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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

De Heinenoordtunnel is een zinktunnel onder de Oude Maas in de A29 die Barendrecht met de 
Hoekse Waard verbindt. Deze tunnel is geopend in 1969 en zal over circa vijf jaar worden gereno-
veerd.  
 
In zinkvoegen zijn voor de afdichting rubberen omegaprofielen toegepast, die met stalen klemlijsten 
aan de zinkelementen verbonden zijn. Uit een studie naar zinkvoegen van het COB is gebleken dat 
deze stalen onderdelen aan corrosie onderhevig zijn. Om de omvang van de scope voor de renovatie 
vast te kunnen stellen is onderzoek aan de zinkvoegen van de Heinenoordtunnel gewenst. Daarvoor 
is een plan van aanpak opgesteld (rapport 32638). Het in dit plan van aanpak omschreven onderzoek 
bevat een werkomschrijving van een endoscopisch onderzoek.   
 
Het onderzoek is uitgevoerd in vijf nachten in week 43, 45 en 46 van 2017. 
 
1.2 Doel 

Dit onderzoek heeft in de eerste plaats tot doel een duidelijk beeld van de onderhoudstoestand van 
zinkvoegen te verkrijgen en te onderzoeken wat nodig is om de zinkvoegen voor ten minste 30 jaar te 
garanderen. Voor een volledig beeld van de totale onderhoudstoestand is echter ook onderzoek nodig 
naar de situatie achter de klemstrips, bij voorkeur in de zogenaamde splash-zone ter hoogte van het 
asfalt. Daarvoor is een uitgebreider en destructief onderzoek noodzakelijk. De Kiltunnel biedt hier 
betere mogelijkheden voor dan de Heinenoordtunnel. Om die reden zal in de Kiltunnel een onderzoek 
worden uitgevoerd naar de situatie achter de klemstrips.  
 
In dit rapport worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 
 
• In welke staat verkeren de bevestigingsstrips van de omegaprofielen van de Heinenoordtunnel? 
• Wat is nodig om een levensduur van 30 jaar na renovatie te behalen? 
 
De uitgevoerde endoscopie omvat onderzoek aan alle vijf de zinkvoegen in de vloer, wand en dak.  
 
1.3 Leeswijzer 

Dit onderzoek geeft naast een beeld van de onderhoudstoestand ook een advies voor te nemen 
vervolgstappen. Dit advies is mede gebaseerd op eerder uitgevoerd onderzoek aan zinkvoegen van 
andere tunnels. Hoofdstuk 2 bevat een beknopte weergave van onderzoeksresultaten van deze 
onderzoeken. 
 
Dit rapport is bedoeld als input voor de bepaling van de omvang van de scope van de renovatie. De 
conclusies en aanbevelingen zullen binnen de werkgroep “Zinkvoegen” van het COB worden 
besproken. 
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2 HISTORIE EN EERDER UITGEVOERDE ONDERZOEKEN 

2.1 Eerder uitgevoerde onderzoeken overige tunnels 

2.1.1 1e Coentunnel 

De 1e Coentunnel is geopend in 1966 en gerenoveerd in 2013. Tijdens de renovatie is in de 1e 
Coentunnel een endoscopie uitgevoerd in de wand van zinkvoeg 24-25 en 25-26. Het projectteam van 
de renovatie heeft op basis van de resultaten vastgesteld dat het om oppervlakkige corrosie gaat. In 
de vloer van deze zinkvoeg is een fors lek aanwezig. Er is gekozen voor afvoer van het lekwater, aan 
de stalen klemverbindingen zijn geen maatregelen getroffen. 
 

  
Figuur 2.1: Door corrosie aangetaste moer  
voeg 24-25 (2013) 

Figuur 2.2: Door corrosie aangetaste moer 
voeg 24-25 (2013) 

 

 

 

Figuur 2.3: Door corrosie aangetaste moer  
voeg 25-26 (2013) 
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2.1.2 Kiltunnel 2002 

Tijdens een inspectie uit 2002 zijn de klemlijsten in de wand van voeg TE2-TE3 (sluitvoeg) geïnspec-
teerd. Daarbij is alleen zicht op de zone boven de barrier verkregen, de splashzone is niet geïnspec-
teerd. Van twee voegen zijn de klemlijsten in de vloer door middel van endoscopie onderzocht. 
 

  
Figuur 2.2: Klemstrip sluitvoeg in wand Figuur 2.3: Klemstrip sluitvoeg in wand 

 
2.1.3 COB-studie 

Door de problematiek omtrent de lekke zinkvoeg in de 1e Coentunnel is vanuit de aannemer de 
behoefte ontstaan om een beter inzicht in de (mogelijke) faalmechanismen van zinkvoegen te 
verkrijgen. In 2014 is daarom binnen het COB een werkgroep “Zinkvoegen” opgestart, waarin een 
bureaustudie is uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn gepresenteerd in rapport T330 van het COB 
(https://www.cob.nl/nc/kennisbank/webshop/artikel/instandhouding-zinkvoegen.html). 
 
Uit deze studie blijkt dat over de risico’s van corrosie aan de stalen onderdelen van de klem-
verbindingen onvoldoende bekend is. Daarom is de COB-commissie voortgezet en is in 2013 en 2014 
onderzoek uitgevoerd naar de zinkvoegen van vier tunnels: 
 
• Drechttunnel (1977) 
• Noordtunnel (1992) 
• Kiltunnel (1977) 
• Vlaketunnel (1973) 

 
Uit de diverse onderzoeken blijkt het volgende: 

 
• Alle onderzochte voegen zijn tot circa het asfaltniveau met water gevuld. 
• Dit water kan een hoog chloridegehalte hebben en kan sterk vervuild zijn. 
• Zowel water als chloride komen vanaf het wegdek en niet van buiten de tunnel. 
• In veel voegen is (oppervlakkige) corrosie op bouten en klemlijsten aangetroffen. 
  

https://www.cob.nl/nc/kennisbank/webshop/artikel/instandhouding-zinkvoegen.html
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2.2 Vooronderzoek Heinenoordtunnel 

In december 2016 is in de westbuis een oriënterende endoscopie in twee wandvoegen van de 
Heinenoordtunnel uitgevoerd. Het betreffen voegen 1N-TE1 en TE1-TE2. De resultaten geven 
hetzelfde beeld als wat in de overige tunnels aangetroffen is.  
 

 
Figuur 2.1: Corrosie op klemstrip en bout 
 

 
Figuur 2.2: Corrosie op klemstrips en bouten 
 

In de wandvoeg van 1N-TE1 is een gedraaid omegaprofiel waargenomen, zie figuur 2.3. Hierop is ook 
duidelijk een “bol” omegaprofiel waarneembaar, wat op een onderling zettingsverschil tussen beide 
voegeinden duidt. Figuur 2.4 toont een detail van een foto van dezelfde voeg met een boutkop net 
boven het waterpeil die zwaar vervuild is.  
 

  
Figuur 2.3: Gedraaid omegaprofiel voeg  
1N-TE1 

Figuur 2.4: Detail boutkop 

 
Vanaf circa asfaltniveau zijn alle bouten zwaar vervuild en vermoedelijk door corrosie aangetast. 
Boven asfaltniveau is het draad op de bouten nog goed waarneembaar. 
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Figuur 2.5: Draad nog goed zichtbaar  
 
In de andere onderzochte voeg (TE1-TE2) valt op dat hier geen “bol” omegaprofiel waarneembaar is. 
De bouten onder het asfaltniveau lijken minder vervuild dan in voeg 1N-TE1. 
 

  
Figuur 2.6: Bolling omegaprofiel? voeg TE1-TE2 Figuur 2.7: Onder asfaltniveau met draad op 

bout 
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2.3 Overige onderzoeken 

2.3.1 Tramtunnel RET 

In een tramtunnel van de RET te Rotterdam is in een aantal voegen betonschade aan de zinkvoegen 
aangetroffen. Deze schaden zijn ontstaan door het naar binnen drukken van de omegaprofielen, waar-
door bouten uit het beton zijn uitgebroken. Aan de TU Delft is onderzoek verricht naar de oorzaak van 
dit schademechanisme. Hieruit is geconcludeerd dat de Ginaprofielen door het in de voeg drukken 
van zand naar binnen gekomen zijn. Het ontstaan van dit schademechanisme is van een aantal 
factoren afhankelijk: 
 
• Locatie van Gina in voeg (diepte ten opzichte van buitenzijde beton). 
• Wijze van verankeren Gina (wel of geen staalomranding). 
• Hoekdetail voeg (omvang van vellingkant of straal van afronding). 
• Mate van verschil in voegwijdte zomer/winter. 
 
Uit een door de RET uitgevoerde beoordeling1 van de zinkvoegdetails van diverse tunnels is gebleken 
dat het opspannen van zand in zinkvoegen ook in alle andere beschouwde tunnels kan optreden. Het 
gaat daarbij onder meer om de 1e Coentunnel, Kiltunnel en Heinenoordtunnel.  
 
Door de unieke detaillering van de voegen in de tramtunnel lijkt het erop dat het opgespannen zand in 
de voegen alleen bij het landdeel van deze tunnel met zekerheid tot schades leidt. Het rivierdeel van 
deze tunnel zou net als alle overige beschouwde tunnels een verwaarloosbaar kleine kans op ont-
staan van schades hebben. Inmiddels is bekend dat ook het rivierdeel van de RET-tunnel schades ten 
gevolge van opgespannen zand bevat.  
 
De inventarisatie concludeert voor het dak en wanden van de 1e Coentunnel en Kiltunnel dat een 
verwaarloosbaar risico op ontstaan van schades aanwezig is. Voor de 1e Heinenoordtunnel is dit risico 
niet bepaald.   
 

  
Figuur 2.7: Voegdetail dak 1e Coentunnel Figuur 2.8: Voegdetail dak Heinenoordtunnel  

(detail TEK. HE-64) 
 

 

                                                      
1 P-15-062-RCSLHV-VOEGEN-BER-0005_ref projecten ivm hypothese v2 0 def 
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Figuur 2.9: Voegdetail dak Kiltunnel (tek K.T.-120) 
 

 

2.3.2 Afkeurniveau klemverbindingen Kiltunnel 

Sinds januari 2017 wordt door in de vorm van een afstudeeronderzoek aan de TU Delft de afdichting 
van de Gina en omegaprofielen van de Kiltunnel onderzocht. (Voorlopige) conclusies: 
 
• Risico’s op naar binnen drukken Gina is het grootste risico op falen van Gina. 
• Schade aan omega door gronddruk/naar binnen drukken van Ginaprofielen is het grootst bij de 

aansluiting met de landhoofden. Onderzoek naar eventuele verplaatsing van Gina’s is hier 
gewenst. 

• Bepalen van exact afkeurniveau voor bouten en klemlijsten is complex. Bij een verminderde 
doorsnede van de kern van de bouten tot maximaal 4 mm (2 mm rondom) is in ieder geval nog 
voldoende.  

 
2.3.3 Vervolgonderzoek klemverbinding Kiltunnel 

In de Kiltunnel staat een vervolgonderzoek gepland, waarbij de klemlijst van een voeg verwijderd 
wordt. Doel is te onderzoeken in welke mate corrosie achter de klemlijsten aanwezig is.  
 
Ter voorbereiding van dit onderzoek is de voeg inmiddels inspecteerbaar gemaakt, zie figuur 2.10. 
Tijdens deze voorbereidingen is een beter beeld van de conditie van de klemlijsten verkregen, zie 
figuur 2.11 en verder. 
 

  
Figuur 2.10: Afneembare panelen op voeg Figuur 2.11: Overgang op ca. 1,5 m boven asfalt 
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Figuur 2.12: Zicht op splashzone Figuur 2.13: Bouten sterk vervuild 

 

  
Figuur 2.14: Aansluiting wand/dak Figuur 2.15: Draad nog op bout aanwezig 
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3 ONDERZOEKSLOCATIES 

De Heinenoordtunnel bevat vijf zinkelementen, waarbij de sluitvoeg zich tussen elementen 4 en 5 
bevindt. In totaal zijn daarmee vijf zinkvoegen en één sluitvoeg aanwezig, zie figuur 3.1. Hierin is per 
locatie de boordiepte van het boorgat in de vloer in cm weergegeven. 
 
 

 
 

 
 
Figuur 3.1: Bovenaanzicht en langsdoorsnede tunnel met onderzoekslocaties 
 
Net als de zinkvoegen bevat de sluitvoeg een rubberafdichting die met stalen klemlijsten verankerd is.  
Omdat de ruimte ter plaatse van de klemlijsten in de vloer geringer is dan bij de zinkvoegen en de 
maatvoering ten opzichte van het rij-ijzer minder nauwkeurig bekend is, is ervoor gekozen geen 
endoscopie in de vloer van de sluitvoeg uit te voeren. Ook van de afdekplaten van de zinkvoeg is 
onvoldoende bekend. In totaal zijn daarmee vijf vloer-, wand- en dakvoegen onderzocht.  

 
Figuur 2.2: Overzicht onderzoekslocaties vanuit oostbuis in vloer, wand en dak 
 
  

Barrier 

133 cm 128 cm 195 cm 

195 cm 133 cm 
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4 RESULTATEN 

4.1 Algemeen 

De onderzoeksresultaten uit de endoscopie van november 2017 in de oostbuis zijn vergeleken met de 
beelden van de endoscopie uit 2016 van twee voegen in de westbuis. Hieruit blijkt dat geen signifi-
cantie verschillen aanwezig zijn.  
 
In alle vloervoegen is geen omegaprofiel zichtbaar. In de wand- en dakvoegen is wel een bolstaand 
omegaprofiel waargenomen. Voor het niet zichtbaar zijn van de omegaprofielen in de vloer is tot nu 
toe geen verklaring gevonden.  
 
Zoals verwacht is in alle voegen water aangetroffen. Het waterpeil blijkt in alle voegen sneller te 
stijgen dan verwacht. Dit valt te verklaren door een fors lekkende mootvoeg. Zie ook paragraaf 5.3. 
 
Op alle onderzoekslocatie is de coating (vrijwel) volledig verdwenen.  
 
Ter plaatse van de beide overgangen naar de landhoofden is een getordeerd omegaprofiel in de wand 
zichtbaar. 
 
De voegen zijn in drie zones te verdelen: 
 
• Vloer. 
• Splashzone (wand van vloer tot circa asfaltniveau). 
• Droge zone (wand vanaf asfaltniveau naar boven toe en dak). 
 
In de vloervoeg zijn in de meeste gevallen draad op de bouten en scherpe lijnen van de moeren aan-
wezig. De voegen zijn ter plaatse van de splashzone zwaar vervuild, waardoor endoscopie in een 
aantal gevallen nauwelijks uitvoerbaar was. In een enkele wandvoeg is onderin zand aangetroffen.  
 
Tijdens de inspectie is het niet gelukt om te proberen een omegaprofiel in te drukken. Daarvoor 
dienen ofwel grotere gaten te worden geboord, ofwel de afdekplaten te worden verwijderd. Vanwege 
de aanwezigheid van asbest in de afdekplaten zijn beide opties niet mogelijk geweest. 
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4.2 Voeg 1N-TE1 

4.2.1 Vloer 

  
Figuur 4.1: Geen omega zichtbaar Figuur 4.2: Draad op bout, scherpe “lijnen” 

 
4.2.2 Wand 

  
Figuur 4.3: Coating weg, gedraaide omega Figuur 4.4: Vervuiling op bouten 
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Figuur 4.5: Vervuiling op bouten, corrosie? Figuur 4.6: Bolling in omega t.p.v. hoek vloer 

 
4.2.3 Dak 

  
Figuur 4.7: Coating weg, lichte corrosie Figuur 4.8: Draad op bouten zichtbaar 

 

  
Figuur 4.9: Geringe betonschade, lichte corrosie Figuur 4.10: Schade aan zijzijde voeg 
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4.3 Voeg TE1-TE2 

4.3.1 Vloer 

  
Figuur 4.11: Geen omega zichtbaar Figuur 4.12: Vervuiling en scherpe “lijnen” 

 
4.3.2 Wand 

  
Figuur 4.13: Coating weg, “bol” omegaprofiel Figuur 4.14: Draad op bouten zichtbaar 
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Figuur 4.15: Vervuiling op bouten  Figuur 4.16: Corrosie op klemstrip 

 

  
Figuur 4.17: Omega “bol” Figuur 4.18: Bouten zwaar vervuild 

 

  
Figuur 4.19: Corrosie op klemstrip Figuur 4.20: Overzicht splashzone 
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4.3.3 Dak 

  
Figuur 4.21: Coating vrijwel overal weg Figuur 4.22: Draad op bouten zichtbaar 

 
  



 
 
Titel : Uitvoeringsverslag zinkvoegen Heinenoordtunnel 
 
Rapportnummer : 32638-1 19 
 
 
 
 
4.4 Voeg TE2-TE3 

4.4.1 Vloer 

  
Figuur 4.23: Geen omega zichtbaar Figuur 4.24: Scherpe “lijnen” op moeren 

 
4.4.2 Wand 

  
Figuur 4.25: Coating weg  Figuur 4.26: Draad op bouten zichtbaar 
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Figuur 4.27: Bol omega, vervuiling in voeg Figuur 4.28: Corrosie klemstrip in splashzone 

 
4.4.3 Dak 

  
Figuur 4.29: Bol omegaprofiel, conservering weg Figuur 4.30: Scherpe lijnen moeren 
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4.5 Voeg TE3-TE5 

4.5.1 Vloer 

  
Figuur 4.30: Geen omega zichtbaar Figuur 4.31: Scherpe lijnen moeren en draad 

 
4.5.2 Wand 

  
Figuur 4.32: Bol omegaprofiel   Figuur 4.33: Draad op moeren 
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Figuur 4.34: Bol omegaprofiel Figuur 4.35: Sterk vervuilde voeg 

 
4.5.3 Dak 

  
Figuur 4.36: Nauwelijks coating aanwezig Figuur 4.37: Draad op bouten 

 
Van de op figuur 4.36 en 4.37 waarneembare witte markeringen is niet duidelijk wat het doel is. Wel is 
met zekerheid te zeggen dat het “verspringen” van de locaties geen verband houdt met mogelijke 
zettingen of verplaatsingen van beide tunnelelementen. In dat geval zou het omegaprofiel immers 
gedraaid moeten zijn. 
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4.6 Voeg TE4-1Z 

4.6.1 Vloer 

  
Figuur 4.38: Geen omegaprofiel zichtbaar Figuur 4.39: Draad op bouten en scherpe lijnen 

van moeren zichtbaar 
 
4.6.2 Wand 

  
Figuur 4.40: Bol omegaprofiel Figuur 4.41: Draad op bouten zichtbaar 
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Figuur 4.42: Corrosie op moer, draad nog 
zichtbaar 

Figuur 4.43: Sterk vervuilde bout, zware 
putcorrosie? 

 
4.6.3 Dak 

  
Figuur 4.44: Bol omegaprofiel, geen coating Figuur 4.45: Scherpe lijnen moer 

 
4.7 Voeg TE4-TE5  

Voeg TE4-TE5 betreft de sluitvoeg. In de wand is op dezelfde wijze als de overige voegen een 
inspectiegat aangebracht. Verwacht werd om hier zicht te krijgen op een deel van de klemlijst, zie 
figuur 4.46. In figuur 4.48 is geen klemstrip te zien, terwijl die daar wel verwacht werd. Het lijkt erop 
dat, in afwijking wat op tekening staat, het hout tot de zijwand van de voeg is doorgezet, zie figuur 
4.46. De rest van de constructie lijkt wel volgens tekening te zijn uitgevoerd. Zo zijn de houten balken 
bijvoorbeeld met kikkers vastgezet, zie figuur 4.47. 
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Figuur 4.46: Wanddetail sluitvoeg (TEK. HE-631) 
 

  
Figuur 4.47: Staal en kikkerplaat Figuur 4.48: Stalen strip? 

 

Brandwerende plaat 
met boorgat ø 20 mm 
voor invoering 
endoscoop. 
 
Zicht foto figuur 4.48 
in deze hoek. 
Mogelijk hout tot 
wand doorgezet. 
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5 EVALUATIE  

5.1 Planning 

Voor de werkzaamheden waren vijf nachten tussen 0.00 en 5.00 uur gepland. Tijdens de eerste nacht 
in week 43 bleek een wegafzetting tussen 1.00 en 5.00 uur beschikbaar te zijn, waarbij de netto 
werktijd 2 uur en 15 minuten bedroeg (tussen 1.30 en 3.45 uur). Dit bleek net voldoende voor het 
boren van de kortste gaten in de vloer.  
 
In de daarop volgende nachten in week 45 is een vervroegde wegafzetting vanaf 0.00 uur toegepast. 
Daarnaast is een dubbele ploeg voor het plaatsen en verwijderen van de wegafzetting ingezet, waar-
mee de netto werktijd is verlengd naar 4 uur tussen 0.15 en 4.15 uur.  
 
Beperkt zicht heeft de verkeersveiligheid dermate verlaagd dat geen toestemming is verleend om de 
weg af te zetten. In week 46 is deze verloren nacht ingehaald. 
 
5.2 Boren gaten 

Het boren is geheel volgens planning verlopen. De boringen in de vloer met een diameter van 80 mm 
en een lengte van circa 130 cm zijn in een tijd van circa 2 tot 2,5 uur uitgevoerd. Voor de boringen met 
een lengte van circa 195 cm is ongeveer 3,5 uur nodig geweest.  
 
Bij het boren van de gaten door de platen in het dak bleek het niet mogelijk de locatie van de alumi-
nium dwarsprofielen te traceren. Daardoor heeft het boren van deze gaten meer tijd gekost dan 
gedacht. Per boorgat is circa 30 tot 45 minuten nodig geweest. 
 
Ter plaatse van voeg TE1-TE2 is enkele centimeters naast het boorgat een pvc-rioolbuis aangetrof-
fen. Volgens tekening zou deze ten minste 10 cm verder van het boorgat af moeten liggen. Met een 
betonradar is bij de overige boorgaten geprobeerd de rioolbuis op te sporen. Dit heeft echter geen 
resultaat opgeleverd. Om het risico op aanboren van het riool te verkleinen is van een aantal boor-
gaten de maatvoering aangepast door de afstand tot het riool te vergroten. Het riool is op geen enkele 
locatie aangeboord.  
 
5.3 Leegzuigen voegen 

Gezien de omvang van de doorsnede en lengte van de vloervoegen is uitgegaan van de aanwezig-
heid van 2 tot 3 m3 water per voeg. Tijdens de eerste nachtinzet van een zuigwagen op 9 november 
zijn drie voegen leeggezogen, waar in totaal 8 m3 water uitgehaald is. Tijdens de tweede nacht op 10 
november zijn de overige twee voegen leeggezogen. 
 
Voor het leegzuigen is per voeg circa 30 tot 60 minuten nodig. Ten opzichte van de voorgaande 
inspecties is dit beduidend sneller. De winst is behaald door een grotere diameter van het boorgat (80 
mm in plaats van 35 mm). 
 
De voegen zijn vrijwel allemaal tot onder de bovenzijde van de klemlijst leeggezogen. Bij het plaatsen 
van de boorgaten is echter geen rekening gehouden met onderlinge zettingsverschillen, waardoor een 
hoge en lage kant van de voeg is ontstaan. Daardoor is bij een enkele voeg de hoge zijde aange-
boord, waardoor het water niet zo diep is weggezogen als aan de lage zijde.  
 
Tijdens de endoscopie in de nacht van 15 november is geconstateerd dat voegen TE3-TE5 en TE4-1Z 
(opnieuw) vrijwel volledig vol water zaten. In de overige voegen is een verhoging van het waterpeil 
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van circa 1 tot 2 cm waargenomen. De oorzaak van het snelle hervullen van de voegen kan worden 
verklaard door een fors lek (>100 m3 per dag) in mootvoeg 4b-4c.  
 
5.4 Endoscopie 

Voor endoscopie waren oorspronkelijk twee nachten ingepland. Voor endoscopie blijkt per voeg onge-
veer 45 minuten nodig te zijn. Om alle voegen te kunnen inspecteren is gebruikgemaakt van een 
derde inspectienacht.  
 
In het PvA is uitgegaan van inspectie van de vloervoeg in beide richtingen. Omdat hier geen meer-
waarde in gezien is en de tijd beperkt was, is ervoor gekozen alleen de vloervoeg in de richting van de 
oostelijke buitenwand te inspecteren. 
In de vloervoegen van onder meer de Kiltunnel is een lengte van circa zes meter onderzocht. Doordat 
in de vloervoegen van de Heinenoordtunnel geen “bolle” omegaprofielen waargenomen zijn, is de 
camera in het water tussen de klemlijsten gekomen. Daardoor is per voeg slechts een overzicht over 
grote lengte en enkele bouten in detail onderzocht.  
 
5.5 Verwijderen platen 

Het verwijderen van de platen voor de betonnen buitenwand is om de volgende redenen niet gelukt: 
 
• Platen klemvast in onderregel. 
• Enkele bouten (te) vast of dolgedraaid. 
• Bovenregel dient over volle lengte verwijderd te worden. 
 
Ter plaatse van één voeg is de plaat stuk geslagen, ter plaatse van de overige voegen is een gat met 
een diameter van circa 10 cm in de plaat geboord.  
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

Uit een inventarisatie van de RET blijkt dat voor de Heinenoordtunnel een geringe kans aanwezig is 
op het ontstaan van opgespannen zand in de wandvoegen. De kans op het naar binnen drukken van 
het Ginaprofiel is echter niet bekend. 
 
Alle zinkvoegen van de Heinenoordtunnel staan vol met water. Na leegzuigen lopen deze vrij snel 
(binnen een week) weer vol met water. Dit water betreft vrijwel zeker lekwater uit een mootvoeg. 
 
De omegaprofielen in de vloervoegen zijn niet op foto’s zichtbaar. Deze zijn ofwel strakgetrokken, 
ofwel naar beneden toe gebogen.  
 
In één vloervoeg zijn scherpe lijnen van draad op de bouten waarneembaar. Twee andere voegen 
laten sterk vervuilde bouten zien, met hier en daar een glimp van scherpe lijnen van moeren. In één 
voeg is door vervuiling op de bouten geen helder zicht op de staat van de bouten. 
 
Bij wandvoegen LHN-TE1 en LHZ-TE4 is een draaiing in het omegaprofiel waargenomen dat op een 
verticaal zettingsverschil duidt. De draaiing bij voeg LHN-TE1 is forser dan bij voeg LHZ-TE4 waar-
neembaar is.  
 
Onderin de splashzone van LHN-TE1 is een “uitbolling” van het Ginaprofiel waarneembaar. Op deze 
locatie is het profiel mogelijk uit de klemverbinding getrokken. 
 
Bij alle wand- en dakvoegen is de coating vrijwel geheel verdwenen en is een (oppervlakkige) corrosie 
van de klemstrips, bouten en moeren waarneembaar. In de wanden boven de splashzone en in het 
dak is op alle bouten nog draad waarneembaar. In de vloervoegen is in de splashzone van LHZ-TE4 
vermoedelijk de meeste aantasting aan de bouten van de klemstrip aanwezig.  
 
Op geen enkele onderzochte locatie kan worden vastgesteld dat de ontwerpcondities nog aanwezig 
zijn. Gezien de aantasting van de bouten en moeren in de wanden en het dak mag worden veronder-
steld dat ook de coating in de vloer niet meer aanwezig is. Mogelijk is hier slechts sprake van ver-
vuiling van bouten, waarbij de coating nog wel aanwezig is. Dit is echter niet met zekerheid te zeggen. 
Tevens zijn mogelijk ook de bouten en moeren in de vloer door corrosie aangetast.  
 
Uit de onderzoeksresultaten kan niet worden vastgesteld wanneer de coating zodanig is aangetast dat 
het corrosieproces gestart kon worden. Gezien de beperkte informatie die uit de endoscopie naar 
voren komt en voor de klemconstructie geen afkeurniveau bekend is, is niet vast te stellen in hoeverre 
de klemconstructies voor de komende 30 jaar nog een waterkerende functie kunnen vervullen.  
 
Voor beantwoording van de vraag wat nodig is om te kunnen garanderen dat de klemverbindingen tot 
30 jaar na de renovatie hun functie kunnen vervullen is nader onderzoek noodzakelijk.  
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7 ADVIES 

7.1 Advies Heinenoordtunnel 

7.1.1 Inspectie 

In de Heinenoordttunnel dienen de splashzones van de zinkvoegen ter plaatse van beide landhoofden 
en bij de sluitvoeg op handafstand te worden geïnspecteerd. Daartoe dient een PvA te worden opge-
steld, dit dient in ieder geval in te gaan op: 
 
• Asbestsanering (staalplaat verwijderen): 

o Vanaf vloerniveau tot welke hoogte? 
o Hoe voeg daarna afdichten? 

• Hoe barrier te verwijderen en terug te zetten? 
• Barrier vervangen? 
• Hoe voeg af te dichten in verband met brandveiligheid? 

 
Bij het onderzoek dienen de volgende onderdelen te worden gemeten en geïnspecteerd: 
 
• Toestand van de omegaprofielen ter plaatse van de bocht/hoek in de aansluiting wand-vloer. 
• Aanwezigheid waterdruk achter omegaprofiel: 

o Bij waterdruk achter omega geen test mogelijk! 
• Inmeten indrukking flens omega. 
• Is verplaatsing omegaprofiel in x-y-z-richting opgetreden? (meten) 
• Inspectie klemverbinding in splashzone op handafstand en endoscopie achter klemlijst op  
 corrosie. 
• Nagaan of omegaprofiel in de vloer strak staat of dat deze naar beneden toe omgebogen is. 
 
Om zekerheid te krijgen over het al dan niet naar binnen drukken van het omegaprofiel dient een 
inspectie in de dakvoegen te worden uitgevoerd. Hiervoor dient het omegaprofiel te worden los ge-
maakt. Hierbij worden mogelijk bouten afgebroken, die alleen vervangbaar zijn door opnieuw inboren 
en verlijmen van ankers. Het losmaken van het omegaprofiel is dan ook niet aan te bevelen. Ter 
bepaling van een mogelijk naar binnen komend Ginaprofiel wordt dan ook het volgende geadviseerd: 
 
• Nagaan theoretisch risico op naar binnen komen van Ginaprofiel. 
• Proef losmaken moeren in dak met handgereedschap. 
• Bij geslaagde proef omegaprofiel losmaken en voeg inspecteren. 
 
7.1.2 Bepaling afkeurniveau 

Voor de Kiltunnel is het afkeurniveau van de bouten bepaald (afstudeerscriptie Ruben van Montfort). 
Voor de Heinenoordtunnel dient dit nog te gebeuren. Daarbij dient rekening gehouden te worden met: 
 
• Bepaling van maximaal op te nemen vervormingen van toegepaste omegaprofielen van alle voe-

gen. 
• Bepaling afkeurniveaus op basis van huidige toestand (zettingen) en op basis van geprognoti-

seerde toestand van tunnel ten tijde van 100 jaar levensduur. 
o Eventueel benodigde input van zettingen via RWS opvragen of aangeven welke metingen/ 

onderzoeken hiertoe noodzakelijk zijn. 
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7.1.3 Onderzoek vertragen of stoppen corrosieproces 

Voor corrosie vertragende voorzieningen in de onbereikbare en onderwater staande vloervoeg 
bestaan drie mogelijkheden: 
 
• Toepassing inhibitor. 
• Aanbrengen coating op basis van nanotechnologie. 
• Aanbrengen kathodisch beschermingssysteem (KB). 
 
Voor de ruimte achter de klemlijsten in de wand en dak kan een corrosiewerend middel worden aan-
gebracht. Daarbij valt te denken aan een “vet” zoals bijvoorbeeld het Stopaq-vet van Sealteq. Dit 
betreft een vet materiaal dat bij verhoogde temperaturen (70 graden) vloeibaar wordt.  
 
Voor toepassing van een corrosiewerend middel achter de klemlijsten dient een productspecificatielijst 
opgesteld te worden waaraan het toe te passen materiaal aan dient te voldoen. Hierbij moet in ieder 
geval worden gedacht aan het volgende:  
 
• Invloed op rubber. 
• Werking in combinatie met chloriden. 
• Invloed op (nano)coating. 
• Invloed op mogelijk toe te passen KB-systeem. 
• Invloed van injectiedruk op het krachtsverloop in de klemverbinding.  

 
Na opstelling van de specificatielijst zal een aantal materialen worden geselecteerd, die voor proeven 
in aanmerking komen. Aan de hand van deze testresultaten kan een definitieve keuze worden ge-
maakt. In ieder geval dient het volgende te worden getest: 
 
• Vloeigedrag bij injectie in zowel horizontale als verticale testopstelling: 

o Klemverbinding voldoende lekdicht (geen verhoogde druk in klemverbinding)? 
o Welke h.o.h-afstanden injectiegaten? 
o Hoe injecteren? 

 
De voorzijde van de klemlijsten en bouten in de wanden en het dak zijn na verwijdering van de bepla-
ting direct bereikbaar. Deze kunnen dan ook opnieuw worden gecoat. Voordat een coating wordt 
aangebracht dienen enkele zaken te worden onderzocht: 
 
• Welke coating is toegepast? 

o Is dit schadelijk voor de gezondheid? 
• Op welke wijze dient het staal te worden voorbehandeld? 

o Wijze van voorbehandelen (stralen Sa 2?) vooraf in proefopstelling testen in zowel horizon-
tale als verticale positie. Daarbij ook invloed van stralen op rubber testen. 

 
De mogelijkheden voor toepassing van deze technieken in de Heinenoordtunnel dienen door proeven 
te worden aangetoond. Op basis van de onderzoeksresultaten dient een definitieve keuze te worden 
gemaakt voor aanpak van de klemverbindingen. 
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7.2 Aanvullend advies 

7.2.1 1e Coentunnel 

Uit de resultaten van de endoscopie in de 1e Coentunnel blijkt dat zich hier een soortgelijke situatie 
voordoet als in de Heinenoordtunnel. Vraag is hoe hier mee om te gaan.  
 
7.2.2 Kiltunnel 

Om te achterhalen in hoeverre de klemlijsten aan de achterzijde door corrosie zijn aangetast, kan 
alleen als test bij de Kiltunnel een klemlijst worden verwijderd. Daarbij worden de volgende onder-
delen geïnspecteerd en getest: 
 
• Aanwezigheid waterdruk achter omegaprofiel. 

o Bij waterdruk achter omega geen test mogelijk! 
• Mogelijkheid tot vervanging: 

o Zijn bouten en moeren nog los te maken? 
o Rekening houden met afbreken bouten  aanbrengen nieuwe moeren en klemlijst. 

• Inspectie toestand achterzijde klemlijst en bouten (corrosie). 
• Inmeten indrukking flens omega (ten minste 5 mm). 
• Is na aanbrengen ten tijde van bouw een verplaatsing van omegaprofiel in x-y-z-richting opgetre-

den? 
• Inspectie klemverbinding in splashzone op handafstand.  
 
Uit de studie van de Kiltunnel blijkt dat geen reëel risico aanwezig is op het naar binnen drukken van 
de Gina’s. Desondanks is het aan te bevelen in het dak van de zinkvoegen ter plaatse van de aan-
sluitingen met de landhoofden een inspectie uit te voeren om te zien of hier daadwerkelijk geen 
schades in de voegen aanwezig zijn.  
 
• Inspecteerbaar maken van ruimte tussen omega- en Ginaprofielen in dak ter plaatse van land-

hoofdvoegen. 
• Inspecteren op naar binnen drukken van Ginaprofielen. 
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