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1. Inleiding
In 1 september 2008 werd het rapport Lekkage in tunnels gepubliceerd door Rijkswaterstaat Dienst Infra-
structuur. Het beschrijft onder andere de nieuwe werkwijze sinds 2002 van het aanboren en injecteren 
van lekke dilatatievoegen in tunnels en wegonderdoorgangen, het injecteren van scheuren in beton en 
de toe te passen materialen en het onderzoek van de rubbermetalen voegstroken (type W9Ui). In het 
rapport is de uitvoering beschreven van projecten waarin vanaf 2001 (Kiltunnel) tot 2008 lekkages in 
vloer- en dak dilatatievoegen zijn gedicht. Het rapport is gratis te downloaden vanaf de kennisbank van 
het COB (www.cob.nl/kennisbank).

Deel II 2009-2017
Na 2008 zijn er bij meer tunnelprojecten lekkages in dilatatievoegen gedicht. Wat is de stand tot op heden, 
2017: welke andere ervaringen zijn er nog opgedaan? Rijkswaterstaat GPO is initiator geweest om dit 
addendum, als vervolg op het rapport 2008, op te laten stellen met de opgedane ervaringen. De pro-
jecten, die in de jaren 2009-2017 zijn uitgevoerd, zullen in het kort met eventuele leerpunten worden 
genoemd in hoofdstuk 7. 

De boor- en injectietechniek is niet veranderd sinds het vorige rapport. Het principe is nog altijd juist. In 
dit addendum zullen deze principes voor de volledigheid in het kort worden herhaald. De uitvoerings-
omstandigheden kunnen wel per tunnel zijn veranderd en vanuit de ervaringen van het injectieteam is 
daarop adequaat gereageerd en gehandeld. Het resultaat van injecteren moet zijn: in één keer dicht en 
goed. Lekkages waren en zijn oorzaak van ontwerp- en uitvoeringsfouten bij dilatatievoegen, maar ook 
bij onderhoud, zoals bij het maken van afvoergoten in dilatatievoegen, werden soms verkeerde proce-
dures gevolgd. Injectiebedrijven kunnen allemaal injecteren en dat doen ze dan ook, maar tunnellekkages 
vormen een apart vakgebied, wat vraagt om kennis van tunnelconstructies en andere werkmethodieken, 
materieel en materialen dan men gewend is.

Ten slotte is dit addendum niet voor in de boekenkast, maar heeft het als doel ervaring door te geven. 
Het beoogt een handreiking te zijn voor het effectief en kwalitatief dichten van lekkages in tunnels, 
wegonderdoorgangen en scheuren in beton. Effectief dichten van lekkages door middel van injecteren 
kan maar één keer goed worden gedaan, daarna wordt het toch moeizamer met wisselend succes. De 
keuze is óf lekwater afvoeren óf kunnen stoppen en per situatie te beoordelen.

http://www.cob.nl/kennisbank
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2. Oorzaken lekkages in tunnels
In het Handboek Tunnelbouw (www.handboektunnelbouw.nl) staan ontwerpaspecten voor het bouwen 
van weg- en railtunnels. Het digitale naslagwerk biedt inzicht in de civiele aspecten van tunnelbouw-
projecten en presenteert potentiele oplossingen in de vorm van praktijkvoorbeelden. Een juist ontwerp 
en goede uitvoering van dilatatievoegen zijn cruciaal om lekkages te voorkomen. Details dienen goed 
doordacht te zijn, vooral bij niet-standaard aansluitingen. Worden details onderkend? Heeft een ontwerper 
een nieuw of economisch beter idee, maar kent hij niet de praktijk? Constructieve afwijkingen in be-
staande ontwerpen leggen een hypotheek op de uitvoering, die met weinig of geen tunnelbouwervaring 
ook nog andere uitvoeringsmethoden om economische redenen toepast. 

In de praktijk kijkt de natuur altijd mee. Water is dun en heeft de tijd, en bij geringe waterdrukken bij 
ondergrondse tunnelconstructies, vertoont zich de lekkage in het zicht. Welke lekplekken zijn er zoal te 
verwachten in de tunnelbouw? Eerst moet de oorzaak worden onderzocht. Dat ontwerp-, bestek- en 
as-built-werktekeningen cruciaal zijn voor een oplossing moge duidelijk zijn.

2.1 Lekplekken in een afgezonken tunnel
• Dilatatievoegen tussen tunnelmoten in vloer, wanden of dak.

• Afsluiting onderstroompunten in de tunnelvloermoten, alleen bij Botlektunnel, Kiltunnel, Margriet-
tunnel en Vlaketunnel toegepast.

• Afsluiting sondeerpunten in vloeren bij onderstroompunten in vloeren.

• Vijzelpennen indien in vloerconstructie uitgevoerd.

• Injectiebuizen van een toegangschacht (in te storten onderdeel, ibo) in dak

• Zinkvoeg of sluitvoeg, afhankelijk van ontwerp en uitvoering.

• Lekwaterringen op plafond van Promatect hittewerende platen is een teken van lekkage in dak.

• Natte plekken in asfalt duiden meestal op lekkage via een dilatatievoeg in een afgezonken tunnelmoot.

Figuur	2.1:	 Lekke	dilatatievoeg	open	toerit	(links),	onderstroompot	en	sondeerpot	(tekeningen),	vijzelpen	door	vloer	in	buitenwand	(rechts).

Figuur	2.2:	 Lekke	injectieleidingen	ibo	toegangschacht	(links)	en	lekplekken	op	Promatect	bij	
dilatatievoeg	dak.

http://www.handboektunnelbouw.nl
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2.2 Lekplekken	bij	open	toeritten	en/of	onderdoorgangen
• Dilatatievoegen wel/niet onderheide vloermoten.

• Watervoerende scheuren in mootvloeren en/of wanden.

• Dilatatievoeg aansluitingen met vaste verbindingen (damwanden) in dak of vloer.

• Stortnaden vloer-wanden.

2.3 Lekplekken	bij	diepwandconstructies
• Paneelvoegen.

• In oppervlak diepwanden, betonnen voorzetwanden. 

2.4 Lekplekken bij boortunnels
• Segmentvoegen. 

• Aansluiting overgang segmenten op vaste betonconstructies (luchtschachten, gebouwen).

• Stortnaden.

• Startschachten.

Figuur	2.3:	 Lekke	stortnaad.

Figuur	2.4:	 Stortnaad	aansluitingen	boortunnel	luchtschacht.		 Figuur	2.5:	 Segmentaansluitingen	boortunnel.
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3. Strategie: dichten of afvoeren lekwater
Bij lekkages in dilatatievoegen is de standaard strategie deze te dichten via de boor- en injectiemethodiek 
(hoofdstuk 4). De keuze om het lekwater via bestaande afvoergoten en riolering af te voeren naar de 
waterkelders en het water daar af te pompen, is afhankelijk van het lekdebiet en de plek waar het water 
uit de voeg stroomt. Al het lek niet wordt gedicht, gaat het wel om jarenlang wegpompen van het water. 
Het lekwater mag geen hindernis zijn voor het verkeer (kans op bijvoorbeeld bevriezen water). Zo is bij 
de Maastunnel (1942) besloten in 2013 het lekwater uit een noordelijke vloervoeg open toerit/landtunnel 
te dichten en ook de pompen in de waterkelders te vervangen (zie paragraaf 7.11)

Als injecteren	geen	optie is, kan ervoor gekozen worden om een waterafvoer te maken in een dilatatie-
voeg in het ballastbeton of in het constructiebeton, waarbij het lekwater via het aanboren van een 
rioolbuis in het constructiebeton naar de waterkelder wordt afgevoerd (hoofdstuk 5). Consequentie is 
wel dat het water jarenlang moet worden afgepompt; op zichzelf is dat geen bezwaar, omdat er meestal 
voldoende capaciteit aanwezig is. 

Bij dilatatievoegen	die	geen	voegvulling hebben (tempex of alveolit) is bij het injecteren vanaf 2002 
de voeg aan de watervoerende zijde tot aan het rubbervoegprofiel gevuld met de injectievloeistof MC 
GL95 TX. De vloeistof is als het ware opgesloten, het kan niet uitdrogen en het behoudt zijn flexibiliteit 
en volgt de bewegingen in de dilatatievoeg. Tot nu toe is de praktijk dat na eenmaal injecteren de lekkage 
in de voeg blijvend is gedicht.

Bij de latere tunnelbouw na 1995 worden in dilatatievoegen van niet-afgezonken tunnelmoten en open 
toeritten in de voegen alveolit of tempex als vulling toegepast, omdat daardoor de temperatuurvariaties 
in het beton kunnen worden opgevangen. Doch bij lekkage in een voeg met vulling is het bereiken van 
lekplekken in de voeg niet altijd succesvol gebleken en zijn bij herhaling injecties uitgevoerd. De 
injectiestroming naar de lekplekken in de voeg is afhankelijk van de voegwijdte en de aanhechting van 
de voegvulling aan het beton onder het rubberprofiel, waardoor de injectievloeistof de lekplek niet kan 
bereiken. Als door temperatuurverlaging wederom krimp in de betonconstructie optreedt en de voeg 
wijder wordt, kan opnieuw lekkage ontstaan. Een bijzonder voorbeeld hiervan is de Sijtwendetunnel 
(Leidschendam) in de N44 geweest, waar bij onderhoud om in de dilatatievoegen afvoeren te maken 
alle rubbervoegstroken zijn doorgeknipt in de vloer. In de voeg was ook alveolit toegepast. Vele malen 
zijn her-injecties uitgevoerd. Bij de herstelactie zijn als back-up ook de voegen tot aan het voegrubber 
schoongemaakt en is een calamiteiten-rubberprofiel aangebracht om een waterafvoergoot in de voeg te 
creëren en te boren naar de riolering (hoofdstuk 5). 

Resultaat 
Kennis van tunnelconstructies, inzage in bouwtekeningen, vakbekwaamheid en ervaring met lekke dila-
tatievoegen aanboren en injecteren geeft een succesvolle dichting. Maar bij vloervoegen met voegvulling 
alveolit of tempex blijft een risico van nieuwe lekkages aanwezig. Door een back-up te maken van een 
afvoergoot in de dilatatievoeg kan nieuw lekwater worden afgevoerd. Een bijzonder zorgpunt is of er 
een rioolaansluiting in de vloer aanwezig en onderhouden is. Lekwater met grote debieten dat via de 
riolering wordt afgevoerd, geeft jarenlang onderhoud aan pompen met risico van storingen. Bij grote 
debieten kan na uitval van pompen een aantal uren later het water op de rijweg staan op de diepst 
gelegen tunnelmoot.
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4. Boor-	en	injectietechniek	bij	lekkages	
De boor- en injectietechniek, die bij nu bij lekke dilatatievoegen wordt toegepast in tunnels en weg- of 
spooronderdoorgangen om deze te dichten, is sinds 2002 (uit)ontwikkeld en niet meer gewijzigd. De 
tunnelvoegomgeving is niet overal voorspelbaar en gelijk, doch op de ervaring van het injectie/bege-
leidingsteam wordt dan de locatie van de boor- en injectietechniek hierop aangepast om de lekkage te 
dichten. De procedure is in dit hoofdstuk weergegeven. Het doel is, na een terdege voorbereiding met 
inspecties, tekeningen en het opstellen van een plan van aanpak, om een lekke dilatatievoeg in één 
nacht te dichten in een veilig autovrij gemaakte tunnelbuis of toerit. 

4.1 Wat moet vooraf bekend zijn
1. Digitale tekeningen van object, tunnelmoot, dak, vloer (in pdf/tif). 

2. Dilatatievoeg mootnummer in of buiten de tunnel (toeritten).

3. Bij lekkage uit de voeg in vloer, het dak of uit een wand moet uit tekeningen blijken:

 - Is het een vlakke voeg of zit er een vertanding in? 

 - Aan welke zijde van een voeg zit de vertanding (bij afgezonken tunnelelementen kan een tun-
nelelement omgekeerd liggen dan tijdens de bouw in een bouwdok)?

 - Hoe dik is de betonconstructie en hoe diep ligt met rubberprofiel? 

 - Ligging diepte rubberprofiel in gehele voeg. 

 - Wel of geen riolering/watergoten in betonconstructie voor afvoer (lek)water.

 - Wel/geen voegvulling in voeg (tempex of alveolit).

 - Wijdte dilatatievoeg (temperatuurafhankelijk).

 - Is er een voegafsluiting aan de buitenzijde vloer/wand/dak (werkvloer/staalplaat/ACME)?

 - Lekdebiet uit voeg (schatting).

 - Is er controlemogelijkheid op afvoer lekdebiet, rioolputten (er zijn situaties dat lekwater via de 
riolering wegstroomt)?

 - Toegepast rubber metaalvoegstrip profiel.

 - Is de dilatatievoeg geheel (!) als dilatatievoeg uitgevoerd of zijn er ‘vaste’ aansluitingen?  

 - Fotorapportage.

4.2 Waterpompkelders
• Het bijhouden pompuren/m3 in waterkelders geeft aan of er lekkage is.

• Indien zand in pompkelders ligt, is dit ook een aanwijzing dat lekkage en zandtransport door een 
voeg zijn opgetreden.

4.3 	Strategie	aanboren	dilatatievoeg
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Figuur	4.1:	 Twee	injectieboorgaten	per	rijbaan	per	dilatatievoeg	(in	voorbeeld	is	H=	58	cm).	Verhou-
ding	driehoek	30/60	graden	is	schuine	zijde	(2),	korte	rechte	zijde	(1),	lange	rechter	zijde	
(Ѵ3).	Ofwel	2:1:Ѵ3	(Ѵ3=1,73).		

Figuur	4.2:	 Boring	maatvoering	boorgat	uit	voeg	vloer. Figuur	4.3:	 Verstelbare	hoogte	boorstandaard,	handig	
bij	hoekafstelling	bij	hellende	rijstroken.

Figuur	4.4:	 Boorwerk	met	controledriehoek	30/60	graden. Figuur	4.5:	 Twee	gaten	tegelijk	boren	vanwege	tijdsduur.

Figuur	4.6:	 Boring	in	dak	caisson	naar	dilatatievoeg. Figuur	4.7:	 Boring	in	tunneldak	naar	voeg	onder	30	graden.
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4.4 Controle boorgat met gekleurd lekwater
1. Door gekleurd water te injecteren (witte component MC), zodat ook het lekwater kleurt, wordt 

vastgesteld of er verbinding is met de lekwaterstroom in de voeg. De lekplek (in beton) in een voeg 
kan overal zitten, het water volgt in een voeg de gemakkelijkste weg.

2. Bepalen tijd in seconden/minuut dat water uit lek kleurt.

3. Zoveel mogelijk (afhankelijk van situatie) worden er maar twee injectiegaten geboord, die aangeven 
dat de twee boorgaten contact hebben met de voeg en het gekleurde lekwater. Controle of de voeg 
‘open’ is, gebeurt door beide kranen van de injectiepacker in de twee boorgaten aan te sluiten en te 
openen. De waterstraal uit de injectiepacker zal meer of minder water geven.

4. Bij aanwezigheid van voegvulling kunnen tempex/alveolit de doorstroming en het contact verstoren 
met de lekplek in de voeg! Een extra boorgat kan nodig zijn.

Figuur	4.8:	 Gekleurd	retourwater	contact	lekweg. Figuur	4.9:	 Geboord	injectiegat	heeft	contact	met	voeg.

Figuur	4.10:	 Gekleurd	water	contact	in	voeg. Figuur	4.11:	 Packer	met	afsluiter	diameter	35	mm	lang	50	cm.

Figuur	4.12:	 Gekleurd	water	contact	in	voeg. Figuur	4.13:	 Controle	betonkern	doorboring	voeg.
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4.5 Hydro-structuur	injectievloeistof	MC	GL95	TX	(MC	BouwChemie)
De MC GL95 TX is een reversibele injectievloeistof, die niet met water reageert, maar door eigen massa 
een reactie aangaat. De MC bestaat uit vijf componenten, die vooraf in twee vaten A en B worden samen-
gesteld en met een tweecomponenten-luchtpomp in het boorgat wordt geïnjecteerd. Het geluid van de 
luchtpomp is hoorbaar en geeft aan of er drukopbouw (reageren MC) plaatsheeft! De MC GL95 TX blijft 
na reageren flexibel (hardheid ca. 20 graden Shore A), zal bij uitdrogen (verlies watercomponent) stijver 
worden, maar wordt weer flexibel bij wateropname.

Omdat dilatatievoegen door temperatuureffecten kunnen verwijden en indrukken moet het injectiema-
teriaal dit kunnen volgen (reversibel). Ingenieursbureau Rotterdam heeft een test uitgevoerd op samen-
drukken met een voegwijdte van 20 mm met goed resultaat. Omdat het injectiemateriaal opgesloten zit 
in de voeg kan het niet uitdrogen en behoudt het zijn optimale flexibiliteit!  

Op de markt komen natuurlijk vergelijkbare producten. Producenten beweren dat deze goed en goed-
koper te zijn, maar ze zijn niet gelijkwaardig. Injectiebedrijven hebben een eigen kostenopzet, of het 
verschil zit in de prijsstelling van de injectievloeistof of in een aparte kostenopstelling van ploeg, 
materieel en materiaal. De kostenfactor injectievloeistof en hoeveelheid is niet bepalend voor het totale 
kostenplaatje. Denk maar eens aan de verkeersmaatregelen voor de afsluiting van een tunnelbuis.

Het resultaat met de MC GL95 TX en de injectiewijze was voor het injectieteam (Nebest met injec-
teurs Tebecon) van doorslaggevende aard om de MC GL95 TX aan te houden. Het moet in één keer 
goed. Van belang is wel dat een injectieteam ervaring behoudt in het werken met de MC GL95 TX, met 
name in het doseren van de zoutcomponent. De reactietijd van de componenten A en B hangt hiervan 
af. Bij een hoog lekwaterdebiet moet meer massa worden verpompt om te veel uitspoeling van injectie-
vloeistof te voorkomen, of er moet een grotere luchtpompcapaciteit ingezet worden. Injecteren met 
een luchtpomp is een lagedruksysteem (lager dan 25 bar), waardoor schade aan de constructie niet 
optreedt. MC schrijft de toepassing van een luchtpomp voor, en het voordeel is dat in de uitvoering het 
injectieproces ‘hoorbaar’ door iedereen gevolgd kan worden. 

Figuur	4.14:	 Samendrukkingstoestel	voor	indrukking	MC	GL95	TX	(gemeente	Rotterdam).	De	hydrostructuurinjectie	is	beproefd	
als	schijven	van	20	mm	dik	en	met	een	diameter	van	67	mm.	De	schijven	kunnen	zijdelings	niet	vervormen	door	de	
stalen	ring.	Wel	kan	water	af-	en	toestromen	door	de	poreuze	stenen	aan	boven	en	onderzijde.

Figuur	4.15:	 De	vijfcomponenten	MC	GL95	TX. Figuur	4.16:	 MC	kleurt	wit,	na	reactie	lichtblauw.
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4.6 Injectie	met	MC	GL95	TX
Zodra contact is geweest met gekleurd water en de stroomrichting van het lekwater en de doorstroomtijd 
is bepaald, wordt een proefmonster met de gekozen zoutoplossing gemaakt. De tijd van injectie en retour 
water moet ook worden opgenomen. Pas zo nodig de zoutdosering aan. En maak weer een proefmonster! 

De dosering van het zout is belangrijk om het MC op tijd te laten reageren en te voorkomen dat te 
veel vloeistof wegstroomt in de riolering of te vroeg reageert. Het afstoppen van het lekdebiet, waar 
mogelijk, kan helpen om het lekstroomdebiet te remmen opdat de MC kan reageren door eigen mas-
sa. Zoals is aangegeven, wordt bij hoge lekdebieten een grotere luchtpomp ingezet of groter pomp-
materieel (zie Maastunnel, paragraaf 7.11).

Zodra de MC uit de lekplek stroomt en gaat reageren (massa wordt stroperig en de lekwaterstroom houdt 
op), kan het injecteren worden gestopt. Het geluid van de luchtpomp geeft al aan dat de weerstand toe-
neemt of wel, de injectie MC reageert en sluit de lekkage af: ook een teken dat gestopt kan worden.

Figuur	4.17:	 Tweecomponenten	luchtinjectiepomp. Figuur	4.18:	 Injectiepistool	op	packer.

Figuur	4.19:	 Injectievloeistof	heeft	voeg	bereikt. Figuur	4.20:	 Injectiemateriaal	vult	voeg	en	dicht	lekkage.

Figuur	4.21:	 Dichten	lekkages	in	diepwand-
voeg,	stroming	afremmen	
door	wiggen.

Figuur	4.22:	 Injectievloeistof	druipt	uit	voeg	dakvoeg.
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4.7 Watervoerende scheuren in beton dichten
In betonvloeren c.q. wanden komen krimpscheuren en/of watervoerende scheuren voor bij stortnaden. 
Wat betreft het aanboren van scheuren wordt over het algemeen de scheur om en om aangeboord 
onder een hoek van ca. 45 tot 60 graden tot in het hart van de vloer of wand, afhankelijk van de totale 
vloer of wanddikte. Er moet wel naar bouwtekeningen worden gevraagd om dit te controleren. Het 
zomaar op het oog aanboren van een scheur zonder de dikte van de wand of vloer te onderzoeken, 
is geen juiste boorprocedure. Te vaak zal te ondiep worden geboord met een kans dat de lekkage zich 
weer gaat vertonen; op dezelfde plek of verderop in de scheur. 

Als injectiemateriaal wordt door injecteurs vaak gekozen voor polyurethanen. Dat materiaal is gemakkelijk 
te verwerken, maar vaak ook zonder resultaat. Er zijn ook diverse types: eencellige, pure pur of twee-
componenten. Sommige van deze polyurethanen worden verondersteld flexibel te zijn, maar bij scheur-
wijdten van 0,2 tot 0,4 mm is de vraag: wat is flexibel? Als een scheur 1 mm wijder wordt, is dat 50% of 
25%. Polyurethaan kan dat niet volgen.

Voor constructieve injecties is alleen een epoxy injectiehars aan te bevelen die een lage viscositeit 
heeft, zoals bijvoorbeeld de Polyment 10 mPas of 27 mPas (gemodificeerde epoxy’s) en vergelijkbaar 
PakorLV RWS 90 mPas. Voor bewegende en natte scheuren blijft de aanbeveling de Polyment 150. 
Dit is een epoxy-polyurethaan injectiehars. Aangetoond is dat de kwaliteit goed blijft – geen ver(uit)
harding, geen scheurvorming en geen afbrokkeling – en de hardheid blijft op ca. 23 graden Shore A. 
De pot-life is weliswaar korter en de injecteurs kiezen liever voor eenvoudiger injectiemiddelen, maar 
de polyurethanen zijn harder en nauwelijks flexibel. Het werken met de Polyment 150 vraagt mogelijk 
meer ervaring van injecteurs. De P150 is natuurlijk wel duurder dan een standaard polyurethaan. Het 
injecteren van scheuren in beton is een hogedruksysteem; injectiedrukken dienen onder de 80-100 bar 
te blijven. Hoge injectiedrukken veroorzaken microscheuren.

Figuur	4.23:	 Van	links	naar	rechts:	polyurethaan	-	
Polyment	150	-	MC	GL95	TX.

Figuur	4.24:	 Monster	Polyment	150,	A	en	B	(flesje).

Figuur	4.25:	 Handinjectiepomp	met	manometer. Figuur	4.26:	 Afleesbare	manometer,	controle	injectiedruk.
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Figuur	4.27:	 Injectiepacker	in	boorgat	10	mm. Figuur	4.28:	 Polyment	150	stroomt	uit	stortnaad.

Figuur	4.29:	 Polyment	150	(groen)	stroomt	uit	geinjecteerde	
vloerscheur.



Pagina	14	van	63

Lekkage in tunnels II

5. Dilatatievoeg	als	afvoergoot	
Als back-up wordt naast het injecteren van lekkages in een dilatatievoeg, de dilatatievoeg boven het 
rubberprofiel ook gebruikt als waterafvoergoot en wordt een aansluiting (boring) gemaakt op een 
rioolbuis in de betonvloer. Ingeval dat de toepassing in een dakvoeg wordt uitgevoerd, wordt het lekwater 
langs de wanden afgevoerd. De voeg in het dak wordt dan gedicht met een rubber calamiteitenprofiel.

Bij bestaand werk in een lekke tunnelvloer wordt de dilatatievoeg eerst ingezaagd om het asfalt en 
de voegvulling te verwijderen en de voegbreedte zo nodig aan te passen aan het gekozen rubber 
calamiteiten-voegprofiel. Daarna wordt de voeg over een diepte van 20 à 25 cm of tot aan het rubber 
voegprofiel W9U(I), als dat mogelijk is, geheel schoongemaakt over de breedte van een tunnelbuis of zo 
lang dit noodzakelijk is. Vloermoten werden in de jaren tot 2000 koud tegen elkaar gebetonneerd. Door 
temperatuurwerking zijn de voegen waarbij lekkages zijn opgetreden enkele millimeters wijder en is de 
voeg te gebruiken als afvoergoot. Daarna is het mode geworden om als voegvulling in toerit-tunnelmoten 
en in die van landtunnels tempex of alveolit toe te passen. Bij maken van een goot dient de tempex of 
alveolit verwijderd te worden. 

Er wordt in de voeg een lekwaterafvoer gemaakt op de riolering in de betonconstructie. De rioolbuis is 
meestal een asbest-cementbuis en hierin kan in de voeg aan de bovenkant een gat met een diameter 
groter dan 2 cm worden geboord als wateroverloop uit de voeg. Het maken van een goot in een dilatatie-
voeg is een back-up. Ingeval alsnog op een andere plek in de voeg lekkage optreedt, kan het water naar 
de riolering worden afgevoerd zodat het niet op het wegdek kan komen.

Figuur	5.1:	 Trelleborg	calamiteitenprofiel	ECS-serie.

Figuur	5.2:	 Inzagen	dilatatievoeg	voor	calamiteiten-
rubber	tot	ca.	25	cm.

Figuur	5.3:	 Voeg	op	breedte	gezaagd	en	leeg	gemaakt.

Figuur	5.4:	 Voorlijmen	rand	calamiteitenprofiel. Figuur	5.5:	 Verlijmingskit	rubberprofiel.
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Figuur	5.7:	 Instrooien	zilverzand	op	rubberprofiel.

Figuur	5.6:	 Inslaan	en	controle	diepte	rubberprofiel	in	voeg	in	beton	of	asfalt.

Figuur	5.8:	 Op	dikte	en	hoogte	afreien	zilverzandvulling.

Figuur	5.9:	 Carifalt	aangieten,	bitumineuze	voegvulling. Figuur	5.10:	 Aanboren	cementbuis	300	waterafvoer	uit	voeg.

Figuur	5.11:	 Folder	van	Trelleborg	Ridderkerk	over	calamiteitenprofiel.
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5.1 Toepassingen	calamiteitenprofiel	
Vlaketunnel, Eerste Heinenoordtunnel, A28 Vollenhoven onderdoorgang, Sijtwendetunnel N44, 
Dordrecht Lotsytunnel.

5.2 Rvs-afvoergoot
Vanuit de ontwerpgedachte wordt in een tunneldak een rubber voegproefiel weggelaten als het dakniveau 
hoger ligt dan het grondwaterpeil, zoals bijvoorbeeld bij landtunnels het geval kan zijn. Een dilatatie-
voeg wordt dan afgesloten met bijvoorbeeld een ACME of een licht rubberprofiel. Deze hebben alleen 
als doel de afdichting tegen grond. Vergeten wordt dat de gronddekking ook watervoerend is als gevolg 
van hemelwater. Ook grondwaterstanden kunnen in de loop der tijd wijzigen. Bij optreden van lekkage 
is een dilatatievoeg zonder ingebetonneerd rubberprofiel niet te injecteren. Er is geen medium dat de 
injectievloeistof kan opvangen in de gehele voeg. De oplossing die dan overblijft, is het aanbrengen van 
rvs-goten onder de voeg tegen het dak.

Eenzelfde geval deed zich voor bij de Roer- en Swalmentunnel. De ontwerpers kozen niet voor een 
rubbervoegprofiel bij de landtunnel, dat was niet nodig met een gronddekking van ca. 50 cm! Lekkages 
door de dilatatievoegen zijn opgevangen door rvs-goten tegen het dak te maken.

Een zorgpunt bij rvs-dakgoten is de afvoer van het lekwater via de wanden of een middentunnelkanaal 
naar de riolering en het voorkomen van bevriezen door het aanbrengen van een tracing (warmtedraad) 
met elektra-aansluitingen.

Figuur	5.12:	 Vollenhoven	onderdoorgang	A28:	snijmes	op	
kraan	om	dilatatievoegen	leeg	te	schrapen	over	
ca.	25	cm	diepte,	bij	een	vlakke	voeg	is	controle	
van	diepte	haak	noodzakelijk	om	rubber	voeg-
profiel	niet	te	beschadigen!
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6. Inhoud plan van aanpak
1. Overzicht tunneltoerit en locatie (mootnummer) lekkage.

2. Bepaling lekkage in dilatatievoeg/dak/vloer/wand.

3. Mootnummering op locatie. 

4. Maatvoering tekeningen moot X met naastgelegen moten van dak/vloer/wand, bepaling richting 
betonkraag tunnelelement. Beschikbaarheid bouwtekeningen in pdf/tif-format met inhoudslijst (in 
Excel), digitaal. 

5. Details (dilatatie)voegdetails met maatvoering, vlakke voeg, kraag, voegvullingen, voegafsluitingen, 
dikte ballastbeton, onderstroompunten, sondeerpunten, ibo’s in dak, type rubbermetaalvoegstrip, 
breedte/diepte ligging in vloer/wand/dak, asfaltdikte.

6. Keuze richting aanboren dilatatievoeg en controle boorgat ten opzichte van rubbervoegprofiel. 

7. Bepalen maatvoering boren injectiegaten en aantal.

8. Debiet hoeveelheid schatting in verband met inzet tweecomponenten Desoi luchtpomp.

9. Inschatting voorraad injectievloeistof MC GL95 TX.

10. Logistiek uitvoering, opstellocatie, start en einde tijdstippen en data.

11. Offerte en verrekenbare hoeveelheden aan opdrachtgever en opdracht.

12. Lijst van personen, opdrachtgever, aannemers en specialisten met mobiele data.

13. Communicatie per e-mail/werkoverlegstructuur. 

14. Reserveonderdelen lijst opstellen, onder andere reserve Desoi-pomp, boorstangen, packers.
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7. Projectenoverzicht 2009-2017

7.1 Groene	Hart	spoortunnel,	dilatatievoegen	wanden	(2009)
De Groene Hart spoortunnel (GHT) heeft al tijdens de bouw vele lekkages gekend: toeritvloeren en 
-wanden (2009), startschachtdiepwanden, luchtschachten gebouwen met segmentvoegaansluitingen 
(2016). Bij analyse van de lekkages in dilatatievoegen in de wanden van de toeritten bleek onder andere 
dat bij het geperforeerde dak bij T-kruisingen van de W9Ui-profielen geen gevulkaniseerde T-aansluitingen 
waren gemaakt, maar dat ze koud tegen elkaar aangedrukt waren. Lekkages waren hierdoor te verklaren. 
Voor de aansluitingen van luchtschachten zijn uitvoerige analyses opgesteld en booranalyses gemaakt, 
alvorens te kunnen injecteren en injectievloeistoffen te kiezen.

Figuur	7.1:	 Dilatatievoegen	toeritsituaties.
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Figuur	7.2:	 Aanboren	voeg	vanaf	geperforeerde	dak. Figuur	7.3:	 Aanboren	en	injectie	MC	GL95	TX	voegen	wanden.
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7.2 Groene	Hart	spoortunnel,	luchtschachten	(2016)

Figuur	7.4:	 Stortnaad	lekkage	middenwand	bij	luchtschacht.		

Figuur	7.6:	 Stortnaden	lekkage	aansluiting	segmenten.		

Figuur	7.5:	 Stortnaden	lekkage	in	luchtschacht.		

Figuur	7.7:	 Dwarsdoorsnede	tunnelbuis	met	luchtschacht.		

Figuur	7.8:	 Stortnaden,	scheuren	in	beton	bij	middenwand.		 Figuur	7.9:	 Lokaliseren	lekkage	stortnaden	met	luchtschachten.		
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Figuur	7.10:	 Boorplan	aanboren	stortnaad	prefab-segmenten	en	luchtschacht.		

De figuren hierboven zijn voorbeelden van lekkages en de analyse van het aanboren van stortnaden. Er zijn 
vele inspecties geweest om alle lekkages in kaart te brengen, tekeningen te raadplegen om boorstrategieën 
uit te zoeken en boorplannen op te stellen. De GHT is alleen ’s nachts bij buitendienststelling van het spoor 
toegankelijk. De uitvoering is vooraf in details voorbereid (materieel, materialen en veiligheidsmaatregelen).

Lering: Veel energie is besteed aan het inspecteren en op papier analyseren van lekkageplekken, het koppelen 
aan tekeningen en het vooraf opstellen van een gedegen boor- en injectieplan en het geven van instructie 
aan boorders en injecteurs. Uitvoeringstijd: alleen buiten gebruik spoor ‘s nachts, effectieve werktijd zeer 
beperkt tot ca. 3 uur. Boringen met contact met water en lekkages gedicht.
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7.3 HSL-tunnel	Oude	Maas,	dakvoeg	inrit	noordzijde	(2009)
Tijdens de bouwfase werd al lekkage (in den droge) geconstateerd in een dakvoeg noord bij het bedienings-
gebouw en heeft Nebest aangegeven hoe te injecteren, maar in de praktijk ging de aannemer in de voeg 
boren op vloerhoogte, zodat er geen steiger gebouwd hoeft te worden! Na afplakken met mastiek (?) en 
optreden lekkages (grondwater), besluit de onderhoudsaannemer na oplevering het dak droog te zetten 
(bemaling), de dakvoeg van bovenaf aan te gieten/injecteren met MC GL95 TX, de dakvoeg af te plakken 
en de wanden ter plaatse van de voegen verbuist aan te boren, het boorgat te vullen met filterzand en te 
injecteren met een zwelinjectievloeistof; de aannemer wil een drievoudige zekerheid vanwege het spoor.

Lering: Het boor- en injectieadvies opvolgen. Het op de juiste wijze aanboren van een lekke dilatatievoeg 
tijdens de bouwfase had resultaat gehad. Achteraf veel energie en geld besteed om de lekkage te dichten. 
Naast injectie is ook nog gekozen voor extra maatregelen (verbuist boren tegen de betonwanden met 
injectie?) en extra afplakken om meervoudige zekerheid te verkrijgen.

Figuur	7.11:	 Ontgraven	dakvoeg	bij	bedieningsgebouw	om	van	bovenaf	voeg	te	schonen,	te	
injecteren	en	verbuist	de	wanden	aan	te	boren	over	tunnelhoogte.
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7.4 Prinses	Margriettunnel,	onderstroompotten	in	vloer	westbuis	(2009)

In tunnelmootvloeren van een afgezonken tunnel zitten geen scheuren en kunnen alleen via de dilatatie-
voegen lekkages ontstaan. De verwachting was dat dit ook bij de Prinses Margriettunnel (PM-tunnel) 
het geval zou zijn. De ondernomen actie was de zichtbare lekkage in een dilatatievoeg aan te boren. Het 
bleek dat na doorboren van de aansluiting ballastbeton-constructiebetonvloer er al te veel lekwater uit 
het boorgat stroomde. Normaliter kan dit niet omdat de dilatatievoeg nog niet was aangeboord! Naad 
ballast- constructiebeton hoeft niet waterdicht te zijn, maar veel water geeft vraagtekens; is er soms een 
tandbreuk in de voeg opgetreden? Zettingen van de tunnelmoten waren niet bekend. 

Actie uitvoering: opvragen matentekening van betonvloer om na te gaan of extra instortingen zijn 
uitgevoerd, bijvoorbeeld ibo’s. Tekeningen van de PM-tunnel staan op microfilm, die in opslag lagen in 
Harlingen en niet in Grouw. Dat betekende wachten op de microfilmtekeningen met leesapparaat (in de 
nacht!) en daarna uitzoeken welke microfilmtekening nodig waren voor nader onderzoek.

In een vierkant patroon zijn in de betonvloer met ballastbeton gaten geboord tot aan de naad ballast- 
constructiebeton om lekweg van het water te lokaliseren. Waar komt zoveel lekwater vandaan? Niet uit 
de voeg van de wand die was nog niet aangeboord. Dilatatievoeg werd aangeboord om te lokaliseren 
voor controle tandbreuk in de voeg.

Figuur	7.12:	 Lekwater	op	vluchtstrook. Figuur	7.13:	 Lekwater	uit	asfalt	bij	dilatatievoeg.

Figuur	7.14:	 Aanboren	vloervoeg	(links),	maatvoering	(midden)	en	aanboren	onderstroompunten.

Figuur	7.15:	 Boorgaten	naar	overgang	beton-ballastbeton	veroorzaakten	fonteinen.
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Uit de boringen door de betonvloer heen bleek onder het ballastbeton een wateraanvoer te zijn: het 
ballastbeton werd als het ware opgetild door de waterdruk. Naarmate meer gaten werden geboord, 
werden de waterfonteinen lager.

Na tekeningenonderzoek werd de conclusie getrokken dat ingestorte onderspoelpotten de lekkage 
moesten veroorzaken.

Als een tunnelelement wordt afgezonken op steunpunten in een op diepte gebaggerde zinksleuf wordt 
er zand ondergespoten om als fundering te gaan dienen. Het zandtoevoeren is bij de Prinses Margriet-
tunnel uitgevoerd via persbuisen door de tunnel en door de tunnelmootvloeren in een pannenkoek-
patroon. Om doorvoer in betonvloeren te maken, worden ondersspoelpotten ingebetonneerd die later 
worden afgedekseld. Waarschijnlijk zijn bij het aanbrengen van het ballastbeton deksels beschadigd 
waardoor later de lekkage is onstaan.

Nadat de onderspoelpunten in kaart zijn gebracht in het werk is de naad rondom de onderspoelpot 
geinjecteerd met een polyurethaan waaraan rubberschuimvlokken waren toegevoed als waterremmer. 

Lering: Zorg voor een toegankelijk tekeningenarchief met inhoudsopgave (liefts als pfd). Achteraf bleek dat 
er al lekkages waren geconstateerd, maar dat die nog geen aanleiding gaven tot actie. Er is veel overleg 
geweest over het oplossen van deze calamiteit, de uitvoeringsexpertisekring was zeer beperkt. Achteraf, 
na bestudering van tekeningen en tunnelarchief RWS, bleek dat bij vier tunnels onderspoelpotten in de 
vloer waren gebetonneerd (Botlek-, Kil-, Prinses Margriet en Vlaketunnel). Daarna is het onderspoel-
systeem buiten de tunnel uitgevoerd. Door expertise en ervaring bij injectieteam kon de lekkage gedicht 
worden rondom de onderspoelpot.

Figuur	7.16:	 Boorgaten	in	vloermoten	op	zoek	naar	bron	lekwater	(links)	en	onderspoelpot	in	vloer	t.b.v.	onderstromen.

Figuur	7.17:	 Tekening	locaties	onderspoelpotten	in	vloermoten.



Pagina	25	van	63

Lekkage in tunnels II

7.5 Metrospoortunnel	Spijkenisse	(2009)
Voor een lekkage in een dakvoeg van de metrobuis Spijkenissetunnel onder de Oude Maas is een plan 
van aanpak opgesteld. De metro is pas tijdens buitendienststelling na 01.00 ‘s nachts toegankelijk tot 
06.00 uur; de werktijd was dus zeer beperkt en bij uitloop moesten de werkzaamheden worden afge-
broken, want de metro moet rijden. Er was een rvs-afvoergoot onder een lekke dakvoeg gemaakt, die 
het water loosde op de betonvloer naast de spoorrails. De RET wilde daar toch vanaf. 

Bij de eerste boring was er geen contact met de lekweg. Een tweede boring moest worden afgebroken 
toen bleek dat er geen voldoende manoeuvreerruimte in de inkassing van de dakvoeg was om de 
boorunit te bevestigen met de (verkorte) boorbuizen.

Lering: Bij beperkte werkruimte in sparingen van voegen (bij metrospoortunnel) de voegsparing vooraf 
inmeten voor controle boorunit-opstellingen. Bij boor- en injectiewerkzaamheden in spoortunnels blijft 
vanwege de beperkte effectieve werktijd (ca. 3 uur) weinig tijd per nacht over om vervolgacties uit te voeren. 
Vanwege veiligheidsmaatregelen, voorbereiding beschikbaarheid spoor, is planning leidend in de activiteiten. 

Figuur	7.18:	 Bepalen	locatie	lekke	dilatatievoeg.

Figuur	7.19:	 Doorsnede	tunnelbuis	met	lekplek. Figuur	7.20:	 Lekwaterafvoer	naar	vloer.
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7.6 Eerste	Heinenoordtunnel,	vloervoeg	oostbuis	(2010)
De Heinenoordtunnel heeft diverse lekkages in de vloeren getoond, die zich ook via het ballastbeton 
verspreidde. Ingeval een lekkage in een vloerdilatatievoeg in rijstrook 1 (bij de midenwand) is bewust 
gekozen om het geringe lekwater via de rioolgoot bij de middenwand af te voeren. Na inzagen van de 
voeg en reiniging tot ca. 30 cm is een rubber calamiteitenprofiel in de voeg geplaatst en de voeg afge-
strooid met zilverzand en aangegegoten met carifalt bitumen. De werkzaamhdeden zijn in een korte 
nachtafsluiting geheel uitgevoerd.

Lering: Om risico op verspreiding van lekkage via ballastbeton uit te sluiten, is gekozen om lekwater af 
te voeren. De lekkage in de voeg was nabij een rioolbuis in het ballastbeton, waardoor werkzaamheden 
binnen de geplande tijd konden worden uitgevoerd. Bij inspectie in 2017 is de voeg nog geheel gaaf.

Figuur	7.21:	 Van	links	naar	rechts:	inzagen	voeg,	reinigen	voeg	en	inslaan	calamiteitenprofiel.

Figuur	7.22:	 Van	links	naar	rechts:	dieptecontrole	rubber,	aanbrengen	laag	zilverzand	en	voeg	aangieten	carifalt.

Figuur	7.23:	 Tekeningenonderzoek	naar	rioolligging	bij	middenwand.
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7.7 Emstunnel,	Duitsland	(2010)

De Emstunnel werd in 1989 geopend. De A31 gaat bij Leer onder de Ems-rivier. De tunnel is door een 
Nederlandse aannemer gebouwd. De projectleiding koos ervoor alle rubber voegprofielen W9Ui niet 
preventief te injecteren. Mocht achteraf lekkage optreden, dan kan dit alsnog (risico-inschatting).

De voegen zijn vlak uitgevoerd. Om zettingen te voorkomen, zijn doken in de buitenwanden en vloeren 
ingebetonneerd. Na afzinken bleek dat in alle twintig dakvoegen lekkage optrad en in tunnelelement 5 
alle vloervoegen.

Ook Nederlandse injectiebedrijven hebben geïnjecteerd met de oude methodiek van aanboren staal-
band W9Ui met hun eigen polyurethaansystemen. Desondanks traden nog steeds lekkages op. Omdat 
de tunnel in 2010 voor onderhoud wordt afgesloten, is Nebest gevraagd voor expertise om de nog 
bestaande lekkages te stoppen. Inspectie in de tunnel is uitgevoerd en er werd geadviseerd om de 
nieuwe boor- en injectietechniek toe te passen. De Duitse tunnelbeheerder wilde dit door de eigen 
injecteur laten uitvoeren.

Lering: Het preventief injecteren van de W9Ui is door RWS altijd voorgeschreven. De aannemer had 
blijkbaar de vrije keus om dit alleen te doen bij voegen die lekkage vertonen en dit heeft een hypotheek 
gelegd op het dichten van lekkages; twee Nederlandse injectiebedrijven hebben vele liters injectieharsen 
geïnjecteerd, met toen nog steeds lekkages in dak- en vloervoegen. Het betonneren van rubber voegprofielen 
vraagt nog steeds deskundige uitvoering en toezicht om het lekrisico te verkleinen. De nieuwe boor- en 
injectietechniek met de MC GL95 TX laat geen vrije keus meer van diverse ‘eigen’ injectieharsen.

Figuur	7.24:	 Tunnel	in	de	A31	West-Friesland	(D).

Figuur	7.25:	 Langsdoorsnede	Emstunnel	met	tunnelmoten	en	de	voegconstructie.

Figuur	7.26:	 Lekkages	tunnelbuis.
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7.8 Vlaketunnel,	liftproef	W9B	(2011)
In 2010 is een vloermoot van de oostelijke toerit in het midden van de vloer 15 cm omhooggedrukt door 
water als gevolg van het breken van de trekstaven van de vibropalen. De dilatatievoeg was 20 mm breed. 
Er werd in de toerit geen lekkage in de voeg geconstateerd, maar de vraag was of het rubbervoegprofiel 
W9B lek zou kunnen zijn. Om hierachter te komen, is een een-op-eensituatie nagebouwd en beproefd: 
twee betonblokken met een W9B-voegprofiel, waarbij het ene blok werd opgetild totdat breuk optrad. Het 
voegprofiel werd uit een wand van de toerit geboord voor de proefopstelling. Het toeval wilde dat in 2007 
ook een rubber voegprofiel W9B werd uitgeboord om de kwaliteit na ca. 34 jaar (!) te kunnen controleren 
(zie rapporten Lekkage in tunnels en Vlaketunnel - Liftproef rubber voegprofiel W9B, via www.cob.nl/
kennisbank).

Er is geen lekkage in de voeg ontstaan door het omhoogkomen van de betonvloer. De liftproef heeft 
aangetoond dat bij dit rubber W9B-profiel (1973) door de lifting van 15 cm in het midden van de vloer 
en 5 cm bij de buitenwanden bij een voegwijdte van 20 mm geen scheurvorming is opgetreden.

Figuur	7.27:	 Uitboren	W9B	rubber	uit	
dilatatievoeg.

Figuur	7.28:	 W9B-profiel	uit	
wandvoeg	14-15.

Figuur	7.29:	 Ballasten	en	terugdrukken	omhooggekomen	vloermoot. Figuur	7.30:	 Ontwerp	proefstuk,	voegwijdte	20	mm.

Figuur	7.31:	 Proefopstelling	bij	Heijmans	
Rosmalen.

Figuur	7.32:	 Ingebetonnerd	W9B-profiel.

http://www.cob.nl/kennisbank
http://www.cob.nl/kennisbank
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Figuur	7.33:	 Na	240	mm	optillen	rubberprofiel	nog	heel,	pas	bij	280.39	mm	trad	breuk	op.
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7.9 Hoogeveen	A28	onderdoorgang	spoor	(2012)
Bij de onderdoorgang van de spoorweg in de A28 waren al lange tijd lekkages in dilatatievoegen, zowel 
aan de oost- als westzijde. Deze voegen zijn volgens recept aangeboord en geinjecteerd. Bij de inventari-
satie bleek dat aan de westzijde vernagelde afdekvloeren over de bestaande constructie vloeren waren 
gemaakt in een poging deze lekkages te dichten. Het afvoeren van lekwater naar een riolering was geen 
optie, omdat er geen riolering in de betonvloeren was gemaakt.

Lering: Het overlagen van constructievloeren met beton en verankering leidt niet tot echte afdichting 
van lekke vloeren of dilatatievoegen. Door verhinderde vervorming ontstaan toch scheuren en bleek de 
stortnaad watervoerend. Het betonstorten op gescheurde (lekke?) vloeren is geen doelmatige oplosssing 
geweest. De doelstelling is: los de oorzaak op. Een ‘pleister’ op de lekkage is geen blijvende oplossing. 
Voor het dichten van lekkages op de westelijke rijbaan moest zowel MC als polyurethaan (met schuimtoe-
voegingen) worden gebruikt.

Figuur	7.34:	 Van	links	naar	rechts:	oostelijke	rijbaan,	lekkage	in	voegen	en	aanboren	voegen.

Figuur	7.35:	 Van	links	naar	rechts:	injectie	MC,	contact	met	lekplekken	in	voeg	en	op	tekening	twee	rubberprofielen!

Figuur	7.36:	 Westelijke	rijbaan	met	lekkages	in	de	voegen	en	in	asfalt.		Asfalt	gefreest	bij	voeg	om	lekwater	uit	beton	op	te	sporen.



Pagina	31	van	63

Lekkage in tunnels II

7.10 Naviduct	(sluis)	Enkhuizen	(2012)

Onder de sluis ligt een provinciale weg. Een van de dilatatievoegen sluisvloer/wand was lek, zichtbaar op 
maaiveldniveau. Om de lekkage in de zomer te kunnen dichten, is de sluikkolk leeggepompt, de dilatatie-
voeg in de vloer tot aan het rubber voegprofiel schoongemaakt en de voeg gevuld met MC GL95 TX, 
zomerkwaliteit. Deze reageert langzamer dan de standaardkwaliteit! De vulling van de dilatatievoegen 
is doorgezet tot de voute (wandafschuining) bij de vloer. De bekisting van de voegafdichting moet echt 
waterdicht zijn, omdat de viscositeit bijna gelijk is aan water. De bekisting lekte nogal. Na uitharding is 
overtollige materiaal verwijderd. Voeg is dicht.

Lering: Ook in de zomer standaardkwaliteit MC GL95 TX toepassen. Als voegen vanaf de waterzijde 
droog bereikbaar zijn, kan een voeg na schoonmaken aangegoten worden.

Figuur	7.37:	 Lekkage	uit	voeg	bij	rode	pijl	onder	de	voeg	sluisvloer.	Naviduct,	sluis	IJsselmeer.
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7.11 Maastunnel

7.11.1 Tracé	(2010)
In het Maastunneltracé zijn sinds 2010 lekkages in de wandvoegen geinjecteerd. De voegen waren 
ook afgedicht met opblaasbare rubberprofielen. De rubberprofielen zijn verwijderd, oude injectiegel 
is verwijderd en de voegen zijn aangeboord en gedicht. Bijzonder was dat de voegafdichting (1940) is 
gemaakt door koperen platen met een asfaltvulling.

Figuur	7.38:	 Rubber	opblaasprofiel	verwijderd	uit	
wandvoeg.

Figuur	7.39:	 Detail	wandvoeg	met	
koperen	blaas.
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7.11.2 Toeritten	(2012)	
Diverse lekkages in de vloervoegen van de open toeritten zuid en noord zijn gedicht

Figuur	7.40:	 Van	links	naar	rechts:	lekkage	in	voeg	toerit	zuid,	altijd	nachtwerk,	lekkage	vloer/wandvoeg	toerit	noord.
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7.11.3 De	Well	(2012)	
Onder ‘de Well’ werd verstaan de grote lekkage in de dilatatievoeg in de overgang van de noordelijke 
landtunnel (niet onderheid) naar de open toerit (wel onderheid). In de loop der jaren was de voegwijdte 
gegroeid van 20 naar 90 mm. Het waterbezwaar varieerde rond 150 m3 per dag. De breedte is toegenomen 
door krimp, temperatuur en funderingswijze van de tunnel. De waterkering aan de buitenzijde in deze 
voeg bestaat uit twee roodkoperen platen met een asfalt-bitumen gevulde blaas. Een afdichting aan de 
binnenzijde bestaat uit twee koperen platen ingebed in lagen asfaltvilt. Door de grote verwijding van de 
voeg is lekkage ontstaan. Het lekdebiet heeft in 1966 geleid tot het aanbrengen van een rvs-afvoerbuis, 
zodat het water naar de waterkelder stroomt.

Figuur	7.41:	 Langsdoorsnede	Maastunnel	met	aan	de	noordzijde	de	Well,	voeg	B4-B5.

Figuur	7.42:	 Ingang	noordzijde	landdtunnel. Figuur	7.43:	 Koperen	blaas	voegdichting.

Figuur	7.44:	 Dilatatievoeg	met	twee	koperen	afdichtingen.	De	primaire	injectie	is	de	blauwe	lijn,	de	
secundaire	de	stippellijn	als	back-up.
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In het kader van de geplande renovatie (2017) is in 2012 is besloten de Well te dichten en de pompen te 
vervangen. Na inspectie van de voegen en het tekeningenonderzoek is gekozen om grote injectiecapaciteit 
te mobiliseren om uitspoeling zoveel mogelijk te voorkomen. Om de MC-vloeistof voldoende massa te 
kunnen geven om te reageren is gekozen voor twee putzmeisterpompen voor de componenten A en B, 
een boorgat van 50 mm en een packergat van 70 mm, de packer in rvs-uitvoering.

Aanvankelijk leek de injectie in de westbuis geslaagd, maar later is ook de oostbuis aangeboord met 
eenzelfde de dilatatievoeg in de wand. Daarbij is gekozen voor een grotere Desoi luchtpomp. Omdat het 
verkeer in de oostbuis niet gestremd kon worden, is tijdens de westbuisinjectie een videocamera in de 
voeg in de oostbuis geplaatst. Zodoende kon nagegaan worden of de injectiestroom de oostvoeg bereikte 
en of het lekwater is gestopt. Daarna is de vervolgactie in de oostbuisvoeg uitgevoerd. Uiteindelijk is de 
grote lekkage gestopt.

Figuur	7.45:	 Wellen	in	west	-	en	oostbuis	met	injectieboorgaten.

Figuur	7.46:	 Packer	35	en	70	mm. Figuur	7.47:	 Boren	packergat	70	mm.
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Figuur	7.48:	 Boring	50	en	70	mm. Figuur	7.49:	 Packer	uit	boorgat,	waterstroom	uit	voeg.

Figuur	7.50:	 Van	links	naar	rechts:	waterstroom	uit	grote	packer	met	zand,	videocamera	in	oostvoeg,	videobeeld	camera’s.

Figuur	7.51:	 Opstelling	putzmeisterpompen	en	injectiepistool	70	mm	rvs.

Figuur	7.52:	 MC	stroomt	in	voeg.	Overtollige	MC	boven	koperen	plaat	
is	weggehaald	om	de	voeg	te	kunnen	controleren.
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7.11.4 Zinkelementen,	scheuren	in	dak	
Bij inspectie naar watervoerende scheuren in beide tunnelbuizen van het afgezonken gedeelte is eerst 
proefondervindelijk vastgesteld of met de beoogde laag visceuze gemodificeerde epoxy injectieharsen 
Polyment 10 mPas/ 27 mPas de nauwe scheurwijdten van 0,1 mm konden worden geinjecteerd. Daarna is 
een planning opgesteld om alle watervoerende scheuren ‘s nachts met een hoogwerker en een injectie-
ploeg te dichten.

Lering: Maastunnel, de Well, was een testcase: lukt het deze grote waterstroom te dichten? Alleen wellen 
waren zichtbaar, maar hoe loopt de waterstroom in de voeg? Bovendien zat er een soort zachtboard in de 
voeg. Na een grondige analyse is een keuze gemaakt en uitgevoerd. De putzmeisterpompen en packer 
werkten goed, maar een grote packeropening betekent wel dat door de massa de MC-reactie sneller op 
gang komt, wat een verstopping veroorzaakte. Het dichten van de Well, de gehele vloer- en wandvoegen 
in de west- en oostbuis, is toch gelukt. Het injecteren van scheuren in beton wordt zoveel mogelijk bepaald 
door vakmanschap van de injecteur en de injectiematerialen die voorgeschreven worden.
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7.12 Prinses	Margriettunnel,	dilatatievoeg	en	onderstroompotten	
oostbuis	(2012)

In juli 2012 werd in de oostbuis lekkage geconstateerd. Direct werd gedacht aan de lekkage in de west-
buis in 2009. Voor deze situatie werd het beslisteam en injectieteam (2009) weer geformeerd, lekmoge-
lijkheden bestudeerd en is in eerste instantie de dilatatievoeg aangeboord en geinjecteerd. Na frezen 
in het asfalt om de betonvloer te kunnen inspecteren, bleken in het veld vochtige plekken in het beton. 
Besloten werd deze plekken toch aan te boren en te injecteren. Ook hier werd geconstateerd dat de 
bron van de lekkage de onderspoelpotten waren en is – net als in de westbuis – de naad rondom deze 
potten geinjecteerd.

Lering: Door expertise (in eigen huis RWS-DI!) en ervaring uit 2009 is door het injectieteam de lekkage 
gedicht. Zolang vochtige plekken op een tunnelvloer zichtbaar zijn, zijn dit verdachte lekplekken en moeten 
deze aangeboord worden om vast te stellen of er water toevoer onder zit. In geval van de Prinses Margriet 
bleken ook onderstroompotten lekkages te veroorzaken in de vloervelden.

Figuur	7.53:	 Lekkage	oostbuis	in	vloer.

Figuur	7.54:	 Standaard	aanboren	dilatatievoeg	en	injectie. Figuur	7.55:	 Op	alle	zichtbare	lekplekken	en	rondom	de	potten	
is	de	naad	tussen	ballastbeton	en	betonvloer	
aangeboord	en	geïnjecteerd.
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7.13 Sijtwendetunnel	N44	Leidschendam	(2012)
Aansluitend op het Vlietaquaduct ligt de landtunnel Sijtwende in de N44 naast de A4. Naar aanleiding 
van kleine lekkages in enkele dilatatievoegen in de tunnelbuizen werd door RWS besloten de dilatatie-
voegen van de tunnelbuis naast de spoortunnelbuis als goot uit te voeren. Er werd door de (onderhoud)
aannemer gekozen voor een drainribbel-afsluiting in de dilatatievoeg. De sloopaannemer voor het 
reinigen van de dilatatievoeg ging voor de diepteligging van het rubberprofiel W9Ui uit van de voeg van 
het aquaduct, die was ca. 60 cm diep, doch de voeg van de landtunnel lag op ca. 20 cm diepte. De diep-
teligging W9Ui in de landtunnel werd niet gecontroleerd.

De voegen werden met een mes op een kraanmachine open geharkt en scheurde de W9Ui-rubber-
profielen open. Directe lekkage trad nog niet op. De open voegen werden met een drain-ribbelbuis 
afgedekt en daarna met asfalt hersteld. Later werd geconstateerd dat bijna alle (ca. 29 ) voegen lekten 
met water op de rijweg. Er volgde overleg en tekeningenonderzoek, en er werd nagevraagd hoe de uit-
voering is geweest. Daarna is er een plan van aanpak gemaakt voor het herstel.

Uit de tekeningen bleek ook dat in de dilatatievoeg alveolit was geplaatst. Bij het standaard aanboren van 
de voeg onder het rubberprofiel was al gewaarschuwd dat het alveolit het injectieproces kan verstoren, 
omdat de vloeistof niet bij de lekplekken in het rubberprofiel kan komen. Reden dus dat vele malen 
herinjecties moesten worden uitgevoerd. De voegafsluiting met een drainbuis is gewijzigd in het aan-
brengen van een dicht calamiteitenprofiel (Trelleborg). 

Doel was om de open dilatatievoeg aan te sluiten op de riolering. Deze bleek ook verstopt te zijn en bij 
een enkele dilatatievoeg was er geen aansluiting op het riool in de vloer. Er moesten extra aansluitingen 
worden gemaakt naar een naastgelegen dilatatievoeg/riool. Vanwege de verstoppingen in het riool is 
deze ook helemaal geschoond.

Lering: Voor elke boring in een dilatatievoeg dient op tekening de (diepte)ligging van het rubberprofiel te 
worden gecontroleerd. In de praktijk is het vooraf aanprikken van de ligging in een open dilatatievoeg de 
bevestiging dat de maatvoering klopt. Bouwafwijkingen zijn niet ongewoon. De opdracht is aan een wegen-
bouwaannemer verstrekt, deze huurt een onderaannemer in voor de werkzaamheden aan de voeg. Tunnel-
ervaring was niet aanwezig. Er is veel gedaan door het injectieteam om de lekkages in alle voegen te dichten en 
de afvoeren naar het riool te maken en controleren. Als vooraf een deskundige toetsing van de voorgenomen 
werkzaamheden was gedaan en toezicht was geweest, had deze calamiteit voorkomen kunnen worden.

Figuur	7.56:	 Dwarsdoorsnede	landtunnel	met	twee	buizen	en	spoorbuis,	lekkage	voegen	rechter	autobuis.

Figuur	7.57:	 Lekkage	tunnelbuis	na	doorsnijden	
rubber	voegprofielen.

Figuur	7.58:	 Gebruikt	mes	aan	kraan	voor	
voegen	schoonmaken.
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7.14 Vollenhoven	onderdoorgang	bij	Zeist	A28	(2012)
Een zestal voegen in de beide rijbanen bij de onderdoorgang Vollenhoventunnel hadden sinds 2010 
lekkage en waren afgedekt met een staalplaat (type fluistervoeg). Bij een volgende winter trad weer 
lekkage op met ijsvorming. Besloten werd om afdoende maatregelen te nemen en in deze voegen van 
de beide rijbanen een goot in de dilatatievoeg te maken en lekkages te injecteren. Voor het reinigen 
van de voegen werd ook een haak op een machine gebruikt. Controle op de diepteligging W9Ui is 
vooraf uitgevoerd. In zeven voegen op beide rijbanen zijn afvoergoten gemaakt, lekkages aangeboord 
en geïnjecteerd met MC. Door het openmaken van de voeg en controle over beide rijbanen, was de 
lekstroomrichting aantoonbaar. Aanvullend zijn lokale puntinjecties met een polyurethaan uitgevoerd. 
De waterafvoerhoeveelheid via de pompkelder werd via internet geregistreerd. Na afloop van de werk-
zaamheden kon worden vastgesteld dat de lekwaterafvoer was gestopt.

Figuur	7.59:	 Van	links	naar	rechts:	lekwater	op	vluchtstrook,	mes	op	kraan	en	leegschrapen	dilatatievoeg.

Figuur	7.60:	 Injecteren	voegen	rijbanen. Figuur	7.61:	 Boorgat	110	mm	naar	riolering.
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7.15 Eerste Schipholtunnel

7.15.1 Oostbuis,	dak	dilatatievoegen	(2012)
In het ontwerp van de Eerste Schipholtunnel (1965) was in het dak geen rubber voegprofiel voorzien, 
immers de grondwaterstand was lager dan de bovenkant van het dak. Al in 1994 werden de W9U-pro-
fielen in de buitenwanden vrij gehakt en zo ver mogelijk naar boven gebogen in het beton. Desondanks 
stroomde in de winter van 2012 grondwater, door verhoogde waterstand, over het dak van de diepst 
gelegen tunnelmoten de open dilatatievoegen van tunnelbuis oost (richting Amsterdam) in. Grote 
ijspegels en ijsbrokken hingen aan de tunnelwanden en een rijstrook (1) moest worden afgesloten voor 
het autoverkeer. Vanwege het ontbreken van een ‘stop’ in de dilatatievoeg was injecteren geen optie en 
werd besloten om een rvs-afvoergoot met een tracing (warmtedraad) aan de wanden te monteren om 
het lekwater op te vangen en af te voeren naar het riool.

Figuur	7.62:	 IJs	uit	dak	dilatatievoegen	oostbuis	(richting	Amsterdam).

Figuur	7.63:	 Rvs-goot	aan	dak	dilatatievoegen	en	langs	tunnelwanden.
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7.15.2 Dak	dilatatie	nieuwe	voegbalken	(2016)
In 2016 was er de mogelijkheid om voegbalken te maken op de lekke dakvoegen en de lekkage definitief 
te verhelpen. De Buitenveldertse taxibaan over de tunnel ging vanwege het verzwaren van het tunnel-
dak voor ca. zes weken uit het vliegbedrijf.

Het tunneldak werd ter plaatse van de taxibaan verzwaard voor de komst van de nieuwe Airbus 380. Het 
asfalt ging er ook uit. Dit was nog de enigste mogelijkheid om de lekke dakdilatatievoegen te herstellen. 
Op het tunneldak zijn bij deze diepgelegen dilatatievoegen betonnen voegbalken met wapening en een 
W9Ui-profiel gemaakt, is de W9Ui geïnjecteerd en kon de W9Ui ter plaatse van de buitenwanden op 
het bestaande profiel W9U worden aangesloten. Als extra maatregel zijn deze betonbalken ook nog 
bestreken met een rubbercoating. Daarna is de verzwaarde asfaltconstructie opgebracht. Lekkage via de 
dakdilatatievoeg is nu uitgesloten en er kan geen ijsvorming in de tunnel meer optreden.

Figuur	7.64:	 Nog	geen	Airbus	A380	over	het	tunneldak!

Figuur	7.65:	 Uitvoering	van	een	op	het	dak	gemaakte	balk-opstort	met	rubber	metaal-
voegstrook	W9Ui,	die	aangesloten	werd	op	de	W9Ui	in	de	buitenwanden.	
Als	extra	voorzorgsmaatregel	zijn	de	voegbalken	gelamineerd.	Daarna	is	de	
gehele	vloer	overlaagd	met	een	asfaltconstructie	voor	de	rolbaan	Schiphol.
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7.16 Tweede	Schipholtunnel,	combi-damwand	westbuis	(2012)

Aan de westzijde van de Eerste Schipholtunnel is in jaren negentig de Tweede Schipholtunnel aangelegd 
met een constructie van combiwanden, onderwaterbeton, trekpalen, vloer constructiebeton en 
prefabbeton-dakliggers. Omdat door de belasting van de vliegtuigen de combiwanden geringe zettingen 
ondergaan (enkele millimeters), is de constructievloer (met trekpalen) via rubbervoegstroken W9Ui 
gedilateerd met een betonnen randbalk aan de combiwand. Er is een gedetailleerde aansluiting met 
W9Ui-profiel aan de damwand ontworpen.

In de winter van 2012 kwam de melding van lekkage in de schipholbuis (Tweede Schipholtunnel). De 
lekkage deed zich voor over de gehele lengte van de tunnel, ca. 500 m lang bij alle dilatatievoegen bij de 
barriers. Het lekwater stroomde over de barriers, over de weg naar de middenwand. Door pekelen werd 
voorkomen dat de rijweg een plaat ijs werd.

Een eerste analyse was dat de rubber voegaansluiting tegen de damwand niet waterdicht zou zijn en 
er werd een boor-injectieplan opgesteld. Maar ook de aansluiting van de betonnen randbalk verankerd 
aan de combiwand met stiftdeuvels kon door Z-bewegingen van de combiwand lekkage veroorzaken. 
Onderkend werd dat een injectie over de gehele tunnellengte naar de damwandkassen en dilatatievoeg 
een twijfelbaar succes zou opleveren. Een alternatief? Water gecontroleerd afvoeren! Langs de barrier 
werd over de gehele tunnellengte een goot in het asfalt gefreesd. Nabij de midden waterkelder is in een 
dilatatievoeg een afvoer gemaakt naar de middenwand en daar een gat geboord voor aansluiting op het 
riool. Om bevriezen van lekwater te voorkomen, is een gootverwarming geïnstalleerd. Deze keus betekent 
wel dat in de winterperiode de goot regelmatig gereinigd moet worden.

Figuur	7.66:	 Vier	rijstroken	autotunnel	richting	Den	Haag.	Lekwater	uit	de	Schipholbuis	stroomt	over	barrier	over	de	weg	
naar	middenwand.

Figuur	7.67:	 Ontwerp	W9Ui-aansluiting	op	damwand.
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Lering: Waterdichte aansluitingen van rubbermetalen voegstroken aan damwand ontwerpen en uitvoeren, 
opdat bewegingen in de constructie mogelijk zijn, blijkt ingewikkeld en legt een zware hypotheek op de 
uitvoering.

Figuur	7.68:	 Detail	combiwand	met	randbalk	en	vloer. Figuur	7.69:	 Rijstrook	2	is	een	ijsbaan	door	bevroren	over-
stromend	water	van	barriers.

Figuur	7.70:	 Water	stroomt	over	barriers.
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7.17 Lotsytunnel Dordrecht
De Lotsytunnel is een onderdoorgang bij het ziekenhuis in Dordrecht. Vanwege lekwaterplekken in het 
asfalt, zowel in de toeritten als in het overdekte deel, is inspectie gedaan naar de oorzaak.

De Lotsytunnel (stadstunnel) is een tweebaansweg, gebouwd tussen damwanden met onderwaterbeton 
en vulbeton en Leeuwanker trekpalen. Asfalt werd door lekwater opgedrukt, lekke dilatatievoegen en 
natte plekken in asfalt en asfaltslijtage in dilatatievoegen waren zichtbaar. Na inspectie zijn voegenlekkages 
verklaarbaar, de lekkages in asfalt waren het gevolg van verhinderde vervorming (scheurvorming) in de 
betonvloeren op de werkvloer van onderwaterbeton. Debet is ook de lengte/ breedteverhouding van de 
betonvloeren.

Om waterlekkages effectief in de betonvloeren te kunnen injecteren, moest het asfalt worden ver-
wijderd. In de tunnelvloer van het gesloten gedeelte waren 17 scheuren geconstateerd haaks op de 
rijrichting om de 2 à 3 m, die gelijk na frezen van het asfalt zijn gemarkeerd (zie foto). De scheuren zijn 
geïnjecteerd met Polyment 150, de dilatatievoegen zijn volgens protocol op twee plaatsen tegelijk aan-
geboord en geïnjecteerd met MC GL95 TX.

In de tegelwanden van het gesloten gedeelte bleken ook watervoerende scheuren te zitten, die ook met 
de Polyment 150 zijn gedicht.

Figuur	7.71:	 Toerit	Lotsytunnel	Dordrecht,	gesloten	deel	asfalt	gefreesd	met	lekplekken	zichtbaar,	opgebarsten	en	gescheurd	asfalt.

Figuur	7.72:	 Lekkage	dilatatievoegen,	asfaltschade	bij	voegen,	scheurenpatroon	gesloten	gedeelte	na	frezen.

Figuur	7.73:	 Van	links	naar	rechts:	Polyment	150	uit	scheur,	maatvoering	boring	vloer	50	cm	dik	+7	cm	asfalt	en	twee	injectiegaten	per	voeg.
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7.18 Koegrastunnel,	spooronderdoorgang	N9	Den	Helder
In het asfalt waren natte plekken geconstateerd. De onvlakheid van het onderwaterbeton is met beton 
uitgevuld, waarop de constructiebetonvloeren zijn gebetonneerd. Door verhinderde vervorming tijdens 
het verhardingsproces van de betonmortel op de betonnen (ruwe) ondergrond treedt scheurvorming 
op, zoals vaker bij onderdoorgangen is geconstateerd. De scheuren in de vloeren zijn meestal water-
voerend. Door het asfalt te frezen en de kleeflaaf zoveel mogelijk te verwijderen (!), komen de scheuren 
in beeld en kunnen deze direct met verf worden gemarkeerd. Als scheuren opdrogen wordt herkenning 
moeilijker. Alle zichtbare natte en droge scheuren zijn geïnjecteerd met de geadviseerde Polyment 150, 
een epoxy-polyurethaan, die geen veroudering ondergaat en flexibel (ca. 23 graden Shore A) blijft. De 
Polyment kan daardoor temperatuurbewegingen in scheuren volgen. De injectieploegen zijn getoetst 
op de juiste boormaatvoering, om en om naar zoveel mogelijk hart-voeg. Na injectiewerk wordt zoab 
aangebracht met ontwateringsboorgaten naar de riolering. Op de zoab komt nog een dab-asfaltlaag om 
instromen van dooizoutwater te voorkomen.

Lering: Constructievloeren op betonwerkvloeren zijn scheurgevoelig door verhinderde krimp. Ook de 
lengtemaat in verhouding tot de breedtemaat draagt hiertoe bij. De scheuren zijn bijna altijd water-
voerend. De remedie is dan ook asfalt frezen, kleeflaag eraf, scheuren direct markeren en injecteren met 
Polyment 150, de echte flexibele injectie die niet verouderd. De betonkwaliteit wordt tegenwoordig hoger 
gekozen (>B25), waardoor de scheursterkte afneemt.

Figuur	7.74:	 Overzicht	spooronderdoorgang	N9,	watervoerende	scheuren	in	vloeren	en	na	asfalt	frezen	en	stralen	oppervlakte	markeren.

Figuur	7.75:	 Scheuren	injecteren	met	Polyment	150,	groene	kleur.
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7.19 Noord/Zuidlijn	Amsterdam,	sluitvoeg	Omega-profiel	versus	W9CUi
Bij het ontwerp van de sluitvoeg met een Omega-rubberprofiel is er enerzijds een afsluiting door de grond 
te bevriezen en anderzijds door de Omega-klemverbinding. De standaarddetails van de Omega zijn anders 
uitgevoerd, geen IPE-profiel, maar een hoeklijn met niet-doorgelaste naden. Bij het op waterdruk 
brengen ontstond door achterloopsheid lekkage en werd het hoeklijnprofiel vervormd en was water-
drukopbouw niet meer mogelijk. Omdat er in de voeg rondom (!) ruimte was, kon als alternatief gelukkig 
een breed rubbermetalen voegstrook W9CUi worden geïnstalleerd met wapening en al. 

De moeilijkheid was om bij het rondom betonneren het beton goed te laten aansluiten bij het rubber-
profiel. Bij controle is een lekkage gedicht door de injectiemogelijkheid (i) op het profiel. Het W9CUi is 
een breed voegprofiel van 500 mm.

Lering: De Omega-voegafdichting heeft zijn specifieke afsluitingdetails, die zowel in het ontwerp als in de 
uitvoering niet werden onderkend. Pas bij afpersen met water kwam het lek boven water. In dit geval was 
een back-upoplossing (ruimte) met een W9CUi te maken. Aannemer-ontwerpers overwegen nog wel eens 
om de i (injectie) weg te laten of de alternatieve i (een losse injectieslang) toe te passen (goedkoop), maar 
rekenen niet de gevolgkosten bij lekkage als de i echt nodig (en dan voordelig) is.

Figuur	7.76:	 Lekkage	via	open	stootnaden	hoeklijn	(oud). Figuur	7.77:	 Nieuw	W9CUi	rubberprofiel	(nieuw),	hoeklijnen	
afgebrand.

Figuur	7.78:	 W9CUi	is	breed	500	i.p.v.	W9Ui	=	350	mm.

Figuur	7.79:	 Sluitvoeg	dak	met	verzinkte	hoeklijnprofielen	en	ijsvorming	door	grondbevriezing.
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7.20 Liftproef	rubber	voegprofiel	W9Ui	(2013)

Het W9Ui is een standaard voegprofiel met in het midden een schuimrubber knobbel ter plaatse van 
de dilatatievoeg die in veel tunnels wordt toegepast. Op deze knobbel wordt de bekisting gezet. De 
knobbel geeft het voegprofiel ruimte om Z-bewegingen in een vloerconstructie te volgen, maar de ruimte 
is afhankelijk van de voegwijdte en de dikte van de knobbel. Als grotere zettingen worden voorzien, kan 
een dikkere knobbel worden gemaakt. Vóór de jaren negentig werden vloermoten koud tegen elkaar 
aan gebetonneerd. Het beton van de vloermoot werd meestal met een teerproduct (inertol) bestreken 
of werd een 1 mm dikke bitumenpasta opgebracht. Daarna werd de contravloer gebetonneerd. Om na 
te gaan hoe de knobbel zich gedraagt en of de waterdichte functie intact blijft, is een een-op-een-praktijk-
proef uitgevoerd, analoog aan de liftproef Vlaketunnel (paragraaf 7.8), maar nu een W9Ui-profiel met 
een voegwijdte van 1 mm. 

Voor het rubberprofiel is een boring gedaan uit een tunnelwand uit 1995. De uitvoering van de proef 
is ook door Heijmans Span- en Verplaatsingstechnieken in Rosmalen uitgevoerd. Bij deze vergelijkbare 
proefopstelling is ook een waterleidingbuisje ingebetonneerd om de voeg onder waterdruk (2 bar) te 
kunnen zetten om na liften te kunnen nagaan of de voeg ook lekt.

Figuur	7.80:	 Van	links	naar	rechts:	bouwsituatie,	voegwijdte	‘0’	mm	en	voegwijdte	1	mm	met	bitumen.

Figuur	7.81:	 Van	links	naar	rechts:	betonboring	in	voeg,	doorsnede	W9Ui,	bovenaanzicht	W9Ui.

Figuur	7.82:	 Van	links	naar	rechts:	bekisting	met	wapening,	betonblokken	met	dilatatievoeg	en	proefopstelling	Heijmans	Rosmalen.
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Bij een voegwijdte van 1 mm is met ca. 37 mm liften van het blok de grens bereikt. Daarna is stapsgewijs 
met 0,1 bar gecontroleerd bij welke waterdruk lekkage gaat optreden. Na 33 mm liften bereikte de ge-
meten drukkracht zijn maximale waarde, mogelijk met scheurvorming als gevolg. Bij een waterdruk van 
2 bar werd aan de onderzijde van de voeg geen lekkage geconstateerd.

Lering: Uit de proef volgt dat als verticale zettingen groter dan 33 mm in een vlakke voeg kunnen optreden, 
het aan te bevelen is met de leverancier grotere schuimrubber knobbels op het lijfrubber aan te laten 
brengen, waardoor de vervormingscapaciteit in de voeg wordt vergroot.

Figuur	7.83:	 Voeg	met	W9Ui-profiel	(links),	na	35	mm	verticale	zetting	afname	vijzeldruk.
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7.21 Noord/Zuidlijn Amsterdam

7.21.1 Ingang	Zuid/RAI	(2015)
De toegangstunnel aan de zuidzijde van de metrotunnel (RAI-zijde) bestaat uit damwanden met hierover 
een betonsloof met prefab-betonbalken voor het dak. In het dak zijn dilatatievoegen opgenomen, maar 
het ontwerp van een dilatatievoeg op een damwandprofiel is als een starre verbinding. Het ontwerp is: 
maak op de rubber metaalvoegstrook W9Ui een stijve (vaste) staalplaataansluiting vast (lassen) aan de 
damwand. Hoewel de grondwaterstand boven het dak gering is, zijn bijna alle voegaansluitingen gaan 
lekken. De dilatatievoegaansluiting op de damwand kan de voegbeweging niet volgen en ergens scheurt 
het staal of het rubber los. Omdat ook in deze voegen alveolit zit, zijn enkele keren opnieuw de voegen 
aangeboord en geïnjecteerd.

Lering: Een dilatatievoeg dient over de gehele doorsnede in vloer-wanden en dak als een voeg te worden 
ontworpen. Vaste aansluitingen op damwand leiden tot lekkage als gevolg van temperatuurvariaties. 
Dilatatievoegen met alveolit veroorzaken dat injectievloeistof niet altijd bij de lekkage kan komen en is dan 
ook oorzaak van herinjecties.

Figuur	7.84:	 Overzicht	zuidelijke	metrotunnel	met	damwand	en	prefab-betonliggers.		Lekke	dilatatievoegen	betonsloof	op	damwand.

Figuur	7.85:	 Rubber	voegprofiel	vastgelast	aan	staal-
plaat	en	damwand	in	dilatatievoeg	dak.
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7.21.2 Caisson	dilatatievoeg
Aan het voorplein van Amsterdam Centraal Station is de aansluiting op de boortunnel gemaakt via een 
afgezonken caisson. In het caisson waren meer lekkages, in onder andere de stortnaden, en scheuren in 
het dak. Deze zijn via standaardprocedures geïnjecteerd. De ‘kathedraal’ onder het voorplein verbindt de 
afzinktunnel onder het Centraal Station (met het caisson) met een in situ gemaakte tunnel, die verderop 
aansluit op de boortunnel.

In het caisson waren drie lekplekken in een voeg op het dak. Voordat de hittewerende beplating 
Promatect geplaatst kan worden, moet de voeg droog zijn. Het water druppelde zowel op de rails 
als naast de rails. Gestart werd met het boren van de twee buitenste injectiegaten. Bij het uittrekken 
van de boorstangen kwam er een vloedgolf van water en zand mee. Er was geen contact met gekleurd 
water. Besloten werd in het midden twee gaten te boren. Ook hier water en zand. In de betonkern zat in 
de voeg een zwart sponsrubber. Bij het derde boorgat was wel contact met gekleurd water, maar geen 
contact bij injectie MC. Een vijfde boorgat bleef ook zonder resultaat. Een vervolginspectie bevestigde 
dat de voeg niet droog was: reden te besluiten tot herboring en injectie.

Figuur	7.86:	 	Voorzijde	CS	met	onderin	de	kathedraal.

Figuur	7.87:	 	Van	links	naar	rechts:	doorsnede	tunnelbuis,	lekke	voeg	in	dak	(promat	niet	geplaatst),	en	situ	doorsnede	voeg.

Figuur	7.88:	 	Van	links	naar	rechts:	start	boorwerk,	zand	en	water	uit	boorgat,	vier	van	de	zes	boorgaten.
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In een vervolgactie zijn nog twee injectiegaten geboord. De boormaatvoering is gecontroleerd en de 
boorhoek groter gemaakt om zeker de staalplaat niet te doorboren. De vertanding is als spiegelbeeld 
van de tekening gemaakt. De herboringen bleken geen resultaat te hebben, waarop een calamiteiten-
profiel in de voeg is geplaatst, opdat eventueel lekwater via de wanden kan worden afgevoerd.

Lering: In voeg een zwart sponsrubber geplaatst waardoor injecties geen contact konden krijgen.Extra 
boorgaten en aanpassing boorhoogten gedaan om nieuwe aanvoerkanalen te verkrijgen, maar gaven ook 
geen resultaat. Dan blijft de back-up over: een rubberafsluitprofiel (calamiteitenprofiel) in dakvoeg, zodat 
water niet op de vloer kun druppen. De Promatect-plaat kan worden aangebracht.

Figuur	7.89:	 	Injectie	op	boorgat	(links)	en	waterslang	op	packer	om	water-MC	op	te	vangen	bij	injecteren.
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7.22 Test	injectievloeistof	MC	GL95	TX
Het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam heeft vanwege mogelijke toepassing de injectievloeistof 
MC GL95 TX en de gel MC GL93/GL95 aan een samendrukkingstest onderworpen (2015).

Twee typen gel zijn getest in een oedometer. Hierbij is de gel belast in een spanningstraject zoals ook rond 
de metrotunnel optreedt, waarbij de samendrukking werd gemeten. De belastingen hadden een duur van 
24 uur, waarna een volgende belasting is ingezet. Na een maximale belasting van 144 kPa zijn de monsters 
ontlast om een indruk van de elasticiteit te verkrijgen.

De beproefde monsters hadden een diameter van 75 mm en een hoogte van 20 mm. De monsters werden 
verticaal belast en waren daarbij omgeven door stalen ringen, zodat zijdelingse verplaatsing werd verhinderd. 
Gedurende de proef kon water af- of toestromen via poreuze schuiven onder en boven het monster.

Naast de MC GL95 TX zijn ook de gellen MC GL93 en 95 beproefd. Deze worden niet gebruikt om lekkages in 
dilatatievoegen te dichten. De monsters GL93 zijn samendrukbaar, maar zwellen bij ontlasten niet meer op 
naar het oorspronkelijke volume. Bij een belastingtoename tot 120 kPa treedt een rek op van circa 20%. De 
monsters GL95 zijn samendrukbaar, maar zwellen bij ontlasten niet meer op naar het oorspronkelijke volume. 
Bij een belastingtoename tot 120 kPa treedt een rek op van 18% tot 20%. Conclusie: waarschijnlijk is alleen 
GL95 TX geschikt als elastische voegvulling.

De MC GL95 TX blijft in geïnjecteerde dilatatievoegen flexibel, omdat er geen uitdroging kan plaatshebben en 
bij voegbewegingen, die een lang tijdsverloop hebben, zorgt dit voor een blijvende afsluiting van een voeg.

Lering: MC GL95 TX werd voor het eerst toegepast bij een lekkage in een dakvoeg van de Drechttunnel 
(2002). MC had accordering bij de bouw van de Oosterscheldewerken. Sindsdien zijn vele lekke dilatatie-
voegen hiermee gedicht en is expertise opgebouwd over het aanboren van de voeg, het aanmaken en het 
injecteren. De MC reageert niet met water, maar gaat verdikken (chemische reactie) door eigen volume. Het 
instellen van de reactietijd gaat door middel van de juiste toevoeging van de zoutcomponent en controle 
gebeurt door eerst een proefmengsel(s) te maken. Proefmengsels die door het injectieteam zijn gemaakt, 
bleken niet te verouderen en bleken hun flexibiliteit (reversibel) te behouden in afgesloten omgeving.

Figuur	7.90:	 De	monsters	GL95	TX	zijn	samendrukbaar,	maar	zwellen	bij	ontlasten	weer	op	naar	het	oor-
spronkelijke	volume.	Bij	een	belastingtoename	tot	120	kPa	treedt	een	rek	op	van	7%	tot	8%.

Figuur	7.91:	 Proefopstellingen.
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7.23 Hendrik	Bulthuisaquaduct,	Friesland	(2017)
In het Prinses Margrietkanaal ligt het Hendrik Bulthuisaquaduct in de N356. Het is in gebruik sinds oktober 
2016. De voegovergangen in de toeritten moot 2-3 en moot 10-11 vertonen lekkage. De aannemer had 
een plan van aanpak opgesteld, de beheerder verzocht Nebest om toetsing hiervan.

Bij beide voegen treedt er water uit bij de aansluiting asfalt/barrier aan beide zijden en bij voeg 10-11 
komt water langs een damwandkas omhoog naast de voegovergang.

Het aquaduct is gebouwd tussen damwanden met een onderwaterbetonvloer met GEWI-ankerpalen. 
De onderwaterbetonvloer heeft een betonnen uitvullaag. De vloervoegen zijn vlak uitgevoerd met een 
rubbermetaal Schrumpf-profiel, waaraan een staalplaat is gelast, die weer gelast is aan de damwand.

In principe zijn er drie hoofdoorzaken voor de lekkage:

1. Scheuren in de onderwaterbetonvloer, door verhinderde vervorming, die in dit werk met noppen-
folie is afgedekt om het lekwater af te leiden onder de constructievloer.

2. Het rubber voegproefiel met staalplaat kan bij de wanden geen temperatuurbewegingen volgen en 
scheurt met lekkage als gevolg.

3. De betonnering rondom rubberprofiel en aansluiting op de damwandkassen dilatatievoeg 
aansluiting is onvoldoende.

Figuur	7.92:	 Van	links	naar	rechts:	toerit	aquaduct,	lek	bij	voeg	barrier,	damwandkas	lekt.

Figuur	7.93:	 Van	links	naar	rechts:	water	uit	asfalt,	voegenband	aan	damwand,	uitvullaag	onderwaterbeton	en	folie	op	onderwaterbeton.

Figuur	7.94:	 Vlakke	voeg	met	rubber	profiel,	bovenaanzicht	aansluiting	voeg	op	damwand,	aanzicht	voeg	tegen	damwand	met	gelaste	stiftankers.
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Er zijn al injecties in de vloervoegen door een injecteur uitgevoerd, maar de bovengenoemde voegen 
lekken nog. De aannemer heeft een risicoanalyse en een herstelplan opgesteld, die in gezamenlijk 
overleg zijn besproken en hebben geleid tot een aangepast plan van aanpak voor boren en injecteren. 
Het voorstel werd om onder het rubber voegprofiel in de dilatatievoeg aan te boren en met de MC GL95 
TX te injecteren, en de lekke damwandkas aan te boren en te injecteren met een waterstop eencellige 
polyurethaan met toevoeging van polyurethaan schuimvlokken (als waterstroomremmer). Voorts heeft 
Nebest (JKL) meegewerkt aan de uitvoering om de lekkages te dichten. 

Lering: Dilatatievoegen met rubber voegprofielen moeten over de gehele doorsnede vloer, wanden (en 
dak) worden ontworpen en mogen niet vastgemaakt worden aan damwanden. Bij betonvloeren, direct 
gebetonneerd op onderwaterbeton (met betonnen uitvullaag) ontstaan krimpscheuren door verhinderde 
vervorming, die vaak watervoerend zijn. Onderwaterbeton is vaak niet waterdicht.

Figuur	7.95:	 Dwarsdoorsnede	vloer	met	aansluiting	op	damwand.
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7.24 Diensttunnel	Schiphol	(2017)

Ook in de Diensttunnel, de twee oostelijke buizen in de Eerste Schipholtunnel, hebben zich lekkages in 
de dakdilatatievoegen voorgedaan, net als in de oostbuis van de autotunnel. De dienstenbuizen oost en 
west zijn in de zomer van 2017 gerenoveerd. Bij inspectie bleek dat lekke dak- en wandvoegen met tape 
waren afgeplakt om het water op te vangen en af te voeren. Doordat in 2016 de voegbalken op het dak 
over het diepste tunneldeel over de gehele tunnelbreedte (50, 30 m) waren gemaakt, kon bij deze voegen 
geen lekkage meer optreden. Bij de hoger gelegen dakvoegen waren ook lekkagestrepen tegen het dak 
zichtbaar en kwam de melding dat in de westbuis voeg 7-8 water lekte. Hier is de oplossing aangegeven 
om een rvs-goot aan te brengen.

Lering: Het achterwege laten van een rubbermetalen voetstrook W9U in het dak was in 1965 op basis van 
de grondwaterstanden van toen mogelijk gerechtvaardigd. Omdat nadien hogere grondwaterstanden uit 
het diepe zandpakket optraden, gingen de dakdilatatievoegen lekken. Vanwege de taxibanen van Schiphol 
was het dak en de omgeving niet toegankelijk. Omdat de baan voor zes weken uit bedrijf ging, ontstond 
de mogelijkheid de dakvoegen definitief dicht te maken. Vanwege ontbreken ven een ‘stop’ kon niet 
effectief worden geïnjecteerd met een vloeistof. Omdat ook de omgeving (zowel grondwaterstanden als 
bebouwing rond tunnels) in de loop der jaren kan veranderen, dient in het ontwerp altijd in een dilatatie-
voeg rondom een rubbermetalen voegstrook te worden aangebracht. 

Figuur	7.96:	 Westbuis,	oostbuis	en	dienstenbuizen.

Figuur	7.97:	 Van	links	naar	rechts:	diensttunnel,	dakvoeg	afgeplakt	en	lekwaterstrepen	voeg	7-8.
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7.25 KiItunnel
Het komt meerdere malen voor dat in toeritten het  hoger gelegen beton moet worden opgedrukt door 
vervuiling in de dilatatievoegen. De voeg in de laatste betonmoot toe/uitrit van de westelijk zijde is van 
nul naar ca. 5 cm opengedrukt (2013). De voeg is geschoond en er is een nieuw VA-profiel 110 in de voeg 
geplaatst. Het grondwaterverschil met de voeg is ca. 10 cm! In 2016 trad in de zomer lekkage op uit deze 
voeg bij het laagstgelegen fietspad aan de noordwestzijde. Door de voeg onder het VA-profiel aan te 
boren, kon het lekwater vrij over de weg in het riool stromen. Waarom ging het midden in de zomer 
lekkage in plaats van in de winter? Een verklaring zou kunnen zijn dat het lek in de vloer er al enige tijd 
was, maar dat het water via een kapotte koppeling met de ingestorte cementasbest rioolbuis kon weg-
stromen en dat deze in de zomer was dichtgedrukt. In het najaar 2017 is de voeg geïnjecteerd en is een 
(back-up)aansluiting gemaakt van het boorgat naar de rioolbuis.

Lering: Ook rioolbuiskoppelingen kunnen door krimp en uitzetting in vloervoegen stukgaan en lekwater 
afvoeren. Controle van inspectieputten voor riolering en van waterafvoerdebieten in waterkelders geeft 
informatie over lekkages.

Figuur	7.99:	 Gekleurd	water	uit	gat	onder	VA	en	back-upboring	naar	riool	cementbuis.

Figuur	7.98:	 Van	links	naar	rechts:	geboord	gat	onder	VA-profiel,	lekwater	uit	geboord	gat	en	aanboren	dilatatievoeg	in	rijstrook	2-3.
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8. Samenvatting
Lekwater in tunnels zijn een zorg voor de tunnelbeheerder. Zeker in winterse omstandigheden kunnen 
lekkages een gevaar vormen voor het verkeer. De oorzaak ligt veelal in ontwerpaspecten, maar ook een 
gekozen uitvoeringswijze is debet aan lekkages in tunnels.

De problematiek is terug te voeren tot onvoldoende kwalitatieve betonaansluiting rondom de rubber 
voegprofielen. Vredestein heeft in de jaren negentig met RWS Sluizen en Stuwen/Bouwdienst een injectie-
systeem ontworpen dat in de praktijk uitvoerig is getest en geoptimaliseerd tot wat nu standaard wordt 
geleverd door de huidige leverancier Trelleborg bij voegprofielen W9Ui. Preventief injecteren met een 
laag viskeuze epoxyhars in den droge (bouwfase) geeft de beste kwaliteit en verlaagt het lekrisico mits 
voldoende aandacht wordt gegeven aan het heel houden van het injectiesysteem in de bouwfase.

Het aanbrengen van rubbervoegprofielen in een dilatatievoeg geeft alleen een effectieve waterdichting 
als de gehele voeg (vloer, wanden en eventueel dak) gedilateerd is. Vaste aansluitingen zijn uit den boze, 
zie ook de resultaten Tweede Schipholtunnel, Noord/Zuidlijn en Hendrik Bulthuis Aquaduct. Het kopiëren 
van ontwerpen zonder in te zien dat deze technisch niet kloppen, moet worden voorkomen.

Zoals genoemd moet bij gesloten tunnelmoten de rubber voegstrook geheel rondom worden aange-
bracht, los van het feit of er wel of niet grondwater tegenaan komt te staan. Voorbeelden spreken voor 
zich. Oplossingen van watergoten met tracingdraad zijn noodmaatregelen die weer afhankelijk zijn van 
onderhoud.

Voor ons injectieteam, waarbij wij met ‘vaste’ betonboorders en injecteurs samenwerken, is natuurlijk 
elke lekkage een uitdaging. Veelal moet het werk in nachtelijke uren worden uitgevoerd. Voor het team 
geldt ‘in één nacht en voor altijd dicht’, tenzij de natuur niet wil meewerken. Het boor- en injectiesysteem 
vraagt om een goede werkvoorbereiding. De techniek werkt, dat is bewezen, maar elk project heeft zijn 
eigen specifieke eigenaardigheden, die het team uitdagen om elke lekkage te dichten.

Op verzoek van een opdrachtgever zijn reeds preventieve plannen van aanpak opgesteld, opdat bij het 
optreden van lekkage, direct het injectieteam aan de slag kan. 

Ten slotte is behoud en ervaring van kennis en kunde bij de bouw en het onderhoud van tunnels 
noodzakelijk, dat geldt zowel voor ontwerpers, bouwers als diegenen die met onderhoud en dichten 
van lekkages te maken hebben
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Bijlage A MC-Injekt	GL95	TX
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Bijlage B Polyment 10
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Bijlage C Polyment 150
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Bijlage D Injectiehars	W9Ui
In de jaren van de RWS Bouwdienst (1986 -1988) zijn tijdens de bouw van de Zeeburgertunnel met 
Vredestein vele injectieproeven (in situ en een-op-een te Renkum) uitgevoerd om het injecteren van het 
sponsrubberstrook op de staalplaat te optimaliseren. Sponsprofielen worden na het betonneren voordat 
een betonconstructie onder waterdruk komt te staan, geïnjecteerd met een epoxyhars. Er zijn vele 
soorten met diverse (te grote) viscositeiten bij ca. 15 graden Celcius. Als eis is toen opgesteld een maxi-
male viscositeit van 150 mPas (20 graden Celcius) en een drukvastheid groter dan 90 N/mm2.

Pakor Ridderkerk (www.pakor.eu/injectieharsen) levert een injectiehars RWS, die specifiek is ontwikkeld 
voor injecteren van W9Ui-profielen met een viscositeit van ca, 75/ 90 mPas bij 20 graden. De druksterkte 
(maat voor kwaliteit van epoxy zonder oplosmiddelen) is groter dan ca. 100 N/mm2.

Trelleborg heeft de productie van Vredestein overgenomen en heeft de productie van het sponsprofiel 
verbeterd, waardoor het rubberoppervlak geheel gaaf en vlak kan worden geproduceerd, waardoor de 
verkleving van rubber aan beton is opgeheven en met drukken kleiner dan 10 bar kan worden geïnjecteerd.
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Colofon
Dit rapport, Lekkage in tunnels II, is gepubliceerd op 1 februari 2018. Het rapport is opgesteld onder eindredactie van het 
COB met een financiële bijdrage van Rijkswaterstaat GPO. Het rapport is een vervolg op het rapport Lekkage in tunnels 
dat op 1 september 2008 is gepubliceerd. Beide publicaties zijn geschreven door ing. Leo Leeuw.

Leo Leeuw was van 1970-2005 in actieve dienst bij RWS Directie Sluizen & Stuwen/Bouwdienst in de uitvoering van sluizen 
en de tunnelbouw en is per 1 december 2005 bij Nebest als adviseur tunnelbouw. Leo Leeuw was werkvoorbereider, 
kwaliteitsfunctionaris, begeleider bij de uitvoering van het dichten van lekkages in tunnels. Sinds 2012 vormt Leo Leeuw 
met Jan Kloosterman het inspectie- en uitvoeringsteam van Nebest.

Voor meer informatie:

• Leo Leeuw - leoleeuw@telfort.nl, 06 5132 6417

• Nebest - Marconilaan 2, 4131 PD Vianen, 085 4890 100, info@nebest.nl

• Rijkswaterstaat GPO - Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, 088 797 2111, harry.dekker@rws.nl

• COB - Postbus 582, 2600 AN Delft, 085 4862 410, info@cob.nl

Bedrijven die hebben meegewerkt aan de uitvoering van de werken zoals beschreven in hoofdstuk 7 (per subparagraaf):

• 1, 2, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 21, 25 Tebecon en Van Kempen Betonboringen 

• 4, 9, 10, 12, 16, 23 SealteQ (voorheen Frans Nooren)  

• 8, 15, 20, 24 Heijmans Span- en Verplaatsingstechnieken

• 3 Van Hattum en Blankevoort

• 18 Gebr. van Kessel 

• 19 Strukton

• 22 Ingenieursbureau Rotterdam






