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Hoofdstuk 1  - Inhoudsopgave

Gina- en Omegaprofiel

In de zinkvoegen van zinktunnels zijn zowel een Gina- als Omegaprofiel toegepast. Het Ginaprofiel bevindt zich 

aan de ‘buitenzijde’ van de voeg en vormt de eerste waterkering. Het Omegaprofiel is aan de ‘binnenzijde’ van 

de zinkvoeg bevestigd en vormt een tweede barrière voor het water. De ruimte tussen beide profielen is alleen 

inspecteerbaar na verwijdering van het Omegaprofiel. Het Omegaprofiel is volledig aan het zicht in de tunnel 

onttrokken door een brandwerende beplating en/of een betonnen wand die later is aangebracht. In de vloer be-

vindt zich boven het Omegaprofiel een constructieve betonnen tand. Inspectie van het Omegaprofiel is alleen 

mogelijk door middel van endoscopie of nadat de ruimte achter de beplating of betonnen schil inspecteerbaar 

is gemaakt.

Over de functie van het Gina- en Omegaprofiel heersen bij de opdrachtgevers verschillende meningen. Een 

dubbelle waterdichting voor zinkvoegen is de standaard. Volgens de ontwerpuitgangspunten van Rijkswater-

staat heeft het Ginaprofiel een secundaire functie. Het Omegaprofiel wordt direct na het afzinken als primaire 

afdichting aangebracht en getest. Het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam is van mening dat, mede 

naar aanleiding van de ervaringen bij uitgevoerd onderhoud van zinkvoegen in een metrotunnel, ook in de 

gebruiksfase twee dichtingen nodig zijn.

Figuur 1.1 / Doorsnede zinkvoeg Kiltunnel met Gina- en Omegaprofiel 
ter plaatse van dak.

Figuur 1.2 / Detail klemverbinding Omegaprofiel.
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1 Inleiding 1
sinds de vijftiger jaren zijn in Nederland vele afzinktunnels gerealiseerd. de afdichtingen tussen de 
afgezonken elementen worden zinkvoegen genoemd. Bij deze vorm van afdichten werd tot voor kort 
tijdens de gehele levensduur van zinktunnels geen onderhoud verwacht. tijdens de renovatie van 
de Eerste Coentunnel in 2013 is bij de aanpak van een lekke zinkvoeg gekozen voor het afvoeren van 
het lekwater. Bij de afwegingen voor het besluit tot stoppen van lekkage of afvoeren van lekwater is 
vastgesteld dat er (nog) geen oplossingen voor lekke zinkvoegen bekend zijn. In het geval van de Eerste 
Coentunnel bestond de mogelijkheid om het water af te voeren. Voor elke zinkvoeg in elke tunnel zal 
apart nagegaan moeten worden welke oplossingen mogelijk en uitvoerbaar zijn.

Ingegeven door het ontbreken van bewezen oplossingsmogelijkheden voor lekkende zinkvoegen is de 
behoefte ontstaan om een beter inzicht in de (mogelijke) faalmechanismen van zinkvoegen te krijgen. 
In 2013 is daarom binnen het CoB de commissie Zinkvoegen opgestart. de commissie Zinkvoegen 
constateerde dat de kans op het optreden van grote lekkages bij zinkvoegen klein is, maar dat hierbij 
grote gevolgschade kan ontstaan, wat de noodzaak voor nader onderzoek gegrond maakte. daarom 
werd een inventarisatie gemaakt van mogelijke oplossingen voor lekkende zinkvoegen. uit deze studie 
is gebleken dat falen van de klemverbinding van het omegaprofiel het meest waarschijnlijke faalme-
chanisme is. deze en andere bevindingen van de commissie Zinkvoegen zijn in HOOFDSTUK 2 van dit 
rapport samengevat. 

de conclusies van de commissie Zinkvoegen heeft Rijkswaterstaat doen besluiten nader onderzoek te 
laten uitvoeren naar de conditie van de klemverbinding in verschillende tunnels. 

Het voorliggende rapport geeft een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken naar zinkvoegen in de 
periode 2013-2019. de uitkomsten zijn binnen de commissie Zinkvoegen beoordeeld. op basis van 
de resultaten van deze onderzoeken heeft de commissie Zinkvoegen Rijkswaterstaat geadviseerd over 
aanvullende onderzoeken en mogelijk uit te voeren maatregelen bij renovatie van de zinkvoegen.

Figuur 1.3 / Detail zinkvoeg ter plaatse van vloer. (Bron: Sato deel 5.2)
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Hoofdstuk 2 - Commissie Zinkvoegen 2013-2014

2 Commissie Zinkvoegen 2013-2014 2
In 2013-2014 is door de commissie Zinkvoegen van het CoB een studie uitgevoerd naar mogelijke 
oorzaken en oplossingen van lekkages in zinkvoegen. de uitkomsten hiervan zijn gepresenteerd in 
rapport t330 Instandhouding zinkvoegen1. Hieronder worden de belangrijkste conclusies en aanbeve-
lingen opgesomd.

2.1 Conclusies
de belangrijkste conclusies uit het door de CoB uitgevoerde studie zijn:

• Bij de Belgische en Nederlandse zinktunnels is slechts één lekke zinkvoeg bekend (Eerste Coentunnel).

• deze lekkage is beperkt en beheersbaar en is vermoedelijk het gevolg van scheuren in de betonkraag. 
Lekkage als gevolg van corrosie van de klemconstructie van het omegaprofiel is niet uit te sluiten.

• scheuren in de betonkraag zijn vermoedelijk veroorzaakt door de (unieke) keuze voor de dwars-
krachtverbinding.

• Corrosieverschijnselen zullen doorgaans over de gehele voegconstructie in meer of mindere mate 
optreden, zodat zelden van een lokaal falen gesproken kan worden.

• Vervanging van falende componenten zal doorgaans onmogelijk zijn vanwege aanwezige obstakels, 
en bovendien onverantwoord vanwege het gevaar op instabiliteit van de gehele tunnelconstructie.

• Het aanbrengen van een additionele waterdichting aan de binnenzijde van de tunnelomtrek is de 
meest effectieve en minst risicovolle mitigerende maatregel.

• In bepaalde gevallen kan de graad van corrosie aan de klemverbindingen en het daarmee gepaard 
gaande risico op een ritssluitingseffect dermate laag zijn, dat een afvoervoorziening als afdoende 
beschouwd kan worden.

• Gemeten deformaties dienen kritisch onderzocht te worden vanwege het risico op verdergaande 
deformaties. Inzicht in eerder opgetreden deformaties, bij voorkeur vanaf het tijdstip van afzinken, 
is hierbij van primair belang.

• falen van de rubbercomponenten in een zinkvoeg wordt niet verwacht.

op basis van de studie is geconcludeerd dat falen van de klemverbinding het belangrijkste faal-
mechanisme is. omdat er weinig kennis is van de staat van de stalen klemverbindingen, werd een 
aanvullende praktijkstudie naar de klemverbindingen van de omegaprofielen noodzakelijk geacht.

2.2 Aanbevelingen
op basis van de uitkomsten heeft de commissie Zinkvoegen een aantal aanbevelingen gedaan. de 
belangrijkste daarvan is om na publicatie van het rapport de commissie niet op te heffen, maar te 
laten doorstarten in de vorm van een expertgroep. deze expertgroep heeft als doel een gestructureerd 
praktijkonderzoek uit te voeren naar de huidige staat van de klemverbindingen van het omegaprofiel, 
waarbij de wens is dit onderzoek in diverse tunnels van verschillende leeftijden uit te voeren. door te 
onderzoeken of waterdruk tegen het omegaprofiel aanwezig is, kan worden vastgesteld of lekkage via 
de klemverbinding kan optreden.

1 Het rapport uit 2014 is gratis te downloaden vanaf de COB-kennisbank: www.cob.nl/document/instandhouding-zinkvoegen

Figuur 1 / Test Figuur 2 / Test

https://www.cob.nl/document/instandhouding-zinkvoegen
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3 Praktijkonderzoek klemlijsten 3
op basis van de uitkomsten van de commissie Zinkvoegen heeft Rijkswaterstaat GPo opdracht verleend 
voor uitvoering van onderzoek naar de klemlijsten in de wand en/of vloer van diverse zinktunnels 
(bouwjaar 1973 t/m 1992). dit hoofdstuk beschrijft de onderzoeken en de resultaten.

de volgende onderzoeken zijn uitgevoerd:

• 2002: klemlijsten in de wand van de sluitvoeg en een zinkvoeg in de vloer van de kiltunnel.

• 2013: klemlijsten in de wand van twee zinkvoegen van de Eerste Coentunnel.

• 2014: klemlijsten in de vloer van meerdere zinkvoegen en sluitvoeg:

 – drechttunnel: twee van de drie zinkvoegen

 – Noordtunnel: twee van de vier zinkvoegen

 – Vlaketunnel: een van de twee zinkvoegen

 – kiltunnel: alle drie zinkvoegen + sluitvoeg.

• 2015: klemlijsten in de wand en vloer van eerder onderzochte zinkvoegen in de drecht-, Noord-, 
Vlake- en kiltunnel.

• 2016: klemlijsten in de wand van twee van de vijf zinkvoegen in de Heinenoordtunnel (vooronder-
zoek) en aanvullend onderzoek in de kiltunnel.

• 2017: klemlijsten in de wand van alle vijf zinkvoegen in de Heinenoordtunnel

3.1 Rode draden
In alle onderzochte vloervoegen werd tot op asfaltniveau water aangetroffen. Gezien de samenstelling 
van dit water is dit geen lekwater maar water afkomstig van het wegdek. In geen van de onderzochte 
voegen is een lek in de zinkvoeg vastgesteld. Het water in de voegen is sterk vervuild, waardoor in enkele 
voegen voor endoscopie onvoldoende zicht in het water aanwezig was. In een enkel geval is de vloervoeg 
dermate sterk vervuild (door bouwafval) dat endoscopie niet mogelijk is.

In de vloervoegen is nauwelijks tot geen corrosie waargenomen. In de droge delen van de voeg in de 
wanden en het dak is alleen oppervlakkige corrosie aangetroffen. In meerdere tunnels zijn ter plaatse van 
de splashzone enkele draadeinden aangetroffen die zwaar gecorrodeerd zijn. de mate van corrosie is vaak 
moeilijk vast te stellen, doordat draadeinden in veel gevallen sterk vervuild zijn en alleen door borstelen 
reinigbaar zijn. Het is niet met zekerheid bekend waar de vervuiling vandaan komt. op enkele plaatsen is 
beton op de bouten aangetroffen dat daar alleen tijdens de bouwfase terechtgekomen kan zijn. FIGUUR 5.1 
toont een overzicht van locaties van de natte, droge en splashzones. 

Bij alle onderzochte tunnels is een coating op de klemlijsten aangebracht. Het type toegepaste coating 
is steeds naar de toenmalige stand der techniek gekozen. In de onderzochte tunnels is de coating van 
de klemlijsten op grote delen verdwenen en is oppervlakkige tot matige corrosie zichtbaar. doordat 
een groot leeftijdsverschil aanwezig is tussen de jongste en oudere onderzochte tunnels is niet vast te 
stellen in welke mate de toegepaste coating van invloed is op het ontstaan van corrosie. de mate waarin 
corrosie optreedt is afhankelijk van het milieu waarin het staal zich bevindt, het type coating en de 
leeftijd van de coating.

om te kijken of aantasting alleen aan de voorzijde van de draadeinden is opgetreden, is bij de kiltunnel 
ook onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van corrosie aan de achterzijde van de klemlijsten. dit is 
gedaan door een gat in de klemstip te boren en een endoscoop in de open ruimte in te voeren. uit deze 

Splashzone

Bij endoscopie via een boorgat in de vloer van de Kiltunnel werd in het boorgat ontdekt dat het waterniveau 

schommelt ten gevolge van passerend zwaar verkeer. Hierdoor ontstaat een nat-droogzone in de voeg bij de 

buitenwanden: die wordt de splashzone wordt genoemd.

Figuur 3 / Test
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inspectie blijkt dat ook aan de achterzijde van de klemlijsten een lichte mate van corrosie aanwezig is en 
de draad van de draadeinden door corrosie kan zijn aangetast. Er is geen verband aangetroffen tussen de 
mate van corrosie aan de voor- en achterzijde van de klemlijsten.

Bij een aantal wandvoegen is de mogelijkheid aanwezig geweest om te controleren of een waterdruk 
achter het omegaprofiel aanwezig is. dit is gedaan door het omegaprofiel met de hand in te drukken. op 
asfaltniveau is de waterdruk buiten de tunnel circa 1 bar of meer. uit een test met een testopstelling van 
een klemverbinding van een omegaprofiel bleek dat bij 1 bar geen handmatige indrukking mogelijk is. In 
deze voegen is dus geen lekwater achter de omegaprofielen aanwezig. 

In een aantal tunnels zijn plooien in het omegaprofiel waargenomen, die op een verticaal zettingsverschil 
duiden.

3.2 Kiltunnel 2002
de kiltunnel is geopend in 1977. In 2002 zijn de klemlijsten in de wand van de sluitvoeg geïnspecteerd. 
dit onderzoek valt strikt genomen niet binnen de scope van dit rapport, maar het is interessant om de 
resultaten te vergelijken met de latere onderzoeken. In 2002 is alleen zicht op de zone boven de betonnen 
voorzetwand verkregen; de splashzone (wandvoeg ter plaatse van vloer tot asfaltniveau) is niet geïn-
specteerd. Van de zinkvoeg bij het westelijk landhoofd zijn de klemlijsten in de vloer door middel van 
endoscopie onderzocht op aanwezigheid van corrosie. FIGUUR 3.1 en FIGUUR 3.2 tonen de bevindingen.

3.3 Eerste Coentunnel 2013
de Eerste Coentunnel is geopend in 1966 en gerenoveerd in 2013. tijdens de renovatie is in de Eerste 
Coentunnel een endoscopie uitgevoerd in de wand van zinkvoegen 24-25 en 25-26. Het projectteam 
van de renovatie heeft op basis van de resultaten vastgesteld dat het om een beperkte mate van corrosie 
gaat. In de vloer van een van de zinkvoegen is een lek aanwezig. Er is gekozen voor afvoer van het 
lekwater, er zijn geen maatregelen getroffen om het corrosieproces te stoppen.

Figuur 3.1 / Klemlijst sluitvoeg in wand. Figuur 3.2 / Klemlijst sluitvoeg in wand.

Figuur 3.3 / Door corrosie aangetaste moer wandvoeg 24-25. Figuur 3.4 / Door corrosie aangetaste moer wandvoeg 24-25.
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3.4 Drecht-, Noord-, Vlake- en Kiltunnel 2014 
In 2014 is endoscopisch onderzoek uitgevoerd naar de zinkvoegen ter plaatse van de wand en vloer 
van de drechttunnel (1977), Noordtunnel (1992), Vlaketunnel (1973) en de kiltunnel (1977). Bij 
deze onderzoeken zijn de voegen in de vloeren onder een hoek van 45° en 90° aangeboord; de klem-
lijsten in de wanden zijn niet onderzocht. 

Bij dit onderzoek zijn de volgende bevindingen gedaan:

• In alle onderzochte voegen is tot op asfaltniveau water aangetroffen, dit water komt vanaf het wegdek 
en betreft geen lekwater.

• In een aantal voegen is het water sterk vervuild, waardoor de endoscopie geen zichtresultaat heeft 
opgeleverd. 

• Het water in de voegen bevat een (hoog) chloridegehalte. 

• Het beton van de voegen onder water bevat ter plaatse van de wapening waarschijnlijk een sterk 
verlaagde pH-waarde en verhoogd chloridegehalte. 

• de klemlijsten in de vloer zijn in lichte mate door corrosie aangetast, de conditie van de klemlijsten 
in de wand (splashzone) is slechter dan die van de klemlijsten in de vloer.

• de onderzochte tunnels kennen diverse type coatings op de klemlijsten met draadeinden en moeren, 
aangebracht naar de kennis en inzichten van die tijd. 

• op basis van ervaring verwachten de commissieleden dat de draadeind-moer-verbinding niet of 
minder is aangetast dan de steel en buitenzijde van de moer. 

de rapportage van dit onderzoek is terug te vinden op de CoB-kennisbank: www.cob.nl/document/
endoscopisch-onderzoek-zinkvoegen.

3.5 Drecht-, Noord-, Vlake- en Kiltunnel 2015 
In 2015 is het endoscopisch onderzoek uit 2014 herhaald en aangevuld met een onderzoek van de 
wandvoegen. Voorafgaand aan de inspecties is het water uit de voegen gezogen. 

Het aanvullende onderzoek heeft geresulteerd in de volgende leerpunten:

• In de vloervoegen is geen staalafname van de klemlijsten aangetroffen.

• In diverse wandvoegen zijn aan de zichtzijde zwaar aangetaste draadeinden en moeren aangetroffen. 
de schade beperkt zich tot de draadeinden in het onderste wanddeel bij de overgang nat-droog 
(splashzone).

• In enkele voegen zijn de draadeinden en moeren zwaar vervuild, reinigen is alleen goed mogelijk 
door middel van borstelen.

• Het leegzuigen van de voegen duurt circa twee uur per voeg (circa 3 m3 door gat ø 32 mm).

In het rapport is geadviseerd onderzoek uit te voeren naar de integriteit van de draadeinden, de 
mogelijkheden voor stoppen van het corrosieproces, het vaststellen van het afkeurniveau van de 
draadeinden en het inspecteerbaar maken van de voegen.

de rapportage van dit onderzoek is terug te vinden op de CoB-kennisbank: www.cob.nl/document/
endoscopisch-onderzoek-zinktunnels-aanvulling.

3.6 Vooronderzoek Heinenoordtunnel en aanvullend onderzoek Kiltunnel 2016
In december 2016 is in de westbuis van de Heinenoordtunnel een oriënterende endoscopie in twee 
wandvoegen uitgevoerd. Het betreft voegen 1N-tE1 en tE1-tE2. de resultaten geven hetzelfde beeld 
als eerdere onderzoeken. Plooien in het omegaprofiel duiden op een zettingsverschil tussen het land-
hoofd en tunnelelement. FIGUUR 3.6 toont plooien in een zinkvoeg ter plaatse van het landhoofd.

https://www.cob.nl/document/endoscopisch-onderzoek-zinkvoegen
https://www.cob.nl/document/endoscopisch-onderzoek-zinkvoegen
https://www.cob.nl/document/endoscopisch-onderzoek-zinktunnels-aanvulling
https://www.cob.nl/document/endoscopisch-onderzoek-zinktunnels-aanvulling
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Van alle onderzochte voegen is het omegaprofiel handmatig ingedrukt, bij geen daarvan is een water-
druk achter de omegaprofielen vastgesteld. 

om inzicht te krijgen in de relatie tussen aantasting van draadeinden en klemlijsten aan de zichtzijde 
en eventuele aantasting aan de niet-zichtbare zijde, is in de kiltunnel ter plaatse van de splashzone 
een endoscopisch onderzoek achter de klemlijst uitgevoerd. ondanks een zuurstofarme omgeving onder 
het waterniveau in de wand geven de inspectieresultaten aan dat zowel aan de voor- als achterzijde 
van de klemlijsten corrosie aanwezig is. Vooralsnog is er geen relatie gevonden tussen de hoeveelheid 
corrosie aan de voor- en achterzijde van de klemlijsten. Wel kan op basis van de onderzoeksresultaten 
worden gesteld dat bij corrosie aan de voorzijde van de klemlijst ook corrosie aan de achterzijde te 
verwachten is.

Het omegaprofiel van de zinkvoeg ter plaatse van het westelijk landhoofd is met de hand ingedrukt, 
waarbij geen waterdruk achter het omegaprofiel is vastgesteld.

de rapportage van het vooronderzoek in de Heinenoordtunnel en aanvullend onderzoek in de 
kiltunnel is terug te vinden op de CoB-kennisbank: www.cob.nl/document/aanvullend-onderzoek-
klemverbindingen-zinktunnels.

3.7 Heinenoordtunnel 2017
Al het eerder uitgevoerde endoscopisch onderzoek heeft laten zien dat de meeste aantasting in de 
splashzone te verwachten is. ter bepaling van de scope van de renovatie van de Heinenoordtunnel is 
eind 2017 een aanvullend endoscopisch onderzoek uitgevoerd in de vloer- en wandvoegen van alle 
zinkvoegen. Bij dit onderzoek zijn de volgende zaken vastgesteld:

Figuur 3.5 / Corrosie in splashzone. Figuur 3.6 / Plooien in Omegaprofiel.

Figuur 3.7 / Draadeind met forse aantasting aan de zichtzijde. Figuur 3.8 / Zelfde draadeind achter klemlijst.

https://www.cob.nl/document/aanvullend-onderzoek-klemverbindingen-zinktunnels
https://www.cob.nl/document/aanvullend-onderzoek-klemverbindingen-zinktunnels


Hoofdstuk 3 - Praktijkonderzoek klemlijsten

Pagina 11 van 42

• In alle zinkvoegen is water aangetroffen. 

• In de vloervoegen zijn scherpe lijnen van draad op de draadeinden en vervuiling waarneembaar. 

• In de wandvoegen bij de landhoofden is een draaiing in het omegaprofiel waargenomen wat op een 
verticaal zettingsverschil duidt. 

• Bij alle wand- en dakvoegen is de coating vrijwel geheel verdwenen en is een (oppervlakkige) corrosie 
van de klemlijsten, draadeinden en moeren waarneembaar. 

• In de wanden boven de splashzone en in het dak is op alle draadeinden nog draad waarneembaar. 

• Leegzuigen van voegen (door verticaal boorgat ø 80 mm) duurt circa 45 minuten per voeg. 

• Per voeg wordt circa 2 m3 tot 3 m3 water weggezogen.

• Het volledig leegzuigen van de voeg is moeilijk haalbaar.

uit de onderzoeksresultaten kan niet worden vastgesteld wanneer de coating zodanig is aangetast dat 
het corrosie kan gaan optreden. de rapportage van dit onderzoek is terug te vinden op de CoB-kennis-
bank: www.cob.nl/document/uitvoeringsverslag-zinkvoegen-heinenoordtunnel.

Figuur 3.9 / Coating in wand/dak verdwenen. Figuur 3.10 / Draad van draadeinden vloer zichtbaar.

https://www.cob.nl/document/uitvoeringsverslag-zinkvoegen-heinenoordtunnel
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4 Overige onderzoeken 4

4.1 Metrotunnel RET
In de land-metrotunnel van de REt (Leuvehaven-Cs) te Rotterdam zijn in 2015 in de zinkvoegen van 
het dak en een wand betonschades aangetroffen. 

In het ontwerp van de zinkvoegen zijn de Ginaprofielen middels een klemstrip rechtsreeks op het 
beton gemonteerd en moet een stalen strip het Ginaprofiel met lijmankers in het beton op zijn plaats 
houden. Het Ginaprofiel is echter in de loop der tijd naar binnen gedrukt, waardoor een grote kracht op 
de lijmankers is ontstaan, deze uit het beton zijn gebroken en het beton daar omheen is afgebroken. 
FIGUUR 4.1 en FIGUUR 4.2 geven een beeld van het schademechanisme. In FIGUUR 4.3 is een principe 
detail van de oplossing gepresenteerd. de schades aan de zinkvoegen zijn inmiddels hersteld.

Figuur 4 / Test

Figuur 4.1 / Principedetail betonschade in dak zinkvoeg metrotunnel.

Figuur 4.2 / Schade in zinkvoeg van tunneldak in metrotunnel.
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Aan de tu delft is (afstudeer)onderzoek verricht naar de oorzaak van het schademechanisme1 . Hieruit 
is geconcludeerd dat de Ginaprofielen naar binnen gekomen zijn door het in de voeg drukken van zand. 
dit mechanisme wordt het zandpompeffect genoemd. Het ontstaan van dit schademechanisme is van 
een aantal factoren afhankelijk:

• Locatie van Ginaprofiel in voeg (diepte ten opzichte van buitenzijde beton).

• Wijze van verankeren Ginaprofiel op beton.

• Hoekdetail voeg (omvang van vellingkant of straal van afronding).

• Mate van verschil in voegwijdte zomer/winter.

uit een beoordeling door de REt is gebleken dat het zandpompeffect ook in andere tunnels kan op-
treden. de resultaten zijn opgenomen in BIJLAGE A. Als de bouten van de verbinding van het Ginaprofiel 
aan een stalen omranding worden vastgezet (zoals bij de overige onderzochte tunnels), wordt de kans 
op het naar binnen drukken van het Ginaprofiel verwaarloosbaar geacht. 

4.2 Afkeurniveau klemverbindingen en zandpompeffect Kiltunnel
Aan de tu delft is aanvullend (afstudeer)onderzoek uitgevoerd naar het afkeurniveau van de klem-
verbindingen en mogelijke aanwezigheid van het zandpompeffect in de zinkvoegen van de kiltunnel2. 
Het volledige rapport is beschikbaar op de CoB-kennisbank: www.cob.nl/document/afkeurniveau-
zinkvoegen-bestaande-zinktunnels.

4.3 Inspecteerbaar maken zinkvoegen
In de kiltunnel is ter voorbereiding van verdere inspecties en proeven een wandvoeg inspecteer-
baar gemaakt. Hiervoor moest eerst sanering van de in de zinkvoeg aanwezige asbestplaten worden 
uitgevoerd. de vaste brandwerende platen zijn vervangen door afneembare Promatect brandwerende 
panelen, zie FIGUUR 4.4 en FIGUUR 4.5. de dakvoeg kan op dezelfde manier inspecteerbaar gemaakt 
worden. Het inspecteerbaar maken van de vloervoegen is vanwege het constructieve beton in de voeg 
moeilijk te realiseren.

1 Rahadian, R. (2017) Investigation on stress increase of sand inside immersed tunnel joint gap. Delft: afstudeerverslag TU Delft.

2 Van Montfort, R. (2018) Insufficiency of immersion joints in existing immersed tunnels. Delft: afstudeerverslag TU Delft.

Figuur 4.3 / Principedetail oplossing met nieuwe ingeboorde ankers.

https://www.cob.nl/document/afkeurniveau-zinkvoegen-bestaande-zinktunnels
https://www.cob.nl/document/afkeurniveau-zinkvoegen-bestaande-zinktunnels
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In het middentunnelkanaal van de Øresundtunnel (kopenhagen-Malmö) is een zinkvoeg in de vloer 
inspecteerbaar gemaakt door het boren van een gat naar de zinkvoeg, waarbij het omegaprofiel is 
doorboord. daardoor is de voeg met een camera achter het omegaprofiel te inspecteren.

4.4 Mogelijke toepassing kathodische bescherming Kiltunnel
In de kiltunnel is een vooronderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor toepassing van kathodische 
bescherming (kB) in de vloervoeg. daarbij is vastgesteld dat de klemlijsten in de volledige vloer met 
elkaar in contact staan en dat toepassing van kB theoretisch mogelijk is. Bij de endoscopische onder-
zoeken is bij een enkele vloervoeg vervuiling aangetroffen die het doorvoeren van een anodedraad 
bemoeilijkt. de haalbaarheid van een in de praktijk uitvoerbare oplossing wordt onderzocht.

4.5 Overige beschermende maatregelen
Vanuit de scheepsindustrie is een nanocoating bekend die al enige jaren wordt toegepast voor het coaten 
van ballasttanks van schepen. deze coating drijft op water en zoekt zich een weg door corrosie naar 
het staaloppervlak. deze coating lijkt een ideale oplossing voor het stoppen van het corrosieproces in 
de vloervoeg. Echter, praktijkonderzoek heeft aangetoond dat deze coating onvoldoende zekerheid 
biedt op een goede bescherming van door corrosie aangetast staal. toepassing van deze coating is in 
zinkvoegen dan ook geen betrouwbare en afdoende maatregel. 

Het water in de vloervoegen van alle onderzochte tunnels bevat chloriden die het corrosieproces ver-
snellen. Vervanging van het water uit de voegen door schoon water met een inhibitor (corrosieremmer) 
zal het corrosieproces in de vloer vertragen. de exacte meerwaarde van een inhibitor is echter niet 
bekend, ook is geen duidelijk inzicht aanwezig in de snelheid waarmee chloriden zich in het water van 
de vloervoeg ophopen. door controle van watermonsters dient te worden bepaald hoe vaak het water 
in de vloervoegen door schoon water met een inhibitor vervangen moet worden om verdere corrosie te 
voorkomen. 

de klemlijsten en draadeinden kunnen aan de bereikbare zichtzijde van een nieuwe coating worden 
voorzien. Aan de achterzijde is dit niet mogelijk, het corrosieproces kan op deze locatie worden gestopt 
door het aanbrengen van vet achter de klemlijsten. de eisen waaraan dit vet moet voldoen, dienen nog 
te worden vastgesteld.

Figuur 4.4 / Afneembare panelen op voeg. Figuur 4.5 / Zicht op voeg achter panelen.

Figuur 4.6 / Locatie vetinjectie achter klemlijst.
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5 Conclusies 5

5.1 Nu vs. 2014
In 2014 concludeerde de commissie Zinkvoegen dat corrosieverschijnselen doorgaans in gelijke 
mate over de gehele voegconstructie optreden en dat daarom geen sprake is van een lokaal pro-
bleem. uit de praktijkstudies blijkt dat de aanwezigheid van ernstige corrosie zich tot de splash-
zone beperkt.

de commissie concludeert op basis van onderzoek aan veertien zinkvoegen in zes tunnels dat in enkele 
van deze tunnels het optreden van een ritssluitingseffect in de draadeind-moer-verbinding niet 
ondenkbaar is, wanneer waterdruk achter het omegaprofiel aanwezig is. Een ritssluitingseffect kan 
optreden als meerdere naast elkaar gelegen draadeinden en moeren door corrosie zijn aangetast. Bij 
bezwijken van één boutverbinding ontstaat dan te veel belasting op de naastgelegen bout waardoor 
deze ook bezwijkt, enz. de praktijkonderzoeken zoals omschreven in HOOFDSTUK 3 hebben in diverse 
voegen aangetoond dat meerdere opeenvolgende draadeind-moer-verbinding zijn aangetast.

In het rapport uit 2014 wordt het aanbrengen van een additionele waterdichting aan de binnenzijde 
van de tunnelomtrek als de meest effectieve en minst risicovolle mitigerende maatregel gezien. 
Vanuit pragmatische, uitvoeringstechnische en constructieve redenen is het aanbrengen van een 
extra waterdichting zeer complex en kan dit alleen met langdurige afsluitingen van de tunnel worden 
gerealiseerd. daarom wordt geadviseerd verder onderzoek te doen naar andere oplossingen. 

Bij het opstellen van het eerste rapport werd uitgegaan van een goede conditie van de omega- en 
Ginaprofielen voor de komende vijftig jaar. dit uitgangspunt sluit aan op de uitkomsten van de prak-
tijkstudies, waarbij in geen enkele onderzochte zinkvoeg een lekkage is aangetroffen. de commissie 
ziet onder normale omstandigheden geen aanleiding om falen van het rubber zelf door degradatie te 
verwachten. 

deformaties van een zinktunnel kunnen leiden tot schade aan voegen. Inmiddels is binnen het CoB 
een expertteam/commissie ingericht die zich richt op het in kaart brengen van de gevolgen van 
deformaties (in zink- en mootvoegen) en het monitoren daarvan.

5.2 Nieuwe kennis
de in HOOFDSTUK 3 beschreven praktijkstudies in autoverkeerstunnels hebben een aantal nieuwe 
inzichten opgeleverd. deze worden in deze paragraaf besproken.

5.2.1 Vloervoegen gevuld met water
Zinkvoegen in autoverkeerstunnels zijn in de loop van de tijd tot asfaltniveau volgelopen met 
dooizouthoudend water. Het beton van de voegen onder water heeft ter plaatse van de wapening 
waarschijnlijk een sterk verlaagde pH-waarde en verhoogd chloridegehalte. ter plaatse van het natte 
voegdeel is geen enkele betonschade waargenomen, maar in de onderzochte zinkvoegen is nauwelijks 
beton zichtbaar vanwege afdekking door hout. Voor onderzoek naar de degradatie van materialen is 
een CoB-commissie opgericht.

Het water in de voegen kan sterk vervuild zijn, waardoor endoscopie geen zichtbaar resultaat op-
levert. door vuilophoping in de voegen is het ook na leegzuigen van de voegen niet altijd mogelijk 
een camera in de vloervoeg te krijgen, waardoor geen goed beeld van eventuele aantasting van de 
draadeinden en klemlijsten te verkrijgen is. Reinigen van de draadeinden en moeren heeft alleen 
door gebruik van een borstel het beoogde effect gehad. 

Voor het leegzuigen is per voeg (circa 3 m3 water) circa 45 minuten nodig indien een boorgat van 
ø 80 mm beschikbaar is. Voor een endoscopie is per inspectielocatie circa 45 minuten nodig. om 
de endoscoop de voeg in te kunnen leiden, is een verticaal boorgat met een minimale diameter van 
80 mm nodig. 
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5.2.2 Corrosie klemverbinding 
In alle onderzochte zinkvoegen zijn sporen van corrosie op het staal aangetroffen. de mate waarin het 
corrosieproces is opgetreden, is afhankelijk van het milieu, het type coating en de leeftijd van de tunnel. 
Het is niet exact bekend welke invloed de coating van de klemlijsten, draadeinden en moeren op de 
duurzaamheid hebben.

Van alle onderzochte tunnels die voor 1977 gerealiseerd zijn, is ter plaatse van de splashzone bij 
enkele bouten een dergelijke mate van corrosie aanwezig dat de commissie verwacht deze niet meer 
aan de ontwerpeisen voldoen. op basis van de huidige inzichten is er geen acuut gevaar op bezwijken 
van de klemverbinding aanwezig. Voor het verkrijgen van voldoende inzicht in de integriteit op lange 
termijn is voor tunnels van voor 1977 binnen enkele jaren nader onderzoek aan te bevelen. 

In de vloervoeg en droge zone in de wand- en dakvoeg is hooguit sprake van een verregaande aantasting 
van de coating en oppervlakkige corrosie. Bij de onderzochte tunnels met een openstelling vanaf 1992 
is in de splashzone alleen sprake van zeer lichte corrosie. tunnels die zijn geopend tussen 1977 en 
1992 zijn niet onderzocht.

op volgorde van mate van aantasting kunnen zinkvoegen in drie delen worden opgedeeld: 

• droog deel (groen, wand + dak).

• Nat deel (blauw, vloer).

• splashzone (rood, wand).

Hoewel het uitdagend is, ziet de commissie Zinkvoegen voldoende mogelijkheden om het corrosieproces 
te stoppen. In de natte voegdelen kan kathodische bescherming worden toegepast. toevoegen van een 
inhibitor aan het water wordt niet betrouwbaar geacht. Voor de droge voegdelen kan aan de zichtzijde 
een nieuwe coating worden aangebracht. Het corrosieproces van het staal aan de niet-zichtbare zijde 
kan worden vertraagd of gestopt door het invoeren van vet, zoals dat ook voor bescherming van voor-
spankabels wordt toegepast. Geadviseerd wordt door middel van praktijkproeven de haalbaarheid van 
de genoemde toepassingen te onderzoeken.

5.2.3 Functioneren van de klemverbinding
theoretisch kan het functioneren van de bestaande klemconstructie worden getest door (water)druk 
achter het omegaprofiel aan te brengen. Praktisch gezien zijn hiertegen de nodige bezwaren omdat 
ervan wordt uitgegaan dat de benodigde afpersvoorzieningen niet meer aanwezig zijn. Als het opnieuw 
afpersen van de ruimte tussen het Gina- en omegaprofiel wel mogelijk is en een afname in druk wordt 
vastgesteld, is het moeilijk de oorzaak en locatie van de lekkage vast te stellen. ook is (nog) niet duidelijk 
hoe lekkages hersteld kunnen worden. de klemconstructie is, zeker in de vloer, zeer moeilijk bereikbaar.

uit de praktijkstudies blijkt dat door indrukken van het omegaprofiel merkbaar is of achter het omega-
profiel water aanwezig is. om de ruimte tussen het Gina- en omegaprofiel te kunnen inspecteren, 
dient een klemlijst te worden losgemaakt waarbij het mogelijk is middels endoscopie de ruimte te 
inspecteren. Voorwaarde is dat de klemlijst voldoende bereikbaar is.

Figuur 5 / Test

Figuur 5.1 / Voegdelen met mate van aantasting.
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om klemlijsten te verwijderen kan het noodzakelijk zijn om vastzittende moeren en draadeinden af te 
slijpen. deze moeten worden vervangen. In PARAGRAAF 5.3 zijn de resultaten van een proef beschreven 
om nieuwe draadeinden op de stalen omranding van de zinkvoeg aan te brengen. Bij de renovatie van de 
metrolijn (REt) is ervaring opgedaan met het plaatsen van nieuwe lijmankers voor de verankering van 
de klemlijsten. Het vervangen van draadeinden met moeren kan alleen op goed bereikbare plaatsen met 
bewezen technieken. Bij toepassing van lijmankers moeten deze allemaal worden getest.

5.3 Proef demontage klemlijst
Bij het demonteren van een klemlijst kan een draadeind afbreken. In 2017 is bij een staalconstructiebedrijf 
een proefopstelling gemaakt van een klemlijst met draadeinden en moeren. In deze proefopstelling is de 
situatie nagebootst van een klemlijst die zich volledig achter een betonnen schil bevindt. om deze bereik-
baar te maken, zijn geboorde gaten met een diameter van 50 cm gesimuleerd, zie FIGUUR 5.2.

Met de proefopstelling is getest of afgebroken draadeinden verwijderd kunnen worden. daarvoor is in 
een boutkop tegendraadse draad getapt, waardoor verwijdering mogelijk is. Voor losdraaien is een pneu-
matische slaghamer nodig.

Indien bij het losdraaien van moeren één of meerdere bouten afbreken, kan een nieuwe moer op de 
stalen omranding van de zinkvoeg worden gelast. Als een moer of bout niet loskomt, dient de bout te 
worden afgeslepen. ook dan kan een moer op de stalen omranding worden gelast. om te onderzoeken of 
deze verbinding sterk genoeg is, zijn nieuwe bouten in de opgelaste moer gedraaid en met een voorspan-
ning van 65 kN aangedraaid. In de proefopstelling is op zes opgelaste moeren een trekproef uitgevoerd. 
Bij het lassen is gebruikgemaakt van Conarc 49C laselektroden, waarmee een las met een hoek a=4 
verkregen is. In FIGUUR 5.4 is de situatie met de opgelaste moer geschetst.

om de risico’s voor het omegaprofiel te bepalen, is tijdens het lassen een stuk rubber op 10 mm van de 
moer gehouden. Na het lassen bleek dat het rubber slechts zeer oppervlakkig door het lassen is beschadigd.

Figuur 5.2 / Proefopstelling klemlijst. Figuur 5.3 / Inboren kopse zijde draadeind.

Figuur 5.4 / Nieuw ontwerp klemlijst bij vervanging.
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6 Advies 6
op basis van de endoscopische onderzoeken in meerdere zinktunnels en de discussies binnen de com-
missie over de resultaten, adviseert de commissie Zinkvoegen voor de komende jaren nader onderzoek 
te verrichten naar de volgende onderwerpen:

• Klemverbindingen in zink- en sluitvoegen in spoortunnels. 
onderzoek moet uitwijzen of een ander milieu effect heeft op de mate van corrosie van de klem-
verbinding. de commissie heeft een voorkeur voor onderzoek in de Hemspoortunnel vanwege de 
leeftijd van deze tunnel (1983).

• De maximaal toelaatbare deformatie van de Omegaprofielen
In een aantal zinktunnels zijn met name bij de aansluiting op de landhoofden grote deformaties 
in de omegaprofielen ontstaan. Geadviseerd wordt met name de torsiecapaciteit van de omega-
profielen nader te onderzoeken om te bepalen welke vervormingen in de toekomst opgenomen 
kunnen worden. tunnels die in aanmerking komen voor nader onderzoek zijn:

 – Botlektunnel 

 – tweede Beneluxtunnel 

 – Heinenoordtunnel 

 – Metrotunnel spijkenisse

• Afwijkende zinkvoegen
Een voorbeeld hiervan is het stalen ‘omegaprofiel’ in de Eerste Beneluxtunnel. Geadviseerd wordt 
visuele inspecties uit te voeren naar de staat van deze verbinding. 

• Deformatie van Ginaprofielen
uit onderzoek in opdracht van de REt blijkt dat in meerdere tunnels het zandpompeffect kan 
optreden. Hoewel is geconstateerd dat het risico op het naar binnen drukken van het Ginaprofiel in 
de meeste gevallen verwaarloosbaar is, kunnen door het zandpompeffect ongewenste spanningen 
in de tunnel ontstaan. Geadviseerd wordt deze tunnels nader te onderzoeken.

• Corrosiewerende middelen (vet).
Geadviseerd wordt de mogelijkheden voor praktische toepassing van corrosiewerende middelen 
nader te onderzoeken.

• Mogelijke lekkage in zinkvoeg Zeeburgertunnel en herstelmethode. 
In de zinkvoeg bij het noordelijk landhoofd van de Zeeburgertunnel is in de oostbuis wellend water 
aangetroffen. uit onderzoek blijkt dat een deel van het beton in de zinkvoeg tot een diepte van ten 
minste 10 cm is verbrijzeld. Geadviseerd wordt nader onderzoek uit te voeren naar de oorzaak van 
de lekkage en de voeg te herstellen. 

• Vergaan rubber mootvoegprofiel Zeeburgertunnel. 
door deformatie van de noordelijke toerit van de Zeeburgertunnel is een mootvoeg aan zowel de 
oost- als westzijde ‘open’ gaan staan. onder invloed van in de voeg toetredend uV-licht en ozon is 
het dilatatieprofiel gescheurd. Aan de oostzijde loopt water door de voeg de tunnel in. Geadviseerd 
wordt nader onderzoek uit te voeren naar het herstel van de mootvoeg.

• Inspecteren kritische mootvoegen Willemsspoortunnel.
In de Willemsspoortunnel zijn de mootvoegen ontworpen met een vertanding die door de aard 
van het ontwerp (‘visbekvoeg’) in combinatie met krimp van het beton een verticale deformatie tot 
gevolg heeft. Een fors zettingsverschil tussen twee naastgelegen moten kan tot schades aan het 
dilatatieprofiel leiden. om doorgaande zettingen te voorkomen, zijn de voegen door middel van 
injectie gefixeerd. de voegen worden gemonitord. Geadviseerd wordt om niet alleen de deformatie 
van de mootvoegen te monitoren, maar ook op lekkages te inspecteren.
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Bijlage A Inventarisatie zinktunnels in relatie tot 
voegproblematiek metrotunnel Rotterdam A

Het originele document is te downloaden vanaf de CoB-kennisbank: www.cob.nl/document/inventarisatie-
zinktunnels-in-relatie-tot-voegproblematiek-metrotunnel-rotterdam.

https:// www.cob.nl/document/inventarisatie-zinktunnels-in-relatie-tot-voegproblematiek-metrotunnel-rotterda
https:// www.cob.nl/document/inventarisatie-zinktunnels-in-relatie-tot-voegproblematiek-metrotunnel-rotterda
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Ingegeven door het ontbreken van bewezen oplossingsmogelijkheden voor lekkende 
zinkvoegen in tunnels, is de behoefte ontstaan aan een beter inzicht in de (mogelijke) 
faalmechanismen. Na een eerste inventariserende studie in 2013-2014 is er in zes zinktunnels 
praktijkonderzoek verricht. Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten. Daarnaast worden 
enkele nieuwe inzichten gedeeld die de praktijkstudies hebben opgeleverd.

Bij het opstellen van het rapport in 2014 werd uitgegaan van een goede conditie van de omega- 
en Ginaprofielen voor de komende vijftig jaar. dit uitgangspunt sluit aan op de uitkomsten van de 
praktijkstudies, waarbij in geen enkele onderzochte zinkvoeg een lekkage is aangetroffen. In de 
vloervoegen is nauwelijks tot geen corrosie waargenomen. In de droge delen van de voeg in de 
wanden en het dak is alleen oppervlakkige corrosie aangetroffen. In meerdere tunnels zijn ter 
plaatse van de zogeheten splashzone enkele draadeinden aangetroffen die zwaar gecorro-
deerd zijn. de mate van corrosie is vaak moeilijk vast te stellen, doordat draadeinden in veel 
gevallen sterk vervuild zijn en alleen door borstelen reinigbaar zijn.Geadviseerd wordt het 
corrosieproces te stoppen. In het rapport worden hiervoor meerdere voorstellen gedaan 
die nader onderzocht moeten worden.

deformaties van een zinktunnel kunnen leiden tot schade aan voegen. Inmiddels 
is binnen het CoB een commissie ingericht die zich richt op het in kaart 
brengen van de gevolgen van deformaties (in zink- en mootvoegen) en het 
monitoren daarvan.

Overzicht zinkvoeg-
onderzoeken
Een samenvatting van vijf jaar onderzoek 

aan (klemverbindingen van) zinkvoegen
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