes op sponsrubber

Variabele dikte dak
150 cm

Doorsnede  TE 
in dak,
wanden en
vloer gelijk

W9Ui (injectie)



Oud ontwerp wapening

Nieuw ontwerp wapening na 2001



boorgat ca.12 mm om de 50 cm weerszijden voeg , meerdere nachten werk!

Lekkage voeg  .  .  . luchtboren en injectie voor 2001  



Injectiedrukmetingen – flexibel aansluitpunten – proefbalk  i systeem 

Onderzoek
W9Ui
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Druk meetpunt tussen punt 3 en 4

Handleiding toepassen W9Ui 



2001   Kiltunnel  zand en waterlekkage in dilatatievoeg

RWS + TNO + GeoDelft onderzoek

Hoe dichting lekkage?

Ongewenste gebeurtenis,  tandbreuk ?
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NIEUW
Doorbraak

!

Tunnelvloer of 
wand
doorboren en     
afsluiten 



START 2002
Nieuwe boor 
&
Injectie
MC GL95TX 

Drechttunnel Febr. 2002 
afgesloten,    help !

Boring ringvaart Aquaduct

MC GL95TX



Nieuwe boormethode en injectie – in één nacht dicht

vloeren

Diamant boren





Maastunnel, lekke dilatatievoeg “de Well”

160 m3/ dag



Lekkage in dakvoeg



Zand in dakvoeg ! 

Injectie contact met dak voeg 



Boortunnels  hebben ook lekkages

PVA
hoe en wat ?

Voorbereiding ! 



Geen lekke dilatatievoeg , maar via onderstroompunten in vloer                   
.                                                                                      en ballastbeton



Lek in dak via IBO  
toegangschacht 
leidingen



Poreuze beton, 
dunne hars vloeistof



Wat gaat mis in ontwerp bouwkuipen ?
Flexibele duurzame injectie
P150

X scheuren in vloeren



Oeps . . .   ontwerp dilatatievoeg, wat ging er mis  ? 



Is tunnelkennis en controle wel nodig  ? 

Doel:   openmaken voeg om afvoergoot te maken
. . .  tunnel onder water, dan ……..  Leo bellen  



RWS vraagt vooraf advies, begeleiding en controle
Maken afvoeren in 7  voegen onderdoorgang Zeist  RW 



Oorzaken lekkages:

- Dilatatievoegen:  ontwerp, uitvoering, alternatieven, temperatuur in winter

- In te storten (stalen) onderdelen (IBO’s) : centerpennen

wapening- onderstroom/ toegangschacht/  W9Ui / 

- Scheuren : in vloeren /wanden (ontwerp, uitvoering, koelen van beton, betonmengsel keuze

- Stortnaden, betonverwerking   (hoe doe je dat,  verdichting en volgorde)



Signalering lekwater, dak, op de weg ?

Tunnelbeheerder krijgt melding en dan . . . 

Hoe naar Plan van Aanpak en uitvoering?

De onderhoudsaannemer   of   inschakelen deskundigen ?

Kennis van tunnelbouw, ontwerp en uitvoering ?    j / n

Ervaring met boorwerk en injecteren in tunnels ?    j / n

Alle materiaal dubbel aanwezig,   in één keer goed ?



Wat moeten we echt vooraf weten  .   .    .  

Bouwtekeningen digitaal beschikbaar?

Inspectie op locatie,  analyse lekkage

Plan van aanpak: maatvoering boorwijze, injectiehars

Planning uitvoering,  veelal nachtwerk

In een nacht dicht  ?



Strategie bij onderhoud voegen &  lekkages

Vooraf advies

Achteraf dichten lek – injectie of 

Afvoeren lekwater via rioolsysteem 
– dilatatievoeg als goot 

Controle en begeleiding uitvoering



Samenwerking met COB in werkgroepen tunnels en renovatie

Nebest : Leo Leeuw & Jan Kloosterman
Advies  /  Toetsen  /  Plan van aanpak  / Begeleiding en Uitvoering

VRAGEN  ?

INFO   Leo Leeuw 


