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1

Inleiding

1.1
Algemeen
In de periode 2019-2030 moeten in Nederland en België meer dan 30 tunnels worden
gerenoveerd. Deze situatie biedt een unieke kans om in hoog tempo kennis op te doen rond
dit vraagstuk, én om deze kennis snel weer toe te passen. Het COB grijpt deze kans aan
om enkele belangrijke kennishiaten rond het beheer en onderhoud van tunnels te dichten.
De ambities zijn vastgelegd in Het Tunnelprogramma (COB, 2020a).
1.2
Het Tunnelprogramma
Het Tunnelprogramma beoogt om kennis te ontwikkelen om het onderhoud aan tunnels in
de toekomst beter voorspelbaar te maken door vooraf gerichter onderzoek te plegen op
basis van in de loop der jaren verzamelde monitoringsdata. Type, hoeveelheid en kwaliteit
van deze data is niet of nauwelijks geharmoniseerd: er kunnen zich grote verschillen
voordoen tussen verschillende tunnels in zowel kwaliteit als kwantiteit van de beschikbare
gegevens.
Het Tunnelprogramma bestaat uit meerdere ontwikkellijnen. Dit zijn in grove lijnen:
x Ontwikkellijn Civiel (Voegen, Deformatie en Degradatie)
x Ontwikkellijn Digitaal
x Ontwikkellijn Waarde
Het onderzoek naar risico’s ten gevolge van zettingen wordt aangestuurd door de
commissie Deformaties van het COB, welke binnen de ontwikkellijn Civiel valt. Doel van de
commissie Deformaties is om de omvang van het vervormingsprobleem in kaart te brengen
(welke tunnels ondervinden problematische deformaties) en om de meest geschikte
mitigerende maatregelen te bepalen.
Beoogd wordt om kennis te vergaren om professionals in het werkveld in staat te stellen om
op basis van het vertoonde vervormingsgedrag van tunnels beredeneerde inschattingen te
maken van het toekomstige vervormingsgedrag, en deze zettingsprognose te vertalen naar
impact op de tunnelconstructie. Zodoende kunnen bestaande en zich ontwikkelende
kwetsbaarheden worden geïdentificeerd, en vertaald worden naar inspectie-, onderhoudsof renovatieplannen. Hierbij wordt gestart met de case Noordtunnel (COB, 2020b).
1.3
Case Noordtunnel
De Noordtunnel bevindt zich in de A15 bij Alblasserdam en kruist de getijderivier de Noord.
De tunnel bestaat uit 2 verkeerskokers en een middentunnelkanaal. De tunnel is
afgezonken in de periode november 1990 – januari 1991. De tunnel vertoont grotere
zettingen dan voorzien, waarbij bovendien de eerste 3 jaar niet gemeten is. Dit houdt in dat
een deel opgetreden zetting niet is vastgelegd. Bovendien staat de tunnel ook nu nog niet
stil: deze zakt op de maatgevende positie nog enkele millimeters per jaar. Er zijn lekkages
in de tunnel geconstateerd, waarbij de relatie met het zakkingsgedrag niet bekend is. Het
doorgaande zakkingsgedrag is aanleiding om onderzoek hiernaar te verrichten.
In voorliggend rapport wordt verslag gedaan van de risicoanalyse van de Noordtunnel. Deze
risicoanalyse maakt deel uit van een bredere structural health analyse (SHA) en focust zich
op de constructieve impact van deformaties op de tunnelconstructie.
1.4
Plaats van de case in het Tunnelprogramma
De Noordtunnel fungeert als case, maar beoogd wordt om tot resultaten te komen die ook
bij andere tunnels toepasbaar zijn. Om deze reden wordt het onderzoek op enkele
onderdelen breder gehouden. Bijvoorbeeld: de stalen klemverbindingen van de Omega-
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profielen blijken bij de Noordtunnel nog in goede staat te verkeren. Bekend is echter dat bij
andere tunnels verregaande corrosie van de verbindingen is aangetroffen. In voorliggende
analyse wordt daarom waar dit mogelijk en relevant is uitgezoomd naar een groter areaal
zinktunnels.
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2

Basisinformatie

Bij het opstellen van deze rapportage is gebruik gemaakt van de volgende documenten:
2.1

Algemene documenten

x COB (2020a), “Plan van aanpak ontwikkellijn Civiel van Het Tunnelprogramma –
x

Activiteiten tot 2030”, Het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en
onderegronds ruimtegebruik (COB), 28-02-2020
COB (2020b), “Uitvraag risicoanalyse Noordtunnel”, Het Nederlands kenniscentrum voor
ondergronds bouwen en onderegronds ruimtegebruik (COB), 2020

2.2
Documenten met betrekking tot zinkvoegonderzoeken
Een aantal documenten heeft geen betrekking op de Noordtunnel, maar bevat wel
belangrijke informatie.
x RET (2016), “Inventarisatie zinktunnels i.r.t. voegproblematiek metrotunnel Rotterdam”,
documentnummer P-15-062, 31-01-2016
x Nebest (2017), “Uitvoeringsverslag zinkvoegen Heinenoordtunnel - Endoscopisch
onderzoek klemverbinding zinkvoegen”, documentnummer 32638-1, 19-03-2017
Er is ook een aantal dat ten dele betrekking heeft op de Noordtunnel.
x COB (2014), “Instandhouding zinkvoegen. Preventieve studie”, Het Nederlands
kenniscentrum voor ondergronds bouwen en onderegronds ruimtegebruik (COB),
documentnummer T330, december 2014
x COB (2020c), “Overzicht zinkvoegonderzoeken - Een samenvatting van vijf jaar
onderzoek aan (klemverbindingen van) zinkvoegen”, Het Nederlands kenniscentrum
voor ondergronds bouwen en onderegronds ruimtegebruik (COB), documentnummer
R701-2A, 21-05-2020.
x Nebest (2011), “Vlaketunnel. Liftproef rubber voegprofiel W9B”, 01-03-2011
x Nebest (2015a), “Endoscopisch onderzoek zinkvoegen - Onderzoek naar de
klemconstructie van Omega-profielen”, documentnummer 25220-1, 13-02-2015
x Nebest (2015b), “Endoscopisch onderzoek zinkvoegen - Aanvullend onderzoek naar de
klemconstructie van Omega-profielen”, documentnummer 26995-1, 22-12-2015
x Nebest (2018a), “Aanvullend onderzoek zinkvoegen Heinenoordtunnel”,
documentnummer 34719-1, 21-11-2018
x Nebest (2018b) “Aanvullend onderzoek klemverbindingen zinktunnels”,
documentnummer 28427-1, 20-12-2018
2.3

Projectspecifieke documenten

x COB (2020-I), Webinar “COB-webinar: Ophalen kennis Noordtunnel”, 31-03-2020;
https://www.youtube.com/watch?v=JFTnvwOjmog&feature=youtu.be

x RWS (2015), “Deformatiemeting Tunnel onder de Noord – opnamedatum 20150622-23
“, documentnummer 38C-113-01-18, 03-09-2015

x RWS (2019), “Deformatiemeting Tunnel onder de Noord – opnamedatum 20190411 en
20190412”, documentnummer 38C-113-01-18, 06-09-2019
Tekeningen met betrekking tot de fasering:

x RWS (1992-TEKA), “Tunnel in RW15 onder de NOORD – Afrit Oost – Fasering”,
tekeningnummer GRW_BCR_SS1167_DNT-000-0707, 04-03-1992

x RWS (1992-TEKB), “Tunnel in RW15 onder de NOORD – Afrit West – Fasering”,
tekeningnummer GRW_BCR_SS1167_DNT-000-0708, 04-03-1992
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x RWS (1992-TEKC),”Tunnel in RW15 onder de NOORD – Rivier Baggersleuf”,
tekeningnummer GRW_BCR_SS1167_DNT-000-0709, 04-03-1992
Documenten en tekeningen met betrekking tot het geotechnisch onderzoek:

x RWS (1992-TEKD),”Tunnel in RW15 onder de NOORD – Algemeen – Situatie, boringen,
x

sonderingen, werkterreinen en geotechnisch profiel” tekeningnummer
ONZ_BCR_SS1167_DNT-000-0701, 04-03-1992
RWS (1992-TEKE), “Tunnel in RW15 onder de NOORD – Algemeen –
Sondeerdiagrammen en boringen” tekeningnummer ONZ_BCR_SS1167_DNT-0000702, 04-03-1992

Documenten met betrekking tot de tunnelconstructie:
In totaliteit zijn circa 1.500 tekeningen beschikbaar gesteld. Gebruikte tekeningen worden
benoemd in de tekst en worden opgenomen in de referentielijst (Hoofdstuk 13).
2.4

Normen en richtlijnen

x NEN-EN 1992-3 (2006), “Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies x
x
x

Deel 3: Constructies voor keren en opslaan van stoffen”, Nederlands Normalisatie
Instituut, 01-08-2006
NEN-EN 1992-3:2006/NB:2011 (2011), ”Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-3 Eurocode
2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 3: Constructies voor keren en
opslaan van stoffen”, Nederlands Normalisatie Instituut, 01-11-2011
NEN 9997-1 (2017), “+C2:2017, Geotechnisch ontwerp van constructies – Deel 1:
Algemene Regels”, Nederlands Normalisatie Instituut, juni 2016 regels, november 2017
CUR 2003-7 (2003), “Bepaling geotechnische parameters”, SBRCURnet, oktober 2003

9

3

Inventarisatie informatie

3.1
Constructief
In totaal zijn circa 1.500 tekeningen van de tunnelconstructie digitaal beschikbaar gesteld.
Dit betreft vorm- en wapeningstekeningen, detailtekeningen, palenplannen en
faseringstekeningen. Ten dele betreft het hierbij as-built tekeningen.
Niet alle tekeningen zijn van voldoende kwaliteit om te kunnen gebruiken. De resolutie is
bijvoorbeeld te laag, arceringen zijn bij het scannen zwarte vlekken geworden en
maatteksten zijn niet altijd leesbaar.
De tunnel kent een zekere mate van repetitie. Bijvoorbeeld mootvoegen komen binnen ieder
element meerdere keren voor. In geval van onleesbare tekeningen of ontbrekende
tekeningen is gebruik gemaakt van de meest gelijkende tekening van een nabijgelegen
onderdeel om de hiaten op te vullen. Alhoewel het niet wordt vermoed: hiermee kunnen
fouten geïntroduceerd zijn.
3.2
Geotechnisch/bodem
Het beschikbare grondonderzoek is weergegeven in tekeningen RWS (1992-TEKD en
TEKE). Dit onderzoek bestaat uit 22 sonderingen zonder meting van kleef tot een niveau
tussen NAP -35 m en NAP -40 m en 6 boringen met variabele lengte. De kwaliteit van de
documenten is echter dusdanig slecht, dat de boringen niet leesbaar zijn.
De bodemopbouw is daarom hoofdzakelijk bepaald op basis van de sonderingen.
3.3
Monitoring
Het vervormingsgedrag van de tunnel is gemonitord door de plaatsing en inmeting van
meetbouten. Hierbij is enkel de verticale positie van elke meetbout ten opzichte van een
referentiepunt bepaald. De monitoring is gestart circa 3 jaar na het afzinken van de
tunnelelementen. Hierdoor is mogelijk een aanmerkelijk deel van de opgetreden zakkingen
niet geregistreerd. Een verdere beperking aan de monitoringshistorie is het gegeven dat tot
2013 uitsluitend de zakking ter plaatse van de zinkvoegen werd gemeten. Vanaf 2013 zijn
aanvullende meetbouten geplaatst ter plaatse van de mootvoegen. Aangezien uitsluitend de
verticale beweging van meetpunten wordt geregistreerd, is de monitoringdata ongeschikt
voor het identificeren van alle denkbare vervormingsmodi.
Er zijn rapportages beschikbaar gesteld van de uitgevoerde herhalingsmetingen. De
informatie volstaat om de locaties van de meetbouten vast te stellen en hun onderlinge
posities. De metingen zijn gerefereerd aan een referentiepunt op de westelijke open bak
van de toerit. Van dit meetpunt is destijds, verondersteld dat deze plaatsvast is.
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4

Noordtunnel

4.1
Situatie
De Noordtunnel bevindt zich in de A15 bij Alblasserdam en kruist de getijderivier de Noord.
Voorheen kruiste de A15 de Noord via de naastgelegen boogbrug. Deze brug bleek op enig
moment te smal wat reden was om een nieuwe oeververbinding aan te leggen. Het eerste
plan voor de nieuwe verbinding stamt uit 1976. De bouw van de Noordtunnel vond plaats in
de periode 1989-1992 (Figuur 4-1).

Figuur 4-1 Noordtunnel in aanbouw, kijkend van west naar oost. Rechts de boogbrug in het oude tracé
van de A15.

De Noordtunnel bestaat uit twee verkeerskokers met ieder drie rijstroken zonder
vluchtstrook met tussen de verkeerskokers een middentunnelkanaal (Figuur 4-2). Het
zinkgedeelte van de tunnel is afgezonken in de periode november 1990 – januari 1991. Aan
de westzijde is de dijk verlegd ten behoeve van de bouw van de tunnel.
Aan de westzijde sluit het zinkgedeelte aan op een toerit, bestaande uit een gesloten en
open deel, met een lengte van circa 100 m plus circa 130 m folieconstructie. Het
zinkgedeelte is circa 490 m lang. Aan de oostzijde sluit het zinkgedeelte aan op een toerit
van circa 550 m lengte die geheel onderheid is. De totale lengte van de tunnel met toeritten
bedraagt 1.270 m.
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Figuur 4-2 Bovenaanzicht Noordtunnel

Aan de westzijde is de toerit in een bouwkuip gebouwd. Het verplaatsen van de dijk gaf
ruimte om het meest westelijke zinkelement te kunnen afzinken.
4.2
Alignement
Het afgezonken gedeelte bevindt zich horizontaal in een rechtstand (Figuur 4-3). Het
verticale alignement is in vijf zones te verdelen met verschillende hellingshoeken en
boogstralen.

1:22

R=2.500

R=2.500

1:22

horizontaal

Figuur 4-3 Langsdoorsnede Noordtunnel (afgezonken deel)

4.3
Bouwfasering
Het afgezonken deel van de Noordtunnel bestaat uit vier zinkelementen, waarvan de meest
westelijke uit vier moten bestaat en de overige elementen uit ieder vijf moten (Figuur 4-5).
De elementen zijn gebouwd in het bouwdok te Barendrecht en varend over een afstand van
45 km naar de afzinklocatie getransporteerd (Figuur 4-4). Dit transport vereiste dat de
diepgang van de tunnelelementen beperkt moest worden vanwege geringe waterdiepten op
de transportroute en dat deze kritische locaties bovendien slechts bij hoog water
gepasseerd konden worden.
De beperking aan de diepgang is gerealiseerd door het dak van de tunnelelementen in het
bouwdok voor de helft af te storten. Hierdoor werd voldoende gewicht bespaard om de
diepgang te beperken. Op de afzinklocatie werd het dak voltooid met een 2e stort.
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Figuur 4-4 Tunnelelement op afzinklocatie met wapening van het dak zichtbaar. Rechts een voltooid
zinkelement.

De nummering van de elementen volgt de afzinkvolgorde. Deze is hieronder weergegeven
in Figuur 4-5.
TE 3

TOERIT
WEST

A

ZV 1

B

C

TE 4

D

E

ZV 2

D

C

TE 2

B

A

ZV 3

E

D

C

TE 1

B

A

ZV 4

E

D

C

B

A

TOERIT
OOST

ZV 5

Figuur 4-5 Naamgeving en nummering onderdelen.

Binnen elk element zijn de moten genummerd, beginnend bij de zinkvoeg. Om deze reden
is er geen eenduidige richting van de nummering van de moten.
Zinkvoegen zijn genummerd van 1 t/m 5, van links naar rechts, dus onafhankelijk van de
afzinkvolgorde. Zinkvoeg 2 (ZV2) is de sluitvoeg.
Mootvoegen worden genummerd door het elementnummer te combineren met de 2
aansluitende moten, bijvoorbeeld mootvoeg 3AB is de mootvoeg tussen moten 3A en 3B.
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4.4
Voorbereiding bodem
De zinkelementen zijn afgezonken in een zinksleuf, waarbij de elementen aan één zijde
werden opgelegd op de toeritconstructie c.q. het voorafgaande zinkelement, en aan de
andere zijde op tijdelijke ondersteuningen bestaande uit tegels waarop de zinkelementen
tijdelijk werden afgesteund met vijzelpennen. De tegels zijn onder het niveau van de
zinksleuf aangebracht door de zinksleuf lokaal te verdiepen en de tegel in het ontstane
cunet aan te brengen (Figuur 4-6 en Figuur 4-7).
De drie meest oostelijke afgezonken moten rusten op een grondverbetering, waar voorheen
een veenlaag op het niveau van de tunnelvloer lag. Deze locatie kent geen historische
voorbelasting, waardoor deze locatie ondanks de grondverbetering zettingsgevoelig kan
zijn. Dit tekent zich bovendien in de grafiek uit Paragraaf 7.3 (Figuur 7-2 Zakkingen sinds
afzinken): de drie meest oostelijke moten van de tunnel zijn aanzienlijk gezakt.

tegels

Figuur 4-6 Situatie met locaties tegels en grondverbetering

Figuur 4-7 Rechts: principedoorsnede zinksleuf. Links: doorsnede ter plaatse van grondverbetering
oostzijde.

4.5
Tijdelijke voorzieningen (tanden, neuzen, tegels, gefaseerde stort tunneldak)
Ten behoeve van het transport- en afzinkproces is of was de Noordtunnel voorzien van de
volgende voorzieningen:
x Tanden/neuzen ten behoeve van uitlijning zinkvoegen. Deze tanden zijn verwijderd
tijdens afbouw van de zinkvoegen.
x Tegels, vijzelvoorzieningen en sparingen ten behoeve van vijzelen. De tegels zijn
achtergebleven, vijzelpennen ingetrokken of afgezaagd, en de sparingen zijn
aangeheeld.
x Het dak van de tunnel is in 2 fasen gestort. Hiermee werd de diepgang van de
tunnelelementen tijdens transport beperkt, waardoor productie van de elementen niet op
locatie hoefde plaats te vinden, maar kon het bouwdok Barendrecht worden gebruikt.
De tijdelijke voorzieningen oefenen mogelijk invloed uit op het zakkingsgedrag van de
tunnel:
x De tegels met een dikte van 1,04 m zijn achtergebleven. Tussen de tegels en de
onderzijde van de tunnel zat aanvankelijk een ruimte van 0,5 m. Het omringende zand
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x

kan ingeklonken zijn, de tegel uiteraard niet. De tegel kan zodoende een (enigszins) star
punt in de fundering van de tunnel vormen. Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat
zettingsverschillen hiermee verklaard kunnen worden. In Figuur 7-2 zijn geen starre
punten te herkennen ter plaatse van de zinkvoegen.
Het dak is in twee fasen gestort. Daarbij fungeerde de in het bouwdok gebouwde
onderste helft van het dak als bekisting voor de bovenste helft. De onderste helft is
voorzien van een bovennet, dat na voltooiing zich daarom in het midden van het dak
bevindt. De vormgeving van de kraag leidt ertoe dat een diagonale scheur niet het beton
van de 2e stort zal doorsnijden. De gefaseerde stort lijkt daarom geen risico’s ten
aanzien van de waterdichting te veroorzaken.

Figuur 4-8 Principedetail kraag ter plaatse van mootvoegen

4.6
Principedoorsnede afgezonken deel
De standaardtunneldoorsnede (Figuur 4-9) is ontleend aan de besteksdocumenten.

Figuur 4-9 Principedoorsnede met hoofdafmetingen
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De voornaamste afmetingen van de doorsnede zijn:
x Dikte buitenwanden
= 1.000 mm
x Dikte dak
= 1.050 – 1.400 mm
x Dikte vloer
= 1.050 – 1.400 mm
x Dikte binnenwanden
= 500 mm
x Dikte ballastbeton
= variabel tot max. 650 mm
x Breedte onderzijde vloer = 31.950 mm
x Hoogte buitenzijde
= 7.758 – 8.033 mm
x Breedte verkeerskokers binnenzijde = 12.400 mm
x Hoogte verkeerskokers binnenzijde = 5.758 mm (bovenzijde constructieve vloer tot
onderzijde dak)
4.7
Fundering toeritten en tunnel
De aansluitende toeritten zijn beide op palen gefundeerd (Figuur 4-10). De toeritten vormen
zodoende een stijf punt voor de aansluitende tunnelmoten. In Figuur 7-2 is te zien dat de
toeritten nauwelijks verticale beweging laten zien, ervan uitgaande dat aan de westzijde de
sprong is te wijten aan temperatuursinvloeden of een afwijkende installatiehoogte van de
meetbouten.
Bovenstaande discontinuïteiten in funderingseigenschappen, gecombineerd met de slechte
grondslag met grondverbetering nabij de oostelijke toerit, maakt dat de funderingscondities
voor het afgezonken deel sterk variëren.

palen

staal

staal grondverbetering

palen

Figuur 4-10 Funderingscondities Noordtunnel

4.8
Voegontwerpen
Voor een uitgebreid overzicht van de verzamelde informatie van de voegontwerpen wordt
verwezen naar Bijlage 1. In deze paragraaf wordt de meest relevante informatie op
hoofdlijnen gepresenteerd.
De voegen zijn in vier hoofdcategorieën in te delen:
x Zinkvoegen ter plaatse van toeritten;
x Zinkvoegen ter plaatse van aansluitende zinkelementen;
x Sluitvoeg;
x Mootvoegen.
Van de verschillende voegen worden 2 aspecten in kaart gebracht:
x Voegontwerp: geometrie, profieltype afdichting etc.;
x Wapeningsontwerp in de kraag en/of tand.
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Daarbij geldt dat dit gebeurt voor de volgende onderdelen:
x Vloer;
x Dak;
x Buitenwand;
x Binnenwand (indien relevant).
Voor de risicoanalyse worden uitsluitend de vloer en het dak relevant geacht. De
buitenwanden worden niet in de analyse betrokken, en de binnenwanden zijn überhaupt niet
voorzien van een kraag of tand.
De voornaamste kenmerken van de voegen zijn in Tabel 4.1 samengevat. Een uitgebreid
overzicht is opgenomen in Bijlage 1.

Tabel 4.1 Voegkenmerken

Het voornaamste onderscheid tussen de zinkvoegen en mootvoegen komt voort uit de wijze
van dwarskrachtoverdracht. Bij de zinkvoegen vindt deze uitsluitend in de vloer plaats,
middels deuvels. Bij de mootvoegen vindt de krachtsdoorgifte plaats middels een kraag
(mof-spie-verbinding), waardoor de daadwerkelijke locatie van doorgifte voortkomt uit de
richting van het zakkingsverschil tussen de aansluitende moten. Krachtsdoorgifte vindt
plaats óf in de vloer óf in het dak. In geval van torsie kan langs de omtrek van de voeg het
contactpunt verplaatsen van vloer naar dak en vice versa.
Verder verschillen de zinkvoegen onderling enigszins ten aanzien van de
wapeningshoeveelheid en de hoeveelheid deuvels in de vloer.
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In Hoofdstuk 8 wordt dieper ingegaan op de schaderisico’s van de voegen ten gevolge van
verschilzakkingen.
4.9
Staat van de voegen
In Nebest (2015a) en Nebest (2015b) wordt verslag gedaan van endoscopisch onderzoek
naar de staat van de klemverbindingen van de Omega-profielen van onder andere de
Noordtunnel. Hierbij zijn zinkvoegen 4 en 5 (de twee meest oostelijke zinkvoegen)
onderzocht. In dezelfde documenten wordt verslag gedaan van dezelfde onderzoeken,
uitgevoerd bij de Drechttunnel, Kiltunnel, Vlaketunnel en 1e Coentunnel.
Gebleken is dat bij de meeste tunnels water in de voeg staat in de ruimte boven het Omegaprofiel. Dit water is dooizouthoudend. Ter plaatse van de wand, op de grens tussen water
en lucht (de splash-zone) vindt de meeste corrosie plaats. Onder water, en boven de
splash-zone, is met name sprake van aangetaste conservering en oppervlakkige corrosie.
Bij de Noordtunnel is zeer weinig corrosie aangetroffen op de bouten, moeren en klemstrips,
ook ter plaatse van de splash-zone. De klemverbindingen van de Noordtunnel worden
daarom geacht nog de volledige sterkte te bezitten.
4.10
Waargenomen schades
De volgende afbeelding (Figuur 4-11) bevat een weergave van de schades en genomen
maatregelen, en is afkomstig uit een email van Rijkswaterstaat d.d. 11-05-2020.
Volledigheidshalve wordt de grafiek (Figuur 4-12) met zakkingen sinds afzinken
weergegeven, ter identificatie van eventuele verbanden. De totstandkoming van deze
grafiek is beschreven in Paragraaf 6.4.
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Figuur 4-11 Schades in de Noordtunnel
Zakkingen Noordtunnel sinds afzinken
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Figuur 4-12 Zakkingen sinds afzinken

Uit de combinatie van de afbeeldingen kunnen enkele (mogelijke) relaties worden bepaald:
x Vier van de vijf (al of niet gerepareerde) lekkages bevinden zich in mootvoegen ter
plaatse van het dak.
x Eén lekkage bevindt zich in een zinkvoeg ter plaatse van de vloer.
x De vier lekkages in het dak treden op bij zowel hogging (opbolling) als sagging
(doorhangen) in de voeg. Ter plaatse van de hogging-vervorming is de verplaatsing (per
definitie) klein. De sagging-verplaatsingen zijn groot.
x Vier van de vijf lekkages treden op in combinatie met een verschilzakking in de voeg.
Hieruit kunnen de volgende voorzichtige conclusies en/of vermoedens worden getrokken:
x Mootvoegen zijn mogelijk kwetsbaarder of minder robuust dan zinkvoegen.
x Dit verschil kan voortkomen uit het constructieve ontwerp van de voegen. De kraag van
de mootvoegen kan bijvoorbeeld gewapend zijn op een wijze die minder
scheurbeperkende invloed heeft dan bij de zinkvoegen.
x Ook verschillen de afdichtingsprincipes van de zink- en mootvoegen. Zink- en
mootvoegen zijn met sterk verschillende afdichtingsprofielen uitgerust.
x Het lijkt niet logisch dat uitsluitend een sagging-vervorming tot lekkage in het dak leidt.
Daarentegen hoeft een lekkage zich niet per definitie te openbaren op de plek van de
opgetreden schade.
x Er zijn uit praktijkonderzoek geen gevallen bekend waarbij de ruimte tussen Gina-profiel
en Omega-profiel volledig met water gevuld is. De lekkages in het dak verklikken
daarom hoogstwaarschijnlijk niet een defect in de vloer.
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De schades en voornaamste (actuele) vervormingen ter plaatse van de schades worden in
Tabel 4.2 opgesomd.
Tabel 4.2 Schades en voornaamste vervormingen
Nr

Voegnr

Locatie
lek/reparatie

1
2
3
4
5

3 C-D
4 C-D
2 C-D
2 A-B
ZV 4

Noord
Midden
Midden
Zuid
Noord

Rotatie Noord

Rotatie Zuid

(1,1 mrad)
(0,3 mrad)
(0,3 mrad)
(0,3 mrad)
(0,6 mrad)

Sprong Noord

Sprong Zuid

(3,2 mm)
(2,0 mm)

(8,8 mm)
(4,0 mm)
(3,4 mm)
(1,5 mm)

(0,6 mrad)
(0,9 mrad)
(0,2 mrad)
(0,7 mrad)
(0,7 mrad)

Vermoedelijke
schadelocatie op
basis van
sprong
Vloer
Vloer
Vloer+dak
Vloer

Er lijken geen duidelijke relaties te bestaan tussen de vervormingen en de schades. In het
verleden zijn injecties uitgevoerd in enkele mootvoegen ter plaatse van discrete
zakkingsverschillen. Echter zijn er ook locaties waar vergelijkbare discrete
zakkingsverschillen voor zover bekend niet tot lekkages hebben geleid.
Voornaamste overeenkomst tussen de lekkages (en injectielocaties) is dat deze, op één
uitzondering na, allen in mootvoegen zijn opgetreden.
Op het eerste gezicht lijkt er geen betrouwbare verklikker voor lekkages gevonden te
kunnen worden. Echter: de schades zijn niet ontstaan bij de actuele vervormingen. Schades
2 en 4 zijn ontstaan bij de vervormingen in of voor 2003. Het verplaatsingsbeeld in 2003 is
in de grafiek weergegeven (Figuur 4-13) (uitsluitend op basis van beschikbare
monitoringsdata met meetpunt 101 als referentiepunt):
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Toerit west moten 5-7 (op
staal/stroken)
Toerit west moten 1-4 (op palen)

35
30

Zinkelement 3

25
Zinkelement 4
20
Zinkvoeg 3 (105-106)

Zinkvoeg 4 (107-108)

Zinkvoeg 5 (109-110)

Zinkvoeg 4 (407-408)

Zinkvoeg 5 (409-410)

-15

Zinkvoeg 3 (405-406)

-5
-10

Zinkvoeg 2 (103-104)

0

Zinkvoeg 2 (403-404)

5

Zinkvoeg 1 (101-102)

Zakking [mm]

10

Zinkvoeg 1 (401-402)

Zinkelement 2
15

Zinkelement 1
Toerit oost moten 1-10 (palen,
Ppniv = -24m+NAP
Kruising Hogendijk moten 11-12
(palen, Ppniv = -17m+NAP
Toerit oost moten 13-16 (palen,
Ppniv = -18m+NAP
Toerit oost moten 17-21 (palen,
Ppniv = -20m+NAP
Zinkvoegen
Segmentvoegen

-20
Meetpunten Noord
-25
Meetpunten Zuid
-30
Zakking Noordzijde
-35
0

100

200

300

400

500
600
700
Afstand vanaf begin westelijke toerit [m]

800

900

1000

1100

1200

Zakking Zuidzijde

Figuur 4-13 Verplaatsingsbeeld in 2003

De maximale gemeten verplaatsing bedraagt 16,6 mm. In 2019 is het verplaatsingsbeeld als
weergegeven in Figuur 4-14.
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ZAKKINGEN NOORDTUNNEL TUSSEN 12-04-1994 EN 12-04-2019 (25,0 JAREN)
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Figuur 4-14 Verplaatsingsbeeld 2019

De maximale gemeten verplaatsing bedraagt nu 30,2 mm. Deze verhouding geldt voor alle
zinkvoegen. Verondersteld wordt dat ook tussenliggende mootvoegen eenzelfde trend
hebben ondergaan.
Met enig voorbehoud kan daarom vermoed worden dat schades 2 en 4 zijn opgetreden bij
ongeveer 50% van de actuele verplaatsingen. Dit houdt in dat een verschilzakking in een
mootvoeg in de orde van 1,5 mm à 2,0 mm mogelijk al kan wijzen op een lekkage.
Een inschatting van signaalwaarden voor schadeveroorzakende deformaties wordt gegeven
in Hoofdstuk 9.
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5

Geotechniek

5.1
Inleiding
Er is beperkte geotechnische informatie beschikbaar in de archiefgegevens. Er zijn enkele
tekeningen (RWS, TEKD en TEKE) beschikbaar met het beschikbare grondonderzoek. Dit
bestaat uit 22 sonderingen zonder meting van kleef tot een niveau tussen NAP -35 m en
NAP -40 m en 6 boringen met variabele lengte. De kwaliteit van de documenten is echter
dusdanig slecht, dat de boringen niet leesbaar zijn. De sonderingen zijn opgenomen in
Bijlage 2.
Verdere gegevens zoals ontwerprapportages of een geotechnisch basisrapport waarin
parametersets of gebruikte ontwerpmethodieken zijn omschreven ontbreken.
5.2
Bodemopbouw
De bodemopbouw over de lengte van de Noordtunnel is homogeen al is er wel een verschil
tussen de westelijke oever en de oostelijke oever. De bodemopbouw wordt gekenmerkt
door een diepe kleilaag die vanaf NAP -23 m à NAP -29 m aanwezig is tot de maximaal
verkende diepte van circa NAP -35 m à NAP -40 m. Aan de westzijde is in een aantal
sonderingen nog de bovenkant van een zandlaag waarneembaar vanaf NAP -37 m.
Boven deze diepe kleilaag wordt een zandlaag gevonden die begint vanaf NAP -12 m. In
deze zandlaag bevinden zich in enkele sonderingen kleiige stoorlagen met dikten tot 1,5 m
die niet zijn meegenomen in het aangeleverde lengteprofiel RWS (1992-TEKD). De tunnel
bevindt zich, met uitzondering van de gedeelten die aansluiten op de toeritten, in deze
zandlaag. Ook de paalpunten van de paalfunderingen van de toeritten bevinden zich in
deze zandlaag.
De toplagen bestaan verder voornamelijk uit samendrukbare lagen. Op de westelijke oever
bevindt zich ter plaatse van de toerit een Holocene zandlaag waarop de fundering op staal
van de westelijke toerit gefundeerd is. Op de oostelijke oever wordt in twee sondering een
hoger maaiveld en daarbij een afwijkende toplaag waargenomen. Deze sonderingen zijn in
het dijklichaam uitgevoerd.
Zoals reeds beschreven in Paragraaf 4.4 rusten de drie meest oostelijke moten op een
grondverbetering. Zodoende zijn de elementen allemaal volledig op zand gefundeerd. Ter
plaatse van zinkvoeg 2 bevindt zich echter Sondering 01. In deze sondering is tussen
NAP -14,2 m en NAP -15,5 m een conusweerstand kleiner dan 1 MPa geregisterd. Dit is
een indicatie voor een kleiige stoorlaag. Door het ontbreken van een wrijvingsgetal kan dit
niet met volledige zekerheid worden gezegd. Het niveau onderkant onderstroomzand ter
plaatse van de sluitvoeg bevindt zich echter midden in deze slappe laag. Uit de beschikbare
documentatie kan niet worden afgeleid of deze observatie ook is gedaan ten tijde van de
aanleg van de tunnel en hiervoor maatregelen zijn getroffen.
5.3
Geotechnisch lengteprofiel en geotechnische parameters
Op basis van de beschikbare, bruikbare gegevens (met name de sonderingen) is door
Sweco een geotechnisch lengteprofiel gemaakt waarbij laagniveaus tussen sondeerpunten
zijn geïnterpoleerd en het lengteprofiel verder niet bewerkt is. Hierbij is voornamelijk
onderscheid gemaakt tussen samendrukbare en niet-samendrukbare lagen. Het
geotechnisch lengteprofiel is weergegeven in Figuur 5-1. De verschillende groene lagen
betreffen samendrukbare kleilagen en de verschillende gele lagen betreffen de nietsamendrukbare zandlagen. De locatie van de tunnel is globaal weergegeven in Figuur 5-1.
In Tabel 5.1 is de laagindeling per sondering gegeven. Dit fungeert als input voor het
geotechnisch lengteprofiel en het 2D EEM-model.
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Figuur 5-1 Geotechnisch lengteprofiel
Tabel 5.1 Invoer geotechnisch lengteprofiel en 2D EEM-model
sondering
S050
S038
S057
S034
S01
S04
x-coordinaat model
-490
-411
-352
-333
-138
0
grondwaterstand
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Bodemopbouw
Toplaag
Klei_slap
Zand_los
Klei_zwz_matig
Zand_matig
Klei_zwz_vast
Zand_vast

S09
186
0,5

S010
235
0,5

S013
363
0,5

S016
450
0,5

5,0
5,0
-6,0
-5,8
-13,5
-29,0
-38,4

5,0
-1,2
-5,0
-6,0
-12,8
-26,0
-39,0

4,0
-2,5
-5,0
-5,0
-13,0
-27,0
-35,2

4,2
0,0
-6,6
-5,0
-12,0
-25,0
-35,5

niveau b.k. laag [m NAP]
5,0
0,3
-2,8
-6
-12,6
-24
-36,7

5,0
5,0
-2,2
-6,0
-12,6
-24,0
-36,7

5,0
5,0
-3,8
-6,0
-13,5
-26,0
-36,6

5,0
5,0
0,7
-12,0
-13,1
-25,0
-38,0

5,0
5,0
-6,0
-18,0
-18,0
-28,0
-39,7

5,0
5,0
-5,8
-14,1
-15,5
-29,0
-37,7

Ten behoeve van de modellering van de lagen zijn bij de grondlagen geotechnische
parameters vastgesteld. Gezien de beperkte beschikbaarheid van uitgebreid
grondonderzoek zijn de parameters vastgesteld met behulp van tabel 2b uit NEN 9997-1
(2017). Om het grondgedrag te modelleren zijn twee verschillende grondmodellen gebruikt,
Hardening Soil en Soft Soil (Creep). De gebruikte parameters zijn gegeven in Tabel 5.2
voor het Hardening Soil materiaal model en in Tabel 5.3 voor het Soft Soil Creep materiaal
model. Er wordt aangenomen dat er geen sprake is van een belastingsgeschiedenis (POP =
0 kPa) of een overconsolidatie (OCR = 1,0).
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γnat
[kN/m3]

γdr
[kN/m3]

E50;ref

15.000

75.000

45.000

15.000

5.000

3.000

1.000

2.000

[kN/m2]

Eoed;ref

15.000

75.000

45.000

15.000

5.000

3.000

1.000

2.000

[kN/m2]
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20
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14
20
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14

γnat
[kN/m3]

γdr
[kN/m3]

0,03331

0,04994

0,14271

[-]

λ*

0,02224

0,03327

0,09511

[-]

κ*

Tabel 5.3 Karakteristieke waarden grondparameters Soft Soil Creep materiaal model
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Tabel 5.2 Karakteristieke waarden grondparameters Hardening Soil materiaal model
Eur;ref

0,00135

0,002

0,00568

[-]

μ*

60.000

300.000

180.000

60.000

20.000

12.000

4.000

8.000

[kN/m2]

m

0,5

0,5

0,5

0,5

0,8

0,8

0,8

0,6

[-]

ν

25

10

5

[kN/m2]

c’ref

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

[-]

c’ref

φ'
[°]

22,5

22,5

17,5

0

0

0

0
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5

0

[kN/m2]

φ'

0

0

0

[°]

ψ
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[°]

ψ
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0,15
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[-]
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0

0

0

0

[°]
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5.4
Historische belastingen
Door het analyseren van oude kaarten (www.topotijdreis.nl) wordt vastgesteld dat er ter
plaatse van de westelijke oever sprake is van historische belastingen. Voor de aanleg van
de Noordtunnel was de dijk aan de westoever doorgaand. Ten behoeve van de aanleg van
de tunnel is de waterkering hier verder landinwaarts geplaatst. De verlegging is goed
inzichtelijk te maken door twee kaarten over elkaar te leggen zoals in Figuur 5-2. De inham
aan de oostelijke oever is reeds sinds de jaren ‘60 aanwezig.
Op basis van de monitoringsdata wordt echter geen positieve bijdrage vastgesteld van deze
belastinggeschiedenis. Zodoende is besloten deze belasting rekenkundig niet te
verdisconteren en blijft de aanname van de vorige paragraaf in stand.

Figuur 5-2 Overlay kaarten 1981 en 2015
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6

Monitoringsysteem

6.1
Inleiding
De verticale verplaatsing van de Noordtunnel worden sinds 17 september 1993 gemonitord.
Hiertoe zijn ter plaatse van de zinkvoegen meetbouten aangebracht op de bovenzijde van
de geleideconstructie (Figuur 6-1).

Figuur 6-1 Meetpunt 101-102 ter plaatse van zinkvoeg 1 (101 = toerit west, 102 = zinkelement).

De nulmeting is uitgevoerd op 17 september 1993, circa 30 maanden nadat het laatste
element is afgezonken. Vanaf 2013 zijn ook ter plaatse van de tussenliggende mootvoegen
meetbouten aan weerszijden van de voegen aangebracht. Deze bijgeplaatste meetbouten
zitten in de wand, in de eerste tegelvoeg boven de barrier (Figuur 6-2).
referentiepunt

meetbouten zinkvoegen

meetbouten mootvoegen

Figuur 6-2 Meetpunten aan noord- en zuidzijde.

6.2
Hiaten monitoringshistorie
Gebleken is dat er hiaten in de monitoringsdata zitten ten aanzien van de volledigheid van
de meetpunten en ten aanzien van de volledigheid van de meetduur. De volgende
tekortkomingen zijn vastgesteld:
x De eerste 30 maanden na afzinken is er niets gemeten. Een deel van de zakkingen is
daardoor niet vastgelegd.
x Vanaf start metingen in september 1993 tot 2013 zijn uitsluitend de zakkingen van de
zinkvoegen gemeten. Daarmee is niet vast te stellen:
q Of de maximaal opgetreden zakking is vastgelegd. Het staat immers niet vast dat de
maximale zakking in een zinkvoeg optreedt;
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q Hoe groot de optredende hoekverdraaiingen in de voegen zijn. Deze
x

hoekverdraaiingen dienen te worden berekend op basis van verschilzakkingen tussen
opeenvolgende moten.
Sinds 2013 worden ook de mootvoegen ingemeten. Sinds 2013 zijn twee
herhalingsmetingen uitgevoerd, de laatste in 2019. Dit levert te weinig informatie op om
duidelijke trends te kunnen herkennen of om verbanden te kunnen vinden tussen de
zakkingen van de mootvoegen en de zinkvoegen.

6.3
Referentiepunt(en)
Het referentiepunt is punt 100, welke zich bevindt op het begin van de op palen
gefundeerde open bak van de westelijke toerit. De hoogte van dit meetpunt is sinds de
nulmeting niet gecontroleerd. Van dit punt wordt door de beheerder aangenomen dat deze
plaatsvast is. De juistheid van deze aanname kan betwijfeld worden aangezien dit punt aan
bezonning wordt blootgesteld. Het is meer waarschijnlijk dat punt 101 plaatsvast is,
aangezien dit punt nauwelijks zonlicht ontvangt. Punt 101 bevindt zich evenals punt 100 op
een op palen gefundeerd bouwwerk.
Temperatuursinvloeden
In de monitoringsrapporten wordt de kwaliteit van de metingen beoordeeld met behulp van
statistische methoden. De herhalingsmetingen voldoen individueel aan de gestelde
kwaliteitseisen. Deze eisen hebben betrekking op de nauwkeurigheid van de uitgevoerde
meetronde, maar geven geen oordeel over de aansluiting van de gemeten verplaatsingen
op voorgaande meetronden.
Wanneer de metingen in samenhang (de gehele monitoringshistorie) worden bekeken, dan
valt onder andere op dat de grafieken grillige reeksen laten zien en enkele lange
tussenpozen tussen herhalingsmetingen.
De grilligheid treedt met name op in de periode 2009 tot 2013. Deze herhalingsmetingen
zijn allen uitgevoerd in het laatste kwartaal, bij lage temperaturen. De invloed van de
temperatuur op de kwaliteit van de metingen blijkt uit onderstaande grafieken in Figuur 6-3
en Figuur 6-4.

Figuur 6-3 Verplaatsingen punten 101 en 401 (referentiepunt = 100)
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Temperatuur volgens KNMI en monitoringsrapportages
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Figuur 6-4 Temperatuur tijdens meetronden

Het oorspronkelijke referentiepunt 100 lijkt te suggereren dat de overige meetpunten
gevoelig zijn voor temperatuursinvloeden. Echter het referentiepunt is van alle meetpunten
zelf het meest aan temperatuurswisselingen onderhevig.
Ondanks dat de afwijkingen in de orde van enkele millimeters liggen en derhalve relatief
klein zijn, bemoeilijken dergelijke afwijkingen de interpretatie van de data en de grafieken.
Ook is het goed denkbaar dat bij andere kunstwerken hetzelfde fenomeen optreedt waarbij
de afwijkingen groter zijn zonder dat dit bekend is.
Geconcludeerd wordt dat de stabiliteit van referentiepunten gegarandeerd moet zijn en deze
punten daarom zorgvuldig gekozen moeten worden om introductie van systematische
fouten te voorkomen. Deze fouten kunnen zich manifesteren in vertekende zakkingstrends.
Grillige grafieken kunnen ertoe leiden dat onterecht grenswaarden voor de vervormingen
lijken te worden overschreden (vals alarm), maar het is ook mogelijk dat een daadwerkelijke
overschrijding van grenswaarden langere tijd onopgemerkt blijft (uitblijven van alarm).
Verificatie alternatief referentiepunt
Zoals betoogd is meetbout 101 waarschijnlijk meer geschikt om als referentiepunt te dienen.
In deze paragraaf wordt dit vermoeden geverifieerd. Op basis van de aangeleverde ruwe
data van de noordelijke meetpunten is de volgende grafiek verkregen (Figuur 6-5)
(referentiepunt = 100).
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Zakkingen t.p.v. zinkvoegen, referentiepunt = 100
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Figuur 6-5 Zakkingen meetpunten bij zinkvoegen noordzijde, referentiepunt = 100

Punten 101 en 102 lijken omhoog te komen. Dit zijn de meetpunten bij de meest westelijke
zinkvoeg (zinkvoeg 1) waarbij punt 101 vastzit aan de constructie van het landhoofd. Een
rijzing is hier erg onlogisch. Ook laten bijna alle meetpunten rond 1996 een vreemde “zak”
in de zakkingsgrafieken zien.
Wanneer daarentegen punt 101 als referentiepunt wordt gebruikt, dan resulteert de grafiek
in Figuur 6-6.
Zakkingen t.p.v. zinkvoegen, referentiepunt = 101
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Figuur 6-6 Zakkingen meetpunten bij zinkvoegen noordzijde, referentiepunt = 101

In de gecorrigeerde grafiek is er één punt dat per saldo omhoog lijkt te zijn komen, namelijk
het oorspronkelijke referentiepunt. Alle overige punten zijn gezakt. Het vreemde verloop
rond 1996 is verdwenen.
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De afwijkingen zijn in absolute zin weliswaar beperkt, maar ze leiden wel tot een onjuist
beeld van de zakkingstrend. De invloed van de keuze van het referentiepunt op de grafiek
van de zakkingstrend wordt geïllustreerd aan de hand van meetpunt 103 (Figuur 6-7). Dit is
het meest gezakte punt in Figuur 6-6.
Zakkingen t.p.v. zinkvoegen, vergelijking referentiepunten
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Figuur 6-7 Invloed keuze referentiepunt op zakkingstrend

Hanteren van het oorspronkelijke referentiepunt 100 geeft een grilliger verloop van de
zakkingen waarbij het zakkingstempo rond 1996 lijkt af te nemen om vanaf 2004 weer toe te
nemen. Hanteren van punt 101 als referentiepunt elimineert deze grilligheid en resulteert in
een overtuigender grafiek. In de verdere rapportage fungeert om deze redenen punt 101 als
referentiepunt.
6.4
Reconstructie nulmeting
Omdat de mootvoegen pas vrij recent zijn voorzien van meetbouten en er derhalve nog
geen bruikbare meethistorie is opgebouwd, wordt op een andere manier gepoogd om
inzicht te krijgen in de totale opgetreden zettingen ter plaatse van de mootvoegen. Hiervoor
wordt het ontwerp-alignement aangehouden als nul-situatie. Aanname hierbij is dat de
tunnel aanvankelijk (vrijwel) exact op het bedoelde niveau is afgezonken. Daarnaast zijn de
meetbouten geïnstalleerd op de barriers en in betegeling van de tunnelwanden. De
maatvastheid bij plaatsing van deze onderdelen wordt aangenomen groot te zijn. Wanneer
de sindsdien opgetreden zakkingen aanmerkelijk groter zijn dan de installatieonnauwkeurigheden tijdens afzinken en aanbrengen afwerking/wegmeubilair, dan is deze
methode voldoende nauwkeurig om als alternatief voor een nulmeting te dienen.
Ontwerpalignement
Het oorspronkelijke alignement (Figuur 6-8) wordt ontleend aan RWS (1992-TekF).
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Figuur 6-8 Ontwerpalignement

Het alignement is van links naar rechts als volgt onderverdeeld:
x Helling
1:22
x Dalboog R=2.500 m
x Horizontaal
x Dalboog R=2.500 m
x Helling
1:22
x Topboog R=13.500 m (betreft een kort stukje, wordt voor de berekeningen
vereenvoudigd tot een constante helling)
6.4.1.1 Ontwerppeil
De getoonde hoogten (peil) betreffen bovenzijde asfalt en bevinden zich nabij het
middentunnelkanaal (Figuur 6-9).

locatie meetbouten

peil

Figuur 6-9 Standaard dwarsdoorsnede

De meetpunten bevinden zich zoals gezegd echter op de geleideconstructie bij de
buitenwanden of in de tegelvoeg boven de barrier. De dwarsdoorsnede ter plaatse van
aansluiting barrier op buitenwanden is weergegeven in Figuur 6-10.
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Figuur 6-10 Maatvoering barrier

6.4.1.2 Hoogteligging bouten op barrier
De afstand tussen locatie peil en de buitenwand bedraagt 11,75 m en het afschot bedraagt
1:50. Ter plaatse van de buitenwand ligt de vloer daarom 235 mm lager dan ter plaatse van
peil. De geleideconstructie steekt 810 mm uit boven bovenzijde ballastbeton. De
aanvangshoogte van de geleideconstructie is daarom 810 – 235 = 575 mm hoger dan peil.
6.4.1.3 Hoogteligging bouten in tegelvoeg
Uit de maatvoeringstekening van de barrier blijkt dat de tegels 0,10 m hoog zijn. Wanneer
wordt aangenomen dat de boutjes midden in de voeg zijn geplaatst, en de boutjes een
diameter van 10 mm hebben, dan bevindt de bovenzijde van deze boutjes zich op 575 +
100 + 5 = 680 mm boven peil (aanvangshoogte).
Installatiehoogten meetbouten
Op basis van het ontwerpalignement wordt de nul-situatie per meetpunt bepaald, door
gebruikmaking van de hiervoor berekende correcties voor de aanbrenghoogte van de
meetbouten (Figuur 6-11).
Aanleghoogte meetbouten
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Figuur 6-11 Peil- en installatiehoogten meetbouten
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Verificatie gereconstrueerde zakkingsgrafiek
Met de berekende installatiehoogten van de meetbouten is het mogelijk om de totale
zakkingen sinds afzinken te bepalen en de zakkingsgrafieken te completeren.
Daadwerkelijke verificatie van deze gereconstrueerde zakkingsgrafiek is met de
beschikbare gegevens niet mogelijk. Daarvoor zou bijvoorbeeld de tunnel met
laserscanning moeten worden ingemeten, maar ook dan blijft er sprake van onzekerheid in
de opgetreden vervormingen.
Het is echter wel mogelijk om te beoordelen of de gereconstrueerde grafiek plausibel is.
Van de zinkvoegen is een meethistorie beschikbaar, beginnend 3 jaar na afzinken. De
grafieken van de zakkingen worden gecorrigeerd door aan het begin van de meetreeksen
het veronderstelde gemiste deel van de zakkingen toe te voegen. Vervolgens wordt op
basis van engineering judgement beoordeeld of de grafieken plausibel zijn.
Meetpunt 101 zal hierbij als referentie worden gehanteerd. Meetpunten bij de toeritten
worden buiten beschouwing gelaten omdat het zakkingsgedrag daar sterk wordt beïnvloed
door samenhang met de op palen gefundeerde toeritten.
Voor de noordelijke meetpunten resulteert dit in Figuur 6-12.
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20

Verplaatsing [mm]

10
0
1-1-1991

23-6-1996

14-12-2001

6-6-2007

26-11-2012

19-5-2018

-10
-20
-30
-40
-50

Datum
103

104

105

106

107

108

Figuur 6-12 Gecompleteerde zakkingsgrafiek meetpunten bij noordelijke zinkvoegen

Voor de zuidelijke meetpunten zijn de zakkingen weergegeven in Figuur 6-13.
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Gecompleteerde zakkingsgrafieken zuid
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Figuur 6-13 Gecompleteerde zakkingsgrafiek meetpunten bij zuidelijke zinkvoegen

Voor zowel de noordelijke als de zuidelijke meetpunten geldt dat de punten bij zinkvoeg 4
(107/108 en 407/408) eerst omhoog lijken te komen alvorens te gaan zakken. Dit strookt
niet met de verwachtingen, maar hoeft niet op voorhand onjuist te zijn vanwege bijvoorbeeld
plaatsingstoleranties tijdens het afzinken waardoor het slechts een rekenkundig probleem
is. Eventueel kan er ook sprake zijn van een fysieke oorzaak zoals kanteling van een
tunnelmoot ten gevolge van zeer ongelijkmatige bedding. Meest waarschijnlijk is er sprake
van een afwijkende installatiehoogte van de meetbouten.
Afgezien van de meetbouten bij zinkvoeg 4 stroken de grafieken met de verwachtingen en
zien er daarom geloofwaardig uit. Geconcludeerd wordt dat het vaststellen van de nulsituatie vanuit bouwtekeningen en monitoringsresultaten mogelijk is, doch dat hierbij
alertheid ten aanzien van de introductie van fouten benodigd is.
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7

Deformaties

7.1
Inleiding
Aan de hand van de gecompleteerde grafieken wordt geïnventariseerd welke
verplaatsingen in totaal zijn opgetreden en worden deze totale verplaatsingen vergeleken
met de geregistreerde verplaatsingen. Daarnaast wordt op de zakkingstrend ingezoomd om
mogelijke oorzaken van de doorgaande zakking te kunnen aanwijzen of uitsluiten.
7.2
Zakkingen tunnel in gemonitorde periode 17-09-1993 tot 12-04-2019
Deze periode betreft de volledige monitoringsperiode van de tunnel. Over deze periode zijn
uitsluitend van meetpunten aan weerszijden van de zinkvoegen de zakkingen bekend. De
totale zakkingen van de zinkvoegen over deze periode zijn weergeven in Figuur 7-1.
ZAKKINGEN NOORDTUNNEL TUSSEN 12-04-1994 EN 12-04-2019 (25,0 JAREN)
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Figuur 7-1 Zakkingen zinkvoegen over gehele monitoringsperiode

De zakking op X = 240 m (ter plaatse van de 2e zinkvoeg aan de westzijde) wijkt sterk af
van de overige zakkingen. De totale zakking bedraagt op dit punt circa 31 mm. De overige
zinkvoegen zijn in de beschouwde periode tot maximaal 15 mm gezakt.
7.3
Zakkingen tunnel sinds afzinken
De meest actuele NAP-hoogten van de meetbouten zijn ontleend aan het meetverslag uit
2018. Deze hoogten combineren met de vermoedelijke aanleghoogten levert de volgende
grafiek (Figuur 7-2) van de totale zakkingen die sinds afzinken zijn opgetreden:
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Figuur 7-2 Zakkingen sinds afzinken
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Uit de grafiek zijn meerdere zaken op te merken:
x Het zettingsverloop komt qua vorm overeen met de minder complete metingen van de
zinkvoegen (Paragraaf 7.2). De maximale zakking bedraagt nu echter 47 mm, waar dit
op basis van de onvolledige meetreeks 31 mm leek te zijn.
x Ook treedt de maatgevende zakking kennelijk niet op bij een zinkvoeg, maar blijkt bij een
mootvoeg op te treden.
x Bij X = 75 m en X = 300 m treden aanmerkelijke zakkingsverschillen op tussen de
noordelijke en zuidelijke buitenwanden van de tunnel.
x Bij de 2e zinkvoeg (de sluitvoeg) (X = 100 m) blijkt een sprong in de zakkingen op te
treden van circa 8 mm.
x Bij de 4e zinkvoeg (X = 360 m) lijkt nagenoeg geen zakking te zijn opgetreden. Dit is in
tegenspraak met de monitoringsdata. Ter plaatse van deze zinkvoeg is gedurende de
monitoringsperiode een zakking van circa 15 mm tot 20 mm gemeten. Op deze locatie is
de reconstructie daarom mogelijk niet betrouwbaar. Wel valt op dat noord- en zuidzijde
hetzelfde beeld laten zien wat juist tegen een fout in het meetsysteem kan pleiten.
x In Paragraaf 6.4 is dezelfde afwijking reeds besproken. De oorzaken kunnen divers zijn,
van afwijkende installatiehoogten tot ongelijkmatige bedding. Het is niet vast te stellen in
hoeverre deze aanvankelijke rijzing daadwerkelijk is opgetreden.
x Het is niet waarschijnlijk dat er sprake is van zwel in de niet-gemonitorde periode. Een
dergelijke verklaring is moeilijk te verenigen met de latere omslag van rijzing naar
zakking.
x Aan de westzijde lijkt de eerste moot integraal ongeveer 20 mm te zijn gezakt. Dit lijkt
niet plausibel omdat deze moot aan de linkerzijde (westzijde) is verbonden aan de toerit.
Vermoedelijk bevinden de koppen van de meetbouten zich hier op onderling
verschillende hoogten t.o.v. het peil.
x Het zou echter ook kunnen wijzen op bijvoorbeeld verbrijzeling van het beton rond de
deuvels in zinkvoeg 1 waardoor de deuvels minder goed functioneren en daardoor
aanmerkelijke zakkingen toelaten.
Vooralsnog wordt de gereconstrueerde grafiek aangehouden als correct, met dien
verstande dat de sprong in de zakkingen van de eerste moot aan de westzijde mogelijk niet
daadwerkelijk is opgetreden, alsmede de stilstand van zinkvoeg 4 die mogelijk niet
realistisch is. Bij de beoordeling van risico’s dient met deze onzekerheden rekening te
worden gehouden.
7.4
Zakkingstrends zinkvoegen
De zakkingstrends worden bestudeerd aan de hand van de gecompleteerde zakkingsgrafiek
(Figuur 7-3) van de noordelijke meetpunten:
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Figuur 7-3 Gecompleteerde zakkingsgrafiek noordelijke meetpunten

Alle meetpunten tekenen twee trends af:
x De ontbrekende data in de eerste 3 jaar zijn opgevuld met een rechte lijn. Dit is ten
gevolge van de eerder beschreven handmatige correctie. Alhoewel dit lineaire verloop
deels voortkomt uit arbitraire keuzes, valt op dat in de eerste 3 tot 5 jaar er sprake is van
een hoger zakkingstempo dan in het 2e deel van de grafiek.
x Vanaf 5 jaar na afzinken loopt de grafiek flauwer. Een logaritmisch verloop zou hier
verwacht mogen worden als er sprake is van een consolidatieproces.
Beschouwd wordt of de zakkingen logaritmisch verlopen. Hiertoe wordt de grafiek van
meetpunt 101 gebruikt. De grafiek blijkt als geheel niet goed te fitten met een logaritmische
trendlijn. De 2 takken van de grafiek in Figuur 7-4 (0-5 jaar en 5+ jaar) verschillen te sterk
van elkaar: er is daadwerkelijk sprake van een knik in de grafieken.
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Figuur 7-4 Gecomplementeerde zettingsgrafiek meetpunt 103

In de grafiek is de gecompleteerde grafiek weergegeven met de blauwe lijn. De
monitoringsdata vanaf start monitoring is weergegeven met de gele bolletjes. De rode lijn is
een logaritmische trendlijn, betrokken op de volledige grafiek. De groene logaritmische
trendlijn is betrokken op de data vanaf 17-09-1993, dus de periode na de knik (de volledige
gemonitorde periode).
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Beide logaritmische trendijnen blijken te vroeg af te vlakken, waardoor gebruik van een
dergelijke fit de te toekomstige zakkingen zal onderschatten.
De groene logaritmische trendlijn is uitsluitend gebaseerd op monitoringsdata en wordt
daarom niet beïnvloed door eventuele fouten bij het reconstrueren van de nul-situatie.
Omdat deze trendlijn desondanks het zakkingsverloop niet goed kan fitten, kan
geconcludeerd worden dat er daadwerkelijk geen sprake is van een logaritmisch verloop
van de zakkingen, maar van een (vrijwel) lineair zakkingsverloop. De lineaire trendlijn is
betrokken op de data vanaf 17-09-1993, en geeft de beste fit en daarmee vermoedelijk de
betrouwbaarste voorspelling voor de toekomstige zakkingen.
Geotechnische mechanisme zoals kruip dragen bij aan het zakkingsgedrag maar kunnen dit
niet sluitend verklaren gezien de lineaire trend van de zakking. Het huidige zakkingsgedrag
is waarschijnlijk geen (exclusief) geotechnisch vraagstuk. Geëigende geotechnische
rekenmethoden en -modellen zullen het zakkingsgedrag niet adequaat kunnen beschrijven.
De resultaten van deze modellen zal hoogstwaarschijnlijk een onderschatting van de
zakking betekenen. De gemeten zakking is een optelsom van meerdere mechanismes. De
constructieve toets dient dan ook uit te gaan van de monitoring. Dit geeft het daadwerkelijke
gedrag van de tunnel waarbij alle optredende, zowel bekende als onbekende, mechanismes
worden meegenomen.
7.5
Zakkingstrends mootvoegen
Van de mootvoegen is de monitoringshistorie te onvolledig om uitspraken te kunnen doen
over de zakkingstrend sinds afzinken. Wel kan het zakkingsgedrag van de mootvoegen met
het recente zakkingsgedrag van de zinkvoegen worden vergeleken. Het zakkingsgedrag is
weergegeven (Figuur 7-5, Figuur 7-6 en Figuur 7-7) voor de periodes 30-11-2013 tot 22-062015, 22-06-2015 tot 12-04-2019 en voor deze beide periodes tezamen.
ZAKKINGEN NOORDTUNNEL TUSSEN 30-11-2013 EN 22-06-2015 (1,6 JAREN)
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Figuur 7-5 Verticale deformatie tussen 31-11-2013 en 22-06-2015
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ZAKKINGEN NOORDTUNNEL TUSSEN 22-06-2015 EN 12-04-2019 (3,8 JAREN)
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Figuur 7-6 Verticale deformatie tussen 22-06-2015 en 12-04-2019

Het zakkingsgedrag lijkt niet logisch: punten die in de 1e periode gezakt zijn, doen dat in de
2e periode niet en vice versa. Tezamen leveren de 2 meetperiodes de grafiek in Figuur 7-7.
ZAKKINGEN NOORDTUNNEL TUSSEN 30-11-2013 EN 12-04-2019 (5,4 JAREN)
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Figuur 7-7 Verticale deformatie tussen 31-11-2013 en 12-04-2019

Deze grafiek laat een veel gelijkmatiger beeld van de zakkingen zien. Maar deze grafiek is
de optelsom van twee onlogische grafieken. Wegens gebrek aan verdere meetresultaten in
combinatie met het plausibel lijkende verloop van de grafiek, wordt met enige
voorzichtigheid aangenomen dat de grafiek correct is.
Op de maatgevende locatie (meetpunt 133) bedraagt de zakking 6,6 mm welke is
opgetreden over een periode van 5,4 jaar. Het gemiddelde zakkingstempo bedraagt op
deze locatie 1,2 mm/jaar. Met nog 70 jaar resterende technische levensduur is dus,
uitgaande van een lineair voortzettende zakking, nog ruim 80 mm bijkomende zakking
denkbaar. De totale zakking zal daarmee circa op 120 mm kunnen uitkomen. Ter
vergelijking: dit is ongeveer gelijk aan de actuele zakking van de Kiltunnel en heeft daar
geleid tot grote lekkages die reparaties noodzakelijk maakten.
7.6

Conclusies deformaties

x In de eerste 30 maanden is naar schatting tot circa 16 mm zakking opgetreden die niet is
geregistreerd.

x Sinds start monitoring is tot 31 mm zakking opgetreden. Derhalve blijkt dat ongeveer
x

1/3e van de totale zakkingen niet is geregistreerd.
Het zakkingsgedrag van de tunnel verloopt niet logaritmisch maar lineair. De zakkingen
worden daarom vermoedelijk niet exclusief door een geotechnisch mechanisme
aangedreven.
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x Geëigende geotechnische rekenmethoden kunnen het zakkingsgedrag waarschijnlijk
niet adequaat beschrijven.

x Het doortrekken van de zakkingstrend levert waarschijnlijk de meest betrouwbare
prognoses voor de nog te verwachten zakkingen.

x Op basis van de huidige zakkingstrend is nog circa 80 mm bijkomende zakking te

x

verwachten op de maatgevende positie. De eindzakking op T=100 jaar bedraagt dan
circa 120 mm. Bij dergelijke verplaatsingen dient op schades met aanzienlijke lekkages
te worden gerekend.
De op de mootvoegen uitgevoerde herhalingsmetingen resulteren in twee
zakkingsgrafieken die afzonderlijk doen twijfelen aan ieders juistheid. De grafiek van de
totale gemeten zakking van de mootvoegen lijkt wel geloofwaardig.
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8

Faalmechanismen

8.1
Inleiding
Bij het opstellen van de shortlist van voornaamste faalmechanismen is uitgegaan van
vakliteratuur en informatie geleverd door de commissie Deformaties. Uit ervaringen bij de
Tweede Coentunnel en de Kiltunnel is gebleken dat lekkages zich concentreren in of nabij
de voegen. Er zijn geen gevallen bekend van lekkages door de wanden, vloeren of daken
buiten de invloedssfeer van de voegen. Onder falen wordt in de context van voorliggende
risicoanalyse daarom verstaan: lekkage in of nabij de zinkvoegen en/of mootvoegen.
In de beschouwing van de faalmechanismen zullen daarom uitsluitend de voegen in
beschouwing worden genomen.
8.2
Oorzaken lekkage
Uit de vakliteratuur blijken de drie voornaamste risico’s voor het optreden van lekkage:
x Overbelaste/bezweken kraagverbinding wat leidt tot water- en zandvoerende scheuren.
x Corrosie van de klemverbinding van het Omega-profiel, waardoor:
q lekkage kan ontstaan achterlangs de klemstrip, of het profiel kan zelfs loslaten.
q de klemverbinding kan verzwakken, waarna in combinatie met deformaties de
belastingen op de verbindingen te hoog worden en deze bezwijken.
x Overmatige deformatie van het W9U dilatatieprofiel in de mootvoegen.
Er zijn geen gevallen bekend waarbij het rubber (de boog) van het Omega-profiel bezweken
is. Dit bezwijkmechanisme wordt daarom niet in de risicoanalyse betrokken.
Bij de Eerste Coentunnel is waarschijnlijk sprake van een bezweken kraagverbinding, maar
ook een aan corrosie van de klemverbinding gerelateerde oorzaak wordt niet uitgesloten. In
zijn algemeenheid is het verdedigbaar om te veronderstellen dat degradatieprocessen en
eventueel daaruit voortkomende lekkages zich gradueel opbouwen en dat constructief
bezwijken en de gevolgen daarvan zich abrupter en heviger uiten.
Bijvoorbeeld: lekkage achter de klemverbinding langs bouwt zich langzaam op en geschiedt
met lage debieten. Het bezwijken van een klemverbinding kan zich daarentegen snel over
grotere lengte uitbreiden (ritssluiting-effect), en kan zodoende vrij abrupt aanzienlijke
lekdebieten veroorzaken.
Samengevat worden drie hoofdoorzaken van lekkage als potentieel relevant beschouwd:

x Bezwijken van de deuvel- of kraagverbinding.
x Degradatie van de klemverbinding van het Omega-profiel.
x Bezwijken van het dilatatieprofiel in de mootvoegen.
8.3
Feedbackmechanismen
Oorzaken en gevolgen zijn niet altijd op voorhand scherp te onderscheiden. Zo kan
bijvoorbeeld het zandpompeffect leiden tot het bezwijken van voegprofielen en zodoende
leiden tot lekkage. De lekkage kan het onderspoelzand doen uitspoelen, waardoor de
kraagverbinding overbelast raakt en er zich scheuren ontwikkelen die zand- en
watervoerend zijn en verdere uitspoeling veroorzaken. De overbelasting van de kraag is hier
dus het gevolg van lekkage én een oorzaak van het ontstaan van verdere lekkage.
In voorliggend rapport wordt op dergelijke feedbackmechanismen niet uitgebreid ingegaan.
Doel van het rapport is om het ontstaan van lekkages te koppelen aan deformaties,
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eventueel in combinatie met degradatieprocessen. Het is evident dat een eenmaal ontstane
lekkage nieuwe mechanismen kan uitlokken of versnellen. Het is daarom van groot belang
de eerste lekkage zo snel mogelijk te identificeren en vervolgens met object-specifieke
kennis de eventuele cascade-effecten vast te stellen. In dit rapport worden eventuele
feedbackloops niet verder onderzocht.
8.4
Identificatie falen middels inspecties en deformatiemetingen
Constructief bezwijken van onderdelen is waarschijnlijk goed te voorspellen, of, wanneer het
reeds is opgetreden, snel waar te nemen aan de hand van monitoring van deformaties. De
constructieve faalmechanismen zijn te koppelen aan (een combinatie van)
vervormingsmodi.
Degradatieprocessen zijn middels inspecties vast te stellen. De mate van degradatie is voor
sommige processen te kwantificeren en door te vertalen naar een reductie van sterkte. De
effecten van degradatie en deformatie kunnen zodoende beiden meegewogen worden in
een sterktebeschouwing en daarmee in een risicobeoordeling.
De identificatie van overmatige verplaatsingen wordt beperkt door het monitoringsregime. Er
worden uitsluitend verticale verplaatsingen gemeten. Axiale verplaatsingen (verplaatsingen
in de langsrichting van de tunnel) kunnen niet worden vastgesteld binnen de huidige
monitoringsaanpak.
8.5
Faalmechanismen in relatie tot deformaties
In de voegen kunnen drie vervormingsmodi optreden:

x Discreet zakkingsverschil over de voeg.
x Uniforme verwijding van de voeg (axiale verlenging van de tunnel).
x Rotatie in de voeg.
Torsieverschillen tussen opvolgende moten behoeft geen afzonderlijke beschouwing omdat
torsie zich als een discreet zakkingsverschil manifesteert, waarbij de grootte van de
zakkingsverschillen tussen beide buitenwanden van de tunnel verschillen.
Zijdelingse verplaatsing wordt ook niet in beschouwing genomen. Aangezien de tunnel in
een rechtstand ligt, is er in de zijdelingse richting geen noemenswaardige beweging te
verwachten.
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De hierboven beschreven vervormingsmodi worden toegelicht, met een beknopte
beschrijving van de eventuele gevolgen:
1.

Een discreet zakkingsverschil over de voeg wijst op de aanwezigheid van
aanmerkelijke dwarskrachten in de kraagverbinding. Dit kan leiden tot
overbelasting van de kraag, waardoor zich scheurvorming kan ontwikkelen in de
tand, welke uiteindelijk water- en zandvoerend kan zijn. Hierbij is te verwachten
dat grote zakkingsverschillen er op kunnen wijzen dat het bezwijken van de kraag
reeds heeft plaatsgevonden. Ook kan bij grote zakkingsverschillen de
krachtswerking in het Omega-profiel beïnvloed zijn.

2.

Een verwijding van de voeg wijst op het optreden van het zandpompeffect. Het
zandpompeffect introduceert onwenselijke krachtswerking in Gina- en Omegaprofiel. Degradatie van de klemverbinding van het Omega-profiel kan de sterkte
van de verbinding hebben doen afnemen. Verder kan dit leiden tot verplaatsing
van het Gina-profiel, met mogelijk afboeren van beton tot gevolg.

3.

Een grote rotatie in een voeg kan aan de getrokken zijde voor de voegprofielen
leiden tot dezelfde problemen als het zandpompeffect. Aan de gedrukte zijde
verschuift bovendien het contactpunt richting bovenzijde van de tunnel met
mogelijk afboeren van beton tot gevolg.

8.6
Tijdsafhankelijke effecten
Als tijdsafhankelijke effecten zijn aan te merken:
x Corrosie klemverbinding Omega-profiel. Materiaalafname kan leiden tot:
q Afname van de sterkte van de klemverbinding waardoor deze kan bezwijken.
q Afname van de klemdruk, waardoor het Omega-profiel kan loslaten/slippen.
q Afname van de klemdruk, waardoor er lekkage kan optreden langs de
klemverbinding.
x Relaxatie van het rubber van de profielen. Dit kan resulteren in:
q Afname van de klemdruk, waardoor het Omega-profiel kan loslaten (verschuiven).
q Afname van de klemdruk, waardoor er lekkage kan optreden langs de
klemverbinding.
x Zandpompeffect. Dit kan leiden tot:
q Naar binnen verplaatsen van Gina-profielen waardoor deze klemverbinding aan de
buitenzijde van de tunnel overbelast tot deze bezwijkt, het Gina-profiel niet langer
afdicht en de waterdruk volledig door het Omega-profiel dient te worden opgenomen.
q Vervolgens kan het Omega-profiel tevens worden blootgesteld aan een jaarlijks
verder toenemende belasting door het opgespannen zand in de voeg.
q De krachtsdoorgifte door het vervormde en verplaatste Gina-profiel kan dermate sterk
veranderen dat beton kan afboeren en zodoende zand- en watervoerende scheuren
vormt.
Elk van de drie tijdsafhankelijke effecten wordt nader uitgediept in de volgende subparagrafen.
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Corrosie
8.6.1.1 Algemeen
Corrosie van de klemverbinding van de Omega-profielen heeft grote invloed op de conditie
van de zinkvoegen. Voor de mootvoegen is corrosie weinig relevant omdat de stalen
onderdelen in het beton zijn opgenomen en daardoor geconserveerd zijn.
Naast de reeds genoemde verzwakkingen en/of stijfheidsreducties kan corrosie leiden tot
het bezwijken van de klemverbinding, bijvoorbeeld door breuk van de ankers of door
moeren die afschuiven langs gecorrodeerd schroefdraad. Uit het onderzoek Instandhouding
Zinkvoegen van het COB (2014) blijkt dat lekkages in zinkvoegen vrijwel uitsluitend worden
veroorzaakt door corrosie van de klemconstructie. De schroefdraad van de
verbindingsmiddelen is hierbij de zwakke schakel. Afschuiven van moeren is daarom het
meest relevante mechanisme.
Uit COB-onderzoek (2014) blijkt dat het zichtbare deel van de schroefdraad zeer sterk
aangetast kan zijn. Het deel van de bout dat door de moer is omhuld vertoont minder
corrosie. De materiaalafname is daar veelal beperkt. Opgemerkt moet worden dat de
steekproef bijzonder klein is en dat deze observaties daarom niet ongerechtvaardigd
optimistisch moeten worden opgevat. Bij bezwijken van één anker kan de klemconstructie
zich als een ritssluiting openen. De klemverbinding is dus zo sterk als de zwakste
verbinding.
De sterkte van de verbindingen in gecorrodeerde toestand is niet of nauwelijks rekenkundig
te bepalen. De Commissie Zinkvoegen gaf in 2013 aan, op basis van onderzoek naar de
staat van zinkvoegen van voor 1977 (36 jaar of ouder) dat er weliswaar aanzienlijke corrosie
is aangetroffen bij de bouten van klemverbindingen, waarbij de verbindingen niet meer aan
de ontwerpeisen lijken te voldoen, maar dat daarbij geen acuut gevaar op bezwijken wordt
voorzien. Deze verregaande aantasting werd alleen aangetroffen in de splashzone, dus op
de grens van droog en nat, zie de rode zones in Figuur 8-1 (COB, 2020c).

Figuur 8-1 Situatie bij tunnels geopend voor 1977

Opmerkingen:
x Rode zones zijn verregaand aangetast.
De groene (droog) en blauwe zone (nat) laten uitsluitend oppervlakkige corrosie zien en
verregaand aangetaste conservering. Het dooizouthoudende water in de vloervoeg is
afkomstig van neerslag en wijst daarom niet op voorhand op lekkage. Tunnels van na 1992
(21 jaar of jonger) lieten in de splashzone lichte corrosie zien en aantasting van de
conservering, waardoor geen risico wordt vermoed op bezwijken of verminderd
functioneren.

44

Opgemerkt dient te worden dat de afwezigheid van acuut gevaar niet betekent dat de voeg
nog van voldoende kwaliteit is. Er kan sprake zijn van lekkage langs de klemconstructie of
de klemconstructie wordt door het Gina-profiel ”uit de wind gehouden”.
8.6.1.2 Noordtunnel
De staat van de (schroefdraad van de) verbindingen is uitsluitend door middel van inspectie
te bepalen. Bij de Noordtunnel is gebleken dat de verbindingen niet of nauwelijks aantasting
vertonen. De klemconstructie kan als volledig intact worden beschouwd. Toetsing van de
Omega-profielen kan plaatsvinden middels de ontwerpgrafieken van Trelleborg.
8.6.1.3 Verloop corrosieproces
Bij afwezigheid van inspectiegegevens kan een indicatie worden ontleend aan de
zinkvoegonderzoeken die op andere tunnels zijn uitgevoerd. In algemene zin kan een
aanname worden geformuleerd voor het verloop van de aantasting van de verbindingen
door de waarnemingen uit de praktijkonderzoeken te extrapoleren. Het verloop van de
aantasting in de splashzone wordt als volgt ingeschat:
x De conservering is na 20 jaar verregaand aangetast en niet meer functioneel. Corrosie
start na 20 jaar.
x In de volgende 20 jaar treedt verregaande aantasting op, zonder acuut
veiligheidsprobleem.
x Na 50 jaar levensduur is de verbinding dermate ver aangetast dat de moer dermate is
verzwakt dat de klemkracht nagenoeg verdwenen is. Het Omega-profiel is niet langer op
wrijving gefixeerd, maar is verankerd doordat de verdikte rand achter de klemstrip haakt.
De bouten fungeren in deze situatie als deuvels (Figuur 8-2 en Figuur 8-3).

Figuur 8-2 Klemconcept (Trelleborg) zoals toegepast bij de Noordtunnel (uitgezonderd het bouttype)
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Figuur 8-3 Klemsysteem zoals toegepast bij de Noordtunnel, met draadeinden M20, h.o.h. 150 mm,
kwaliteit 8.8

Het gegeven dat bij oudere tunnels de klemverbindingen sterk aangetast kunnen zijn,
maken dat bij deze tunnels de staat van het Gina-profiel bepalend kan zijn voor het
optreden van lekkage. Vervormingsmodi die wijzen op het (aanstaande) falen van het Ginaprofiel, zoals het zandpompeffect, verdienen daarom bij oudere tunnels mogelijk meer
aandacht dan vervormingsmodi die falen van het Omega-profiel kunnen inluiden.
Relaxatie
Ter plaatse van de klemverbinding ondervindt het rubber van het Omega-profiel een
klemdruk. Deze klemdruk dient zowel het profiel vast te klemmen op wrijving, als ook
achterloopsheid te vermijden. Bij een tekortschietende klemdruk zal het profiel achterloops
kunnen worden en zodoende gaan lekken.
Bij het dimensioneren van de klemverbinding dient de te verwachten relaxatie te worden
verdisconteerd. Na aftrek van de totale relaxatie dient de klemdruk 2,5 maal de heersende
waterdruk te bedragen om met voldoende zekerheid achterloopsheid te kunnen vermijden.
In de praktijk worden de bouten na één week nagespannen zodat de initiële klemkracht
wordt hersteld. Na 100 jaar resteert dan nog 67% van de oorspronkelijk aangebrachte
spanning.
De waterdruk bedraagt bij de Noordtunnel ten hoogste 174 kPa. Voor het toegepaste profiel
Omega 300-70 resulteert dit in een benodigde klemdruk van 86,29 kN/m1. Bij een breedte
van het contactvlak tussen klemstrip en Omega-profiel van 45 mm dient de initiële
contactdruk 1,92 N/mm2 te bedragen.
Uit de ontwerpgrafiek (Figuur 8-4) is af te leiden wat de indrukking van de flens van het
Omega-profiel is bij de berekende benodigde klemdruk. De eenheid op de verticale as is
kg/20 cm. De berekende klemdruk van 86,29 kN/m1 komt overeen met 1.726 kg/20 cm.
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initieel

1 mm ontspanning

Figuur 8-4 Ontwerpgrafiek Omega-profiel

De benodigde initiële indrukking van de flens bedraagt 4 mm. Corrosie kan leiden tot
afschuiven van de moeren en uitbuigen van de klemstrips. Wanneer door corrosie er 1 mm
ontspanning optreedt, dan reduceert de klemdruk van 1.726 kg/20 cm naar 700 kg/20 cm:
een reductie van bijna 60%. De aanvankelijk beoogde veiligheid van 2,5 (klemdruk versus
waterdruk) is dan gereduceerd naar 1,0. Corrosie kan dus bijdragen aan het ontstaan van
lekkage.
Zandpompeffect
Het zandpompeffect is het verschijnsel dat door seizoensgebonden temperatuursvariaties
de tunnelmoten kunnen verlengen en verkorten. In de winter verkorten de moten, waardoor
de zinkvoegen iets verwijden. De voeg is aan de buitenzijde gevuld met zand. In de winter
stroomt er een beetje zand de voeg in. In de zomer zetten de moten uit en raakt het zand
opgespannen. Hierdoor oefent het zand een zijdelingse belasting uit op het Gina-profiel. Op
termijn kan dit leiden tot het bezwijken van de klemverbinding aan de buitenzijde van het
Gina-profiel of het afboeren van beton aan de binnenzijde, waardoor deze instabiel kan
worden en ”omvalt”. Het Gina-profiel verliest haar afdichtende werking.
Het zandpompeffect treedt slechts op wanneer de voegopening voldoende ”slank” is. De
diepte van de voeg moet tenminste gelijk zijn aan of groter dan de voegopening. In het
geval van de Noordtunnel lijkt het zandpompeffect te kunnen optreden. In de afbeelding van
de voeg is de open ruimte aangegeven met de rode lijn (Figuur 8-5).
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Figuur 8-5 Voeg

De ruimte is aan de bovenzijde vrij nauw, waardoor het zand opgesloten kan worden en ten
gevolge van uitzetten van de tunnelmoten opgespannen kan raken.
Het kopvlak bestaat uit een stalen plaat met daarachter een staalprofiel IPE500. Afboeren
van beton is daarmee vrijwel uitgesloten. Bovendien zijn de bouten van de klemverbinding
op de staalplaat gelast. De voegoplossing is v.w.b. schaderisico’s t.g.v. het zandpompeffect
robuust.
Geconcludeerd wordt dat bij de Noordtunnel het zandpompeffect waarschijnlijk kan
optreden, maar dat tegelijkertijd het ontstaan van schade t.g.v. het zandpompeffect
onwaarschijnlijk wordt geacht.
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9

Signaalwaarden deformaties

9.1
Inleiding
Het meten van deformaties geeft inzicht in de krachtswerking in de constructie en de
voegprofielen. Voor de zinkvoegen en de mootvoegen worden signaalwaarden voor de
deformaties bepaald, gericht op het identificeren van (aanstaande) overbelasting van de
dwarskrachtverbindingen en de voegprofielen.
De verschillende voegconstructies zijn als volgt opgebouwd/samengesteld (Tabel 9.1).
Tabel 9.1 Voegconstructies Noordtunnel
Onderdeel
Dwarskrachtverbinding
Verdeuveling in vloer (aantal
deuvels)
Kraag
Afdichting
Gina-profiel
Omega-profiel
W9U-I-profiel
Rubberprofiel D=50mm
ACME20A-profiel

Zinkvoegen
toeritten

Zinkvoegen

Sluitvoeg

(31)

(50)

(50)

-

-

-

-

-

Mootvoegen
-

-

-

Van het Omega-profiel is reeds beredeneerd dat de sterkte van de verbinding in
gecorrodeerde toestand niet te bepalen is, maar tevens is aannemelijk gemaakt dat Omegaprofielen in zijn algemeenheid in de praktijk niet aan hoge waterdrukken staan blootgesteld
omdat de Gina-profielen onbedoeld de rol van primaire afdichting vervullen. Voor de
verbinding van de Omega-profielen is het een veilige (mogelijk te conservatieve) aanname
om te veronderstellen dat deze na 50 jaar geen sterkte (meer) bezitten. Het falen van een
Gina-profiel leidt dan direct ook het falen van het Omega-profiel in.
De onderste twee profielen uit de tabel hebben geen functie als primaire of secundaire
waterdichting en worden daarom buiten beschouwing gelaten. Van de vier resterende items
wordt berekend of ingeschat wat de toelaatbare vervormingen zijn, waar relevant.
9.2
Verdeuveling
Verdeuvelingen zijn toegepast in de vloer ter plaatse van de zinkvoegen (Figuur 9-1) en de
sluitvoeg. Bij de toeritten zijn 31 deuvels toegepast, bij de tussengelegen zinkvoegen 50
deuvels per voeg. De dwarskrachtoverdracht vindt in alle zinkvoegen derhalve uitsluitend
via de vloer plaats.

Figuur 9-1 Zinkvoegontwerp Noordtunnel. Links: aansluiting op oostelijke toerit. Rechts: zinkvoeg 4
(2e zinkvoeg aan de oostzijde).

Schematische weergave van de zinkvoeg met nummering van de wapening (Figuur 9-2).

49

Figuur 9-2 Schematische weergave zinkvoeg

De rode wapening is bepalend voor de sterkte van de tand van de vloer. De zwarte
wapening heeft betrekking op de sterkte van de bevestiging van de overlaging.
De wapeningstypen en aantallen deuvels per voegtype zijn weergegeven in Tabel 9.2.
Tabel 9.2 Wapening en deuvels per voegtype
Onderdeel
Deuvels
Wapeningstype

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

Zinkvoegen toeritten
31
16-200 (1005 mm2/m1)
16-200 (1005 mm2/m1)
16-200 (1005 mm2/m1)
20-335 (938 mm2/m1)
25-475 (1033 mm2/m1)
20-200 (1571 mm2/m1)
20-200 (1571 mm2/m1)

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

Zinkvoegen
50
16-200 (1005 mm2/m1)
16-200 (1005 mm2/m1)
16-200 (1005 mm2/m1)
25-250 (1963 mm2/m1)
25-475 (1033 mm2/m1)
20-200 (1571 mm2/m1)
20-200 (1571 mm2/m1)

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

Sluitvoeg
50
16-200 (1005 mm2/m1)
16-200 (1005 mm2/m1)
16-200 (1005 mm2/m1)
25-250 (1963 mm2/m1)
25-475 (1033 mm2/m1)
20-200 (1571 mm2/m1)
20-200 (1571 mm2/m1)

Alle wapeningsgehaltes blijken gelijk, behalve de verticale stekwapening (4). De
dwarskracht die door de deuvels van de ene moot naar de andere moot wordt
overgedragen, dient hoofdzakelijk door deze stekwapening (4) te worden opgenomen.
De horizontale wapening (5 in Figuur 9-3) heeft weliswaar een verdeuvelende invloed, maar
afgaande op de grote hart-op-hartafstand (475 mm) is aan deze wapening nooit een
constructieve rol toegedicht. Bovendien is deze wapening opgelengd middels Lentons,
waardoor verwacht wordt dat deze wapening belast op afschuiving slapper reageert dan de
stekwapening. De stekwapening kan daardoor reeds vloeien alvorens de deuvelwapening
significant bijdraagt aan het opnemen van de dwarskracht. Derhalve wordt uitsluitend de
stekwapening in de beschouwing van de dwarskrachtcapaciteit betrokken.

2

3
4

1
5

6
7
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Figuur 9-3 Wapeningsconfiguratie

In vervormde toestand ziet de voegconstructie er als volgt uit (Figuur 9-4), met uitsluitend de
geactiveerde wapening aangegeven:

2
1

3

Figuur 9-4 Voeg in vervormde toestand

1. De treksterkte van de stekwapening is groter dan de dwarskrachtcapaciteit van de
betonnen overlaging. Bij toenemende verschilverplaatsing zal in de linkermoot een
scheur ontstaan ten gevolge van de dwarskracht. De drukdiagonaal wordt in het
bovennet niet goed opgevangen. De langswapening beperkt de scheurwijdte wellicht
nog enigszins. Na vorming van de scheur zal de stekwapening meegeven door te
vloeien.
2. Scheur 2 zou kunnen ontstaan doordat de (opgelegde) verschilverplaatsing grote
trekkrachten opwekt in het beton. Na scheuren wordt de samenhang verzorgd door de
beugelwapening.
3. Scheur 3 zou kunnen ontstaan in combinatie met scheur 2. Scheur 3 vormt als enige
een lekweg en is daarmee leidend in het bepalen van een toelaatbare
verschilverplaatsing in de zinkvoegen. Het ondernet is niet in staat om een gevormde
drukdiagonaal correct op te vangen. De tand is echter zwaarder gewapend dan de
overlaging aan de linkerzijde van de voeg.
De toelaatbare vervorming wordt als volgt bepaald:
x Scheuren 1 en 2 zijn het minst relevant want deze vormen geen potentiële lekweg.
x Alle verschilverplaatsing wordt geacht zich te concentreren in scheur 3.
x Er wordt een vakwerkmechanisme verondersteld ter bepaling van de spanningen in de
wapening. De onderste haarspeld wordt geacht het optredende moment op te nemen.
x De grote haarspeld wordt geacht de dwarskracht op te nemen.
x Toetsing vindt plaats aan de hand van NEN-EN 1992-3 (2006) artikel 7.3.1 (112): de
minimale hoogte van de betondrukzone is de kleinste waarde van {50 mm; 0,2h}. Bij een
h van 500 mm is 50 mm betondrukzonehoogte het geldende criterium.
x Volgens hetzelfde artikel dient te worden uitgegaan van lineair-elastisch
materiaalgedrag. Impliciete aanname daarbij is dat het te toetsen onderdeel zich
gedraagt zoals bedoeld. In het geval van de tand geldt dat de verschilzakking een
opgelegde verplaatsing is, die de tand blijft belasten, ook als het bezwijkmoment
inmiddels is bereikt. Kortom: toetsing dient plaats te vinden op basis van UGTparameters.
Toegepaste betonsterkteklasse is B30. Bij volledige mobilisatie van de aanwezige wapening
in de tand vormt zich een betondrukzonehoogte van 50,6 mm. Dit is nagenoeg gelijk aan
het gestelde minimum t.b.v. de waterdichtheid. Dit negeert echter de tekortschietende
dwarskrachtwapening.
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Een exacte waarde voor de toelaatbare verschilzakking over de voeg laat zich niet of
nauwelijks berekenen. De tand is star en zal bij een geringe vervorming reeds
scheurvorming vertonen. Omdat de stalen deuvels aan de buitenzijde voorzien zijn van
bitumen kan er een geringe bewegingsvrijheid worden verondersteld. Geschat wordt dat er
1 mm verschilverplaatsing over de voeg kan plaatsvinden alvorens er sprake zal zijn van
spanningsopbouw in het beton.
Aangenomen kan worden dat bij 2 mm daadwerkelijke verschilzakking de lekkage reeds
gevormd is. Dit strookt met de waarnemingen zoals beschreven in Paragraaf 4.10. Schadeinitiatie vindt dan plaats bij een verschilzakking tussen 1 en 2 mm.
De signaalwaarde dient voldoende groot te zijn om meetfouten uit te kunnen sluiten. De
standaardafwijking van de tot dusver gehanteerde meetmethode bedraagt volgens de
monitoringrapportages 1 mm / wortel(km). Dit komt neer op ongeveer 1,5 mm meetfout.
Deze waarde ligt in dezelfde orde van grootte als de schadeveroorzakende
verschilzakkingen.
Verdiscontering van de meetfout zal leiden tot onpraktische triggerlevels. Zo zal de kritische
verschilzakking van 2 mm, verminderd met de meetfout van 1,5 mm, leiden tot een
signaalwaarde van 0,5 mm. Deze signaalwaarde is dermate klein dat er voornamelijk
onterechte schadevermoedens uit zullen voortkomen.
Geconcludeerd wordt dat de gehanteerde meetmethode onvoldoende nauwkeurig is om
betrouwbaar schaderisico’s te identificeren.
Als triggerlevels worden voorgesteld (zonder verdiscontering systematische meetfout):
x Groen: dZ < 1,0 mm. Kans op schade zeer gering.
x Geel: dZ = 1,0 mm. Kans op beginnende schade.
x Oranje: dZ = 1,5 mm. Reële kans op schade.
x Rood: dZ = 2,0 mm. Grote kans op schade.
Geadviseerd wordt om over te stappen op een nauwkeuriger meetmethode, waarbij de
meetfout aanzienlijk kleiner is dan de groene triggerlevel (acceptabele meetfout in orde 0,1
mm).
Langsverplaatsingen in de voegen hebben geen invloed op het ontstaan van schade aan de
tand. Hiervoor hoeven daarom geen signaalwaarden te worden bepaald.
9.3
Kraag mootvoegen
In de mootvoegen speelt waarschijnlijk hetzelfde probleem als in de zinkvoegen, namelijk
ontoereikende beugelwapening om de na scheuren gevormde drukdiagonalen op te vangen
(Figuur 9-5).
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Figuur 9-5 Door scheuren gevormde drukdiagonalen

In Paragraaf 4.10 is beredeneerd dat een zakkingsverschil van ca. 2 mm in de mootvoegen
kan leiden tot schade. Voor de mootvoegen wordt derhalve eenzelfde set signaalwaarden
gehanteerd als voor de zinkvoegen. Echter omdat de mootvoegen als een rondom lopende
kraag zijn uitgevoerd, kan het aanliggen van de kraag zowel t.p.v. de vloer als ook t.p.v. het
dak plaatsvinden.
Derhalve wordt geadviseerd om meetpunten in de mootvoegen zowel bij de vloer als bij het
dak aan te brengen. Ook bij de mootvoegen geldt dat de meetfout een orde kleiner moet
zijn dan de groene triggerlevel.
9.4
Gina-profiel
Zoals beredeneerd in Paragraaf 8.6.3 worden er geen schaderisico’s t.g.v. het
zandpompeffect voorzien. Er zijn ook geen andere schaderisico’s geïdentificeerd voor het
Gina-profiel die zouden kunnen voortkomen uit zakkingsverschillen in de zinkvoegen.
Voor het Gina-profiel worden derhalve geen grenswaarden voor deformaties bepaald.
9.5
Omega-profiel
In Paragraaf 4.9 is de staat van de klemverbinding van de Omega-profielen beschreven. Er
is nauwelijks sprake van corrosie. De klemverbinding is daarom nog zo goed als nieuw,
zowel qua sterkte als qua aanwezige klemdruk (afdichtende werking).
De krachtswerking in een Omega-profiel en de bijbehorende klemverbinding is v.w.b. de
geometrische kenmerken voornamelijk afhankelijk van de boogstraal van het Omega-profiel.
Een grotere boogstraal leidt tot een hogere trekkracht in het rubber en een hogere
afschuifkracht in de klemverbinding. Deze boogstraal kan vergroten wanneer de voeg
verwijdt, of bij een aanzienlijke verschilzakking over de voeg.
In geval van een verwijding van de voeg is er een horizontale verschilverplaatsing van
meerdere centimeters nodig alvorens er sprake is van een significante wijziging in de
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krachtswerking in het Omega-profiel en de klemverbinding. Gaping van de voeg is daarom
een ondergeschikt schademechanisme i.r.t. de overbelasting van de kraag of deuvels.
Daarnaast is het mechanisme niet betrouwbaar te meten aangezien het kan voortkomen uit
een axiale verlenging van de voeg (niet te meten in huidig meetregime) en uit een rotatie in
de voeg.
Wanneer een zakkingsverschil over de voeg wordt beschouwd, ook dan zal een deformatie
van meerdere centimeters nodig blijken alvorens de krachtwerking in het Omega-profiel en
de klemverbinding significant zal veranderen. Een eventueel bezwijken van het Omegaprofiel en/of de klemverbinding is dan al ruimschoots voorafgegaan door het bezwijken van
de kraag- of deuvelverbinding.
Aanbevolen wordt om verwijding van de voegen te monitoren, mede in het licht van de nog
toenemende zakkingen. Vanwege het lagere schaderisico is hiervoor geen hoge
meetfrequentie of meetnauwkeurigheid benodigd. Gedacht kan worden aan het plaatsen
van bijvoorbeeld scheuropnemers over de voegen, zowel bij de vloer als bij het dak, om
zodoende axiale verplaatsingsverschillen te kunnen monitoren. De verticale
verplaatsingsverschillen worden reeds gemeten, daarvoor is in Paragraaf 9.2 geadviseerd
om over te stappen op een nauwkeuriger meetmethode.
Voorts wordt geadviseerd om vast te stellen of er in de huidige situatie sprake is van
verwijding van zink- of mootvoegen, en de mate van verwijding vast te stellen om zodoende
een nul-situatie voor dit bezwijkmechanisme vast te stellen.
9.6
W9U-profiel
In de mootvoegen wordt de afdichting verzorgd door het W9U-I-profiel. De “I” betekent dat
er een na-injectie kan plaatsvinden om achterloopsheid van het profiel t.g.v. bijvoorbeeld
grindnesten of gebrekkige verdichting te voorkomen.
Het profiel bestaat uit 2 stalen platen met daartussen een rubberprofiel. Dit rubberprofiel
heeft 2 verdikkingen t.b.v. verankering in het beton, en een holle verdikking t.b.v. het bieden
van vervormingscapaciteit (Figuur 9-6).

Figuur 9-6 Rubberen voegprofiel

Uit het onderzoek naar de voegprofielen van de Vlaketunnel is gebleken dat dit profieltype
een zeer grote vervormingscapaciteit heeft. Bij de liftproef scheurde het profiel bij een
vervormingsverschil van 280 mm (Figuur 9-7).
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Figuur 9-7 Proeven vervromingscapaciteit Vlaketunnel

Opgemerkt dient te worden dat er een voegopenstand van 2 cm is toegepast bij de proef.
Dit sloot aan bij de waarnemingen aan de Vlaketunnel. Een dergelijke voegopenstand
voorkomt dat het profiel wordt “afgeknipt” bij een verschilverplaatsing, maar dit is voor de
Noordtunnel waarschijnlijk te optimistisch. De tunnelmoten van de Noordtunnel zijn tegen
elkaar gestort, waardoor niet kan worden uitgegaan van deze gunstige voegopenstand.
Er kan echter gerekend worden op een vervormingscapaciteit die tenminste gelijk is aan de
diameter van de holte in de middelste verdikking. Dit komt neer op tenminste ca. 20 mm
vervormingscapaciteit. Deze vervormingscapaciteit is een orde groter dan die van de
betonnen kraagverbinding. Bezwijken van het W9U-I-profiel zal daarom voorafgegaan
worden door bezwijken van de betonnen kraag.
Voor het W9U-I-profiel worden derhalve geen signaalwaarden voor de kritische deformaties
bepaald.

55

10

Geotechnische modellering

10.1
Algemeen
In eerste instantie is geopperd het deformatiegedrag van de tunnel te modelleren door
middel van een 2D EEM-model. De gedachte hierachter is dat het model gefit wordt aan de
gemonitorde deformaties. Op basis van het gefitte model kan mogelijk een voorspelling van
de te verwachten deformaties in de komende jaren worden gedaan. Idealerwijs zou dit
gekoppeld kunnen worden aan nieuwe monitoringsdata. In dit hoofdstuk wordt het proces
van modellering toegelicht en de geschiktheid van een dergelijk model besproken.
10.2
Model in langsrichting
Op basis van de beschikbare geotechnische en geometrische gegevens is een eerste opzet
van een 2D EEM-model in langsrichting gemaakt zoals is weergegeven in Figuur 10-1.
Doordat de beschikbare informatie met name uit tekeningen bestaat en er geen
geotechnisch basisrapport of ontwerprapport beschikbaar zijn, zijn aannames gedaan voor
de geotechnische en constructieve parameters. Deze zijn terug te vinden in Tabel 5.2 en
Tabel 5.3. Gezien de beperkte geotechnische informatie is gebruik gemaakt van standaard
parameters zoals omschreven in tabel 2b in NEN 9997-1 (2017). Om modellering mogelijk
te maken zijn enkele aspecten van de tunnel gesimplificeerd of weggelaten. Dit geldt voor
delen die elkaar in principe minimaal beïnvloeden zoals de toeritten. De zinkelementen zelf
zijn gemodelleerd met een wand, dak en vloer maar met versimpelde geometrie.
Afzonderlijke moten in een element zijn niet gemodelleerd en specifieke geometrie bij de
afdichtingsprofielen is achterwege gelaten.

Figuur 10-1

Overzicht eerste opzet 2D EEM-model Noordtunnel

In het model is de volgende fasering aangehouden:
1) Initiële fase. Het genereren van de spanningen op basis van een K0-procedure. Deze
rekenstap is per definitie ongedraineerd;
2) Nul-stap. Een additionele rekenstap om een eventuele onbalans in de spanningen in
evenwicht te brengen. Deze rekenstap wordt ongedraineerd uitgevoerd en bij aanvang
van de rekenfase worden de deformaties gereset;
3) Ontgraven sleuf. De grond ter plaatse van de tunnel wordt vervangen door een
materiaal met een volumegewicht 10/10 kN/m3. Een fysieke ontgraving in het model
leidt tot onstabiliteit. Deze rekenstap wordt ongedraineerd uitgevoerd en bij aanvang
van de rekenfase worden de deformaties gereset;
4) Onderspoelbed. Het aanbrengen van een onderspoelbed met een dikte van 0,5 m
onder de tunnelvloer. Deze rekenstap wordt ongedraineerd uitgevoerd;
5) Element 1. Het plaatsen van het eerste element;
6) Element 2. Het plaatsen van het tweede element;
7) Element 3. Het plaatsen van het derde element;
8) Element 4. Het plaatsen van het vierde element;
9) Backfill. Het toepassen van een backfill op de tunnel met een dikte van 0,5 m. Deze
rekenstap wordt ongedraineerd uitgevoerd;
10) Consolidatie. Het laten optreden van de consolidatie vanaf het moment einde
tunnelrealisatie. Aan het begin van deze rekenfase worden de deformaties gereset.
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Het tijdzettingsverloop dat volgt uit stap 10 dient gebruikt te worden om het bemeten
tijdzettingsverloop mee te vergelijking. Door het aanpassen van de
samendrukkingsparameters κ* λ* en μ* kan de zetting gefit worden aan gemeten zetting.
Het modelleren van de eerste opzet leidde al tot enkele problemen/vragen:
x Interactie tussen twee tunnelelementen. Door middel van het toepassen van een
interface tussen de tunnelelementen wordt toegestaan dat deze elementen ten opzichte
van elkaar kunnen verplaatsen. De mate waarin deze verplaatsingen elkaar beïnvloeden
wordt beschreven door de parameter Rinter. Het werkelijke gedrag tussen twee
tunnelelementen is echter te complex om op deze wijze juist te modelleren.
x Flow conditions rondom de tunnel. De tunnel is gemaakt van beton. In het EEM-model
wordt dit doorgaan gemodelleerd door middel van het linear elastic materiaal model
waarbij het drainagetype op non-porous staat. Wanneer in dit model deze aanpak wordt
toegepast voor de tunnel resulteert dit echter in een barrière van 490 m tussen de
boven- en onderzijde van de tunnel. Een 3D grondwaterstroming is in een 2D model niet
te modelleren. Dit is een beperking van het werken met een 2D EEM-model. Door het
materiaal poreus te modelleren wordt dit probleem verholpen. Echter heeft dit wel
gevolgen voor onder andere de spanningsopbouw in het model maar met name de
gevolgen voor het correct modeleren van de waterdrukken tegen de tunnel.
Naast de modeltechnische uitdagingen zijn er ook nog een aantal zaken die het toepassen
van een 2D EEM-model in langsrichting lastig dan wel onmogelijk maken:
x De deformatie van de tunnel kan niet over de gehele lengte gefit worden. In het geval
dat de deformaties wel volledig toegeschreven kan worden aan geotechnische
mechanismen zal het fitten van de tunnel zeer complex zijn. De tunnel is 490 m lang
terwijl de deformaties slechts enkele centimeters betreffen. Mogelijk is met behulp van
het fitten van de parameters op één of twee locaties een goede fit te realiseren maar dit
is een onmogelijke opgave over de volledige lengte van de tunnel. Dit kan enkel gedaan
worden door op elke locatie aan elk materiaal verschillende parameters toe te kennen.
Op basis van de beschikbare informatie is een dergelijke verdeling in grondopbouw niet
fatsoenlijk te doen. Hiervoor zal een veelvoud aan grondonderzoek nodig zijn.
x De grootte van het model staat niet in proportie tot de te meten verplaatsingen. Hierdoor
is het lastig om de gewenste nauwkeurigheid te halen. Een kleiner model is beter
geschikt om verplaatsingen van dit formaat te modelleren en inzichtelijk te maken.
x De deformaties worden waarschijnlijk veroorzaakt door meer dan een alleen een
geotechnisch mechanisme. In Paragraaf 7.4 is geconcludeerd dat de deformaties niet
alleen zijn toe te schrijven aan geotechnische mechanismen waardoor niet het volledige
deformatiegedrag met geëigende geotechnische rekenmethoden en -modellen kan
worden beschreven.
Om bovengenoemde redenen is zodoende besloten het modelleren van de tunnel en het
deformatiegedrag in een 2D EEM-model in langsrichting niet voort te zetten. Enkele issues
zullen niet optreden wanneer wordt overgestapt naar een 3D EEM-model. Het merendeel
van de issues zal echter ook bij een 3D EEM-model aan de orde zijn. Een 3D EEM-model
brengt ook nieuwe uitdagingen. Deformatie van de elementen is bijvoorbeeld in slechts 2
assen gemeten. Juiste modellering van deformatie in een derde as waarvan meetdata
compleet ontbreekt is een uitdaging en heeft mogelijk effect op de correcte modellering van
de andere 2 assen.
10.3
Model in dwarsrichting
Een 2D EEM-model in dwarsrichting heeft beperkt te maken met bovengenoemde
problemen en uitdagingen. De beperkingen qua volledigheid van uitgangspunten, zoals
dekkend grondonderzoek, en de aard van het deformatie mechanisme blijven uiteraard.
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Door middel van een 2D EEM-model in dwarsrichting kan voor een snede een fit
gerealiseerd worden op basis van de monitoringsdata van één meetpunt.
Ook voor een model in dwarsrichting zijn er beperkingen. De monitoringsdata laat zien dat
er ook in dwarsrichting zettingsverschillen worden geregistreerd van maximaal 0,02 m op
een totale zetting van maximaal 0,05 m. Indien het mechanisme volledig geotechnisch is,
houdt dit in, aangenomen dat de tunnel niet in onbalans is, dat er tussen de noord- en
zuidzijde van de tunnel verschillen zijn in de bodemopbouw onder de tunnelvloer waardoor
de verschilzetting optreedt. Deze verschillen zijn niet te modelleren wegens een gebrek aan
informatie die bij het gebruikelijke tunnelontwerp ook niet beschikbaar zal zijn. Voor
fatsoenlijke modellering en analyse dient er uitgebreid geotechnisch onderzoek beschikbaar
te zijn bij elke dwarsdoorsnede.
Op basis van de resultaten van één dwarsprofiel kan echter geen uitspraak worden gedaan
over het te verwachten vervormingsgedrag van de volledige tunnel in de toekomst. Hiervoor
dienen meerdere dwarsprofielen beschouwd te worden om inzicht te krijgen in de variatie
over de lengte van de tunnel en op basis hiervan een onderbouwde voorspelling te doen.
Dit kan betekenen dat er per zinkvoeg een afzonderlijk dwarsprofiel moet worden opgesteld.
10.4
Conclusies
x Het modelleren van het deformatiegedrag door middel van een fitanalyse tussen de
monitoringsdata en een 2D EEM-model in langsrichting is zeer complex zo niet
onmogelijk door zowel modeltechnische beperkingen als algemene beperkingen.
x Het modelleren van het deformatiegedrag door middel van een fitanalyse tussen de
monitoringsdata en een 2D EEM-model in dwarsrichting heeft niet of in mindere mate te
maken met de eerdergenoemde beperkingen. Desondanks kan een goede fit alleen
gerealiseerd worden als zeker is dat de opgetreden vervormingen volledig zijn toe te
schrijven aan geotechnische mechanismen die zijn te beschrijven met de
materiaalmodellen uit de 2D EEM-software.
x De waarde van een model en daaruit voortvloeiende analyse staat en valt bij de juistheid
van de ingevoerde uitgangspunten. Indien grote aannames gedaan worden in de
(geotechnische) uitgangspunten is de juistheid en het voorspellend vermogen van het
model beperkt. Op basis van de beschikbare gegevens van de Noordtunnel is het
opstellen van een dergelijk betrouwbaar model zeer beperkt mogelijk al dan niet
onmogelijk.

58

11

Toekomstige monitoring

Het bestaande monitoringsysteem bestaat uit meetbouten die (handmatig) worden
ingemeten. Deze inmeting gebeurt periodiek met wisselende regelmaat. Door de
wisselende regelmaat maar ook kwaliteit van de metingen zijn, zoals aangegeven in
Paragraaf 6.2, enkele hiaten in de metingen. Voor toekomstige monitoringsplannen is er
winst te behalen in de wijze waarop deformaties worden gemeten. Verschillende mogelijke
systemen zullen worden beschouwd op het vlak van toepasbaarheid. Gezien het afsluiten
van een belangrijke verkeersverbinding zoals een tunnel onwenselijk is heeft een systeem
dat gebruikt kan worden zonder het (gedeeltelijk) afsluiten van de tunnel de voorkeur.
11.1
Wensen nieuw meetsysteem
Indien een nieuw meetsysteem wordt ontworpen en geïmplementeerd is het belangrijk om
opgedane kennis en ervaring van het huidige meetsysteem mee te nemen. Dit geldt
bijvoorbeeld voor zaken zoals meetpunten en meetfrequentie.
Meetpunten
De locaties van de meetpunten dient zodanig te zijn om de signaleringswaardes zoals
omschreven in Hoofdstuk 9 te meten. De bestaande locaties nabij de zinkvoegen en
mootvoegen zijn hierbij een goede eerste stap. Idealiter wordt de gehele tunnel ingemeten
maar dit vergt een significante inspanning in zowel uitvoering als verwerking van de data.
Handmatig inmeten van punten zoals tot heden gebeurt, is hiervoor te arbeidsintensief.
Mogelijk bieden technieken zoals een 3D scan hiervoor een uitkomst.
Het is belangrijk dat het referentiepunt van de metingen locatievast is. Dit staat ter discussie
bij de huidige metingen. Gezien de verplaatsingen relatief klein zijn kan ook vervorming
door temperatuursinvloeden een significante mate van invloed hebben. Bij de meest recente
metingen is dit deels ondervangen door de weersomstandigheden vast te leggen ten tijde
van de metingen.
De nauwkeurigheid die haalbaar is met de meetpunten is ook van belang. In hoofdstuk 9.2
is aangegeven dat een verschil deformatie van 2 mm kritisch kan zijn. Dit vereist een
aanzienlijke verbetering van de meetnauwkeurigheid ten opzichte van het bestaande
systeem (acceptabele meetfout in orde 0,1 mm).
Bij bepaalde faalmechanismes is de complete deformatie van de tunnel niet leidend. Bij de
deformatie van de voegen kan verwijding leidend zijn Gedacht kan worden aan het plaatsen
van bijvoorbeeld scheuropnemers over de voegen, zowel bij de vloer als bij het dak, om
zodoende axiale verplaatsingsverschillen te kunnen monitoren.
Meetfrequentie
De meetfrequentie van de huidige meetreeks is laag. Dit is hoogstens jaarlijks met ook
grotere intervallen van enkele jaren. Naast het feit dat de metingen niet zijn gestart direct na
de aanleg van de tunnel maakt de onregelmatigheid van de metingen analyse en
interpretatie van de gegevens lastig.
Idealiter vinden er meerdere metingen per jaar plaats. Hierdoor kunnen trends die
seizoensafhankelijk zijn worden herkend en gefilterd. Ook is het effect van een discrepantie
in de meetnauwkeurigheid minder groot als de meetfrequentie omhooggaat. Met het huidige
meetsysteem is dit lastig te realiseren.
Een nieuw systeem is idealiter ook te gebruiken zonder de verkeerscapaciteit aan te
passen. Dit is wellicht mogelijk met het gebruik van een 3D scan. Daarnaast kunnen met
enkele aanpassingen de bestaande meetpunten gebruikt worden. Door de meetbouten uit
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te rusten met prisma’s kunnen deze worden uitgelezen met een total station. Dit maakt het
verhogen van de meetfrequentie aanzienlijk makkelijker. Het uitbreiden van het aantal
meetpunten is dan ook relatief simpel en kostenarm.
11.2
3D scan
De laatste jaren is er grote vooruitgang gemaakt op het vlak van het inmeten met een 3D
scan. De nauwkeurigheid en resolutie is heden dusdanig dat de puntenwolk die hieruit
ontstaat gebruikt kan worden om nauwkeurige monitoring te doen van grote bouwwerken
zoals tunnels.
De werking en potentie van deze methode is reeds getest in een pilot. Arcadis heeft in
opdracht van Rijkswaterstaat bij de Kiltunnel een volledige 3D scan gemaakt van de
Kiltunnel. De bevindingen hiervan zijn positief. Deze gegevens kunnen worden gekoppeld
aan bestaande monitoringsdata. Na verwerking van de gegevens ontstaat een goed beeld
van relatieve vervormingen over de gehele tunnel en met name bij de mootvoegen. Dit is
van grote waarde gezien er van de mootvoegen meestal beperkte gegevens beschikbaar
zijn. Ook is er gelijk een meting van de gehele tunnel en niet van enkele specifieke punten.
Een gebrek van deze methode is dat een betrouwbare reconstructie van de nul-situatie niet
mogelijk is. Absolute zetting ter plaatse van mootvoegen en zinkvoegen zal niet te
achterhalen zijn. Relatieve vervormingen tussen de verschillende moten en elementen is
wel te bepalen. Gezien de faalmechanismes zoals beschreven in Paragraaf 8.5 is dit van
grote waarde.
11.3
Glasvezel
Glasvezel wordt al vele jaren toegepast in verschillende werkgebieden waaronder ook de
monitoring van civiele constructies. De laatste jaren heeft deze technologie een vlucht
genomen zowel in toepassingsmogelijkheden als nauwkeurigheid van de metingen. Een
van de grootste voordelen van glasvezel is dat met een vezel een meting kan worden
gedaan over de gehele lengte op meerdere punten.
Dit is bij lijn infrastructuur gezien de vanzelfsprekende lengte van het te meten object zeer
toepasselijk. In plaats van slechts op enkele punten (meetbouten) te meten kan één enkele
glasvezelkabel worden geïnstalleerd die op een veel groter aantal punten kan worden
afgelezen bij elke meting. Daarnaast zijn de kosten en duurzaamheid van dergelijke
glasvezelkabels beter geworden. Als laatste is het een kosteneffectief systeem indien het
wenselijk is om de meetfrequentie te verhogen.
Deze voordelen zijn ook opgemerkt door de commissie Deformatie van het COB. Meerdere
onderzoeken zijn al gewijd aan de toepasbaarheid van glasvezels. Verder zijn al stappen
genomen om de toepasbaarheid van een dergelijk systeem te testen in de praktijk. Hiervoor
is een proefopstelling in de Heinenoordtunnel ontworpen. De resultaten hiervan kunnen ook
worden toegepast in andere tunnels.
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12

Conclusies en aanbevelingen

12.1
Conclusie
In lijn met de ambities en doelen van het Tunnelprogramma van het COB is een analyse
gemaakt over de staat van de Noordtunnel. Op basis van archiefgegevens over de aanleg
en bestaande monitoringsdata is een post- en predictie van de monitoringsdata opgesteld.
Verder is gekeken naar mogelijke faalmechanismes en signaalwaardes.
Een inventarisatie is gemaakt van de beschikbare data en de kwaliteit van deze data. Er zijn
enkele hiaten in de dataset die deels zijn gemitigeerd. Het gaat hier om onder andere het
ontbreken van vervormingsdata van de eerste 30 maanden na aanleg. Het was mogelijk om
dit deels op te lossen in de verwerking van de data. Hier is onder meer uitgekomen dat in de
eerste 30 maanden circa 16 mm aan vervorming niet is geregistreerd. Sinds start monitoring
is tot 31 mm zakking opgetreden. Derhalve blijkt dat ongeveer 1/3e van de totale zakkingen
niet is geregistreerd.
De plaatsvastheid van het referentiepunt blijkt hiernaast onzeker. Het oorspronkelijke
referentiepunt 100 blijkt onderhevig aan temperatuursinvloeden. Ondanks dat de
afwijkingen in de orde van enkele millimeters liggen, bemoeilijken dergelijke afwijkingen de
interpretatie van de data en de grafieken. Om deze reden is punt 101 als referentiepunt
genomen. Dit is een aandachtspunt voor toekomstige monitoringsystemen. Aan de hand
van de beschikbare data en bouwtekeningen is het mogelijk om de nul-situatie vast te
stellen. Hierbij is wel alertheid benodigd ten aanzien van de introductie van fouten.
Uit de analyse is naar voren gekomen dat, hoewel de tunnel ter plaatse van bepaalde
punten relatief grote verplaatsingen heeft, dit niet hoofdzakelijk een geotechnische oorzaak
heeft. Het waargenomen zakkingsgedrag verloopt lineair in de tijd en niet logaritmisch zoals
verwacht kan worden bij een zettingsproces (kruip). De hoofdoorzaak voor de
verplaatsingen moet daarom gezocht worden in niet enkel geotechnisch mechanismes.
Oorspronkelijk was gedacht dat de gemeten deformaties konden worden gemodelleerd door
middel van een 2D EEM-model in langsrichting. Gezien het hoofdmechanisme niet enkel
geotechnisch is en hierdoor lastig te modelleren is in een dergelijk model, zijn er ook andere
bezwaren. Dit betreft zaken zoals interactie tussen tunnelelementen, grondwaterstroming
langs elementen en het bepalen van relatief kleine zettingen in een zeer groot model. Deze
bezwaren gelden in mindere mate voor een 2D EEM-model in dwarsrichting. Het
voorspellen van het vervormingsgedrag in de toekomst blijft desondanks lastig.
Op basis van de beschikbare gegevens is de meest betrouwbare prognose waarschijnlijk
het doortrekken van de zakkingstrend voor de nog te verwachten zakkingen. Op basis van
de huidige zakkingstrend is nog circa 80 mm bijkomende zakking te verwachten op de
maatgevende positie. De eindzakking op T=100 jaar bedraagt dan circa 120 mm. Bij
dergelijke verplaatsingen dient op schades met aanzienlijke lekkages te worden gerekend.
Naast een analyse van het deformatiegedrag van de tunnel is ook gekeken naar de
algehele staat van voegen in de tunnel. Hierbij is voornamelijk gekeken naar mogelijke
faalmechanismen van de verschillende soorten voegen. Hierbij speelt naast deformatie,
corrosie een belangrijke rol. Voornamelijk voor de zinkvoegen is dit een aandachtspunt. De
Omega-profielen zijn hier in veel afzinktunnels gevoelig voor en dit kan leiden tot abrupt
bezwijken van een profiel. Dit is voornamelijk een risico wanneer het Gina-profiel
onderhevig is aan het zandpompeffect. Bij de Noordtunnel is zeer weinig corrosie
aangetroffen op de bouten, moeren en klemstrips, ook ter plaatse van de splash-zone. De
klemverbindingen van de Noordtunnel worden daarom geacht nog de volledige sterkte te
bezitten. De tunnel is hierdoor tot heden minder gevoelig voor dit faalmechanisme. Bij de
mootvoegen waar het W9U-I-profiel de hoofdafdichting verzorgt, is deformatie het
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hoofdmechanisme tot falen. Dit houdt in dat een verschildeformatie in een mootvoeg in de
orde van 1,5 mm à 2,0 mm mogelijk al kan wijzen op een lekkage. Geconcludeerd wordt dat
de gehanteerde meetmethode onvoldoende nauwkeurig is om betrouwbaar schaderisico’s
te identificeren.
12.2
Aanbevelingen
Algemeen
Van de Noordtunnel waren hoofdzakelijk tekeningen beschikbaar in het archief. Hoewel dit
een grote bron van informatie is, ontbraken ontwerprapportages en dergelijke. Dit leidt tot
enkele aannames en onzekerheden in de analyse. Het is aanbevolen om bij het
opleverdossier van grote infrastructurele werken met een lange levensduur dergelijke
rapportages ook op te nemen.
Constructie
Er is in tegenstelling tot andere tunnels zeer weinig corrosie aangetroffen op de bouten,
moeren en klemstrips van de Omega-profielen. Dit zal deels liggen aan de leeftijd van de
constructie maar mogelijk niet uitsluitend hieraan. Aanbevolen wordt om dit onderdeel mee
te nemen bij toekomstige onderzoeken. Dit kan mogelijk tot verbeteringen leiden bij
renovaties van andere tunnels waar dit probleem wel een grote rol speelt.
Monitoring
De hoofdaanbeveling met betrekking tot monitoring is een toename van frequentie,
dichtheid en nauwkeurigheid. Dit draagt bij aan een betere analyse en tijdige signalering
van mogelijke problemen en/of schades. Het geeft een completer beeld van het
zettingsgedrag in de tunnel. Hierbij kan ook worden gedacht aan uitbreiding van het
meetregime door niet enkel de verticale vervorming maar ook de horizontale vervorming
vast te leggen.
Er is gebleken dat het gekozen referentiepunt minder plaatsvast was dan aangenomen in
het originele monitoringsplan. Hierdoor komen er foutieve waardes in de monitoring.
Alvorens er wordt begonnen met een analyse van monitoringsdata dient de plaatsvastheid
van het referentiepunt gecontroleerd te worden.
Bij toekomstige metingen is het van belang om naast de inmeting ook gegevens zoals
tijdstip en weersomstandigheden vast te leggen. Dit geeft informatie over de
seizoeninvloeden die mogelijk een rol spelen. Bij de laatste metingen van de Noordtunnel is
dit al gedaan.
Gezien soms relatief kleine vervormingen ter plaatse van de mootvoegen en zeer beperkte
data beschikbaar is het lastig om een oordeel te vellen over het precieze gedrag.
Geadviseerd wordt om de meetintensiteit van de punten te verhogen zodat een betere
analyse kan worden gemaakt van dit gedrag. Nu zijn er enkel 2 metingen van de deformatie
van de mootvoegen. Hoewel deze wel passen in de totale trend gezien in de zinkvoeg
metingen is er een grote mate van onzekerheid. Derhalve wordt geadviseerd om ook
meetpunten in de mootvoegen zowel bij de vloer als bij het dak aan te brengen.
Geadviseerd wordt om over te stappen op een nauwkeuriger meetmethode, waarbij de
meetfout aanzienlijk kleiner wordt. Gezien de grenswaarden voor deformaties dient de
meetfout in de orde van 0,1 mm te liggen.
Inspectie
Op de maatgevende locaties, zoals meetpunt 133, wordt een zakkingstempo van
1,2 mm/jaar waargenomen. In de resterende technische levensduur van de tunnel betekent
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dit dat de totale zetting op kan lopen tot 120 mm in 70 jaar. Dit zal hoogstwaarschijnlijk
leiden tot significante schades en lekkages zoals ook bij de Kiltunnel. Het inspectieschema
van de tunnel kan aangepast worden om deze locaties vaker te controleren zodat tijdig actie
kan worden ondernomen om schades te mitigeren.
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Bijlage 1

Informatie over de voegontwerpen
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Conclusies,
opmerklingen,
toelichtingen etc.

Wapening kraag/tand

Aspect
Ontwerp voeg en kraag

x
x
x
x

Wapening onderbroken t.b.v. dilatatie:

Profiel buitenzijde: Gina
Profiel binnenzijde: Omega R=76

Profiel buitenzijde: Gina
Profiel binnenzijde: Omega R=76 mm

Er is sprake van doorgezette wapening:

Buitenwand
In de buitenwand vindt in de zinkvoeg geen
dwarskrachtoverdracht plaats. Er is geen sprake van een kraag of
deuvels.

Dak
Er is geen sprake van een kraag of verdeuveling aan de bovenzijde.
De ruimte is gevuld met steenwol en afgewerkt met spuitbeton. In
de krachtsoverdracht doet de verbinding niet mee.

Het tunnelelement is via verdeuveling in de vloer verticaal gekoppeld aan de toerit.
Wanden en dak zijn constructief niet gekoppeld.
De afdichting vindt rondom plaats met een Gina-profiel gecombineerd met een Omega-profiel.
De neuzen zijn tijdens de afbouw verwijderd.

Deuvels zijn aan weerszijden opgenomen in korf (beugels).
Betwijfeld kan worden op het wapeningsontwerp van het
tunnelelement grote dwarskrachten kan opnemen, en of er
voldoende scheurbeperkende invloed vanuit gaat.

Het exacte type Gina-profiel is niet bekend. In belaste toestand is
deze 100 mm hoog (dik).

Vloer
Dwarskrachtverbinding middels ingestorte stalen deuvels (30 st),
ingesmeerd met bitumen.
Profiel buitenzijde: Gina
Profiel binnenzijde: Omega R=76

Maatvoering: MVT_ASB__DNT-01R-0006A_1989-12-15.pdf, MVT_ASB__DNT-01L-0007A_1989-12-12.pdf, MVT_ASB__DNT-03A-0007B_1900-01-01.pdf, DET_ASB__DNT-01A-0536_1989-03-14.pdf
Wapening: WAP_ASB__DNT-03A-0017A_1991-03-13.pdf

ZINKVOEGEN OOST EN WEST

Wapening onderbroken t.b.v. dilatatie:

In het middentunnelkanaal is de dilatatievoeg voorzien van een
AMCO 20A profiel. De dilataties in de binnenwanden zijn aan de
zijde van de verkeerskokers voorzien van Fiberfraxkoord D=38.1
mm.

Binnenwand
De kinnen (neuzen) zijn een tijdelijke voorziening en zijn
verwijderd tijdens de afbouw.

Conclusies,
opmerklingen,
toelichtingen etc.

Wapening kraag/tand

Aspect
Ontwerp voeg en kraag

x
x
x
x

Wapening onderbroken t.b.v. dilatatie:

Profiel buitenzijde: Gina
Profiel binnenzijde: Omega R=76

Profiel buitenzijde: Gina
Profiel binnenzijde: Omega R=76 mm

Er is sprake van doorgezette wapening:

Buitenwand
In de buitenwand vindt in de zinkvoeg geen
dwarskrachtoverdracht plaats. Er is geen sprake van een kraag of
deuvels.

Dak
Er is geen sprake van een kraag of verdeuveling aan de bovenzijde.
De ruimte is gevuld met steenwol en afgewerkt met spuitbeton. In
de krachtsoverdracht doet de verbinding niet mee.

Tunnelelementen zijn via verdeuveling in de vloer onderling verticaal gekoppeld.
Wanden en dak zijn constructief niet gekoppeld.
De afdichting vindt rondom plaats met een Gina-profiel gecombineerd met een Omega-profiel.
De neuzen zijn tijdens de afbouw verwijderd.

Deuvels zijn aan weerszijden opgenomen in korf (beugels).
Betwijfeld kan worden op het wapeningsontwerp van het
tunnelelement grote dwarskrachten kan opnemen, en of er
voldoende scheurbeperkende invloed vanuit gaat.

Het exacte type Gina-profiel is niet bekend. In belaste toestand is
deze 100 mm hoog (dik).

Vloer
Dwarskrachtverbinding middels ingestorte stalen deuvels (51 st),
ingesmeerd met bitumen.
Profiel buitenzijde: Gina
Profiel binnenzijde: Omega R=76

Maatvoering: DET_ASB__DNT-01A-0536_1989-03-14.pdf, MVT_ASB__DNT-01E-0008B_1900-01-01.pdf, MVT_ASB__DNT-02E-0009B_1900-01-01.pdf
Wapening: WAP_ASB__DNT-01E-0018A_1991-03-13.pdf, WAP_ASB__DNT-02E-0019A_1991-03-13.pdf

ZINKVOEGEN 2A en 4A

Wapening onderbroken t.b.v. dilatatie:

In het middentunnelkanaal is de dilatatievoeg voorzien van een
AMCO 20A profiel. De dilataties in de binnenwanden zijn aan de
zijde van de verkeerskokers voorzien van Fiberfraxkoord D=38.1
mm.

Binnenwand
De kinnen (neuzen) zijn een tijdelijke voorziening en zijn
verwijderd tijdens de afbouw.

Conclusies,
opmerklingen,
toelichtingen etc.

Wapening kraag/tand

Aspect
Ontwerp voeg en kraag

x
x
x
x

Wapening in sluitvoeg (doorgezet):
Wapening dilatatievoeg:

Wapening aanbouw:

Buitenwand
In de buitenwand vindt in de zinkvoeg geen
dwarskrachtoverdracht plaats. Er is geen sprake van een kraag of
deuvels.
Profiel buitenzijde: Rubber rond 50 mm
Profiel binnenzijde: Omega R=76
Profiel in aanheling: W9U-I dilatatievoegprofiel

Tunnelelementen zijn via verdeuveling in de vloer onderling verticaal gekoppeld.
Wanden en dak zijn constructief niet gekoppeld.
De afdichting vindt rondom plaats met een rond rubberprofiel (D=50 mm), gecombineerd met een Omega-profiel.
De aanbouw is monoliet verbonden aan moot 3D. In het stortvlak is een tweezijdig werkende tandverbinding rondom opgenomen, met ingestort W9U-I dilatatieprofiel t.b.v. afdichting.

Voor de volledigheid is ook de wapening van de aanbouw
weergegeven.

Deuvels zijn aan weerszijden opgenomen in korf (beugels).
Betwijfeld kan worden op het wapeningsontwerp van het
tunnelelement grote dwarskrachten kan opnemen, en of er
voldoende scheurbeperkende invloed vanuit gaat.

Wapening aanbouw:

De dubbelwerkende tand in de aanheling loopt rond (niet op
bovenstaande tekening weergegeven).

De aanbouw t.b.v. de sluitvoeg is aan moot 3D verbonden. In het
stortvlak is een dubbelwerkende tandverbinding gerealiseerd, met
een ingestort W9U-I profiel. De verbinding is constructief als
monoliet op te vatten, maar v.w.b. de waterdichting is dit
waarschijnlijk een verzwakking.

De feitelijke sluitvoeg is uitgevoerd zoals de overige sluitvoegen.
Vanwege de concentratie van stortnaden is de gehele sluitvoeg
waarschijnlijk gevoeliger voor het ontstaan van lekkage.

Dak
Er is geen sprake van een kraag of verdeuveling aan de bovenzijde.
De ruimte is gevuld met steenwol en afgewerkt met spuitbeton. In
de krachtsoverdracht doet de verbinding niet mee.
Profiel buitenzijde: Rubber rond 50 mm
Profiel binnenzijde: Omega R=76
Profiel in aanheling: W9U-I dilatatievoegprofiel

Vloer
Dwarskrachtverbinding middels ingestorte stalen deuvels (51 st),
ingesmeerd met bitumen.
Profiel buitenzijde: Rubber rond 50 mm
Profiel binnenzijde: Omega R=76
Profiel in aanheling: W9U-I dilatatievoegprofiel

Maatvoering: DET_ASB__DNT-04E-0033_1989-05-16.pdf, MVT_ASB__DNT-03D-0006A_1991-02-04.pdf, MVT_ASB__DNT-03D-0008B_1900-01-01.pdf
Wapening: WAP_ASB__DNT-03D-0016A_1991-02-06.pdf, WAP_ASB__DNT-03D-0018A_1991-03-13.pdf

SLUITVOEG

Van de dilatatievoeg is geen tekening aangetroffen voor de
tussenwand. Aangenomen mag worden dat er daadwerkelijk
sprake is van een dilatatievoeg.

Wapening aanbouw:

Binnenwand
In het middentunnelkanaal is de dilatatievoeg voorzien van een
AMCO 20A profiel. De dilataties in de binnenwanden zijn aan de
zijde van de verkeerskokers voorzien van Fiberfraxkoord D=38.1
mm.

Conclusies,
opmerklingen,
toelichtingen etc.

Wapening kraag/tand

Aspect
Ontwerp voeg en kraag

x
x
x
x

T.p.v. het dak worden dezelfde kwetsbaarheden voorzien als bij de
vloer.

Geen bijzonderheden. Wapening onderbroken t.b.v. dilatatie:

Tunnelelementen zijn via kraagverbinding rondom onderling verticaal gekoppeld (enkelzijdig werkende tand).
Dilatatievoegen zijn buitenom afgedicht een ACME 20A profiel, en een centrisch ingestort W9U-I profiel. De dilatatievoegen zijn aan de binnenzijde afgedicht met een ACME 20A profiel.
De tand/kraag is niet gewapend volgens huidige inzichten. De dwarskrachtcapaciteit en de scheurbeperkende invloed van de wapening is twijfelachtig. Overbelasting van de kraag kan al snel leiden tot een doorgaande diagonale scheur.
In geval van een bezweken kraag zullen verschilzakkingen eenvoudig kunnen toenemen, waarna ook het primaire dichtingsprofiel beschadigd kan raken.

Volgens huidige inzichten zou er achter de tand, op een afstand
van ongeveer de hoogte van de tand, zich een concentratie van
beugels moeten bevinden die de diagonaal opvangt en de
belasting afdraagt naar het ondernet. Bij ontstaan van
scheurvorming in deze tand is het goed mogelijk dat het ingestorte
W9U-I profiel bezwijkt.

Echter: de tanden zijn niet volgens actuele inzichten gewapend. Bij
overbelasting zal zich een schuine scheur ontwikkelen en zich
zodoende een drukdiagonaal vormen. Deze drukdiagonaal wordt
in het bovennet niet opgevangen door beugels.

T.p.v. de buitenwanden worden dezelfde kwetsbaarheden
voorzien als bij de vloer. Hierbij wordt opgemerkt dat de
krachtswerking in zijdelingse richting naar verwachting een orde
kleiner zal zijn dan de krachtswerking in verticale richting. Het
risico op de vorming van water- en zandvoerende scheuren wordt
daarom als laag ingeschat.

T.p.v. de buitenwanden zijn de geometrie en wapening volgens
hetzelfde principe vormgegeven als t.p.v. de vloer.

T.p.v. het dak zijn de geometrie en wapening volgens hetzelfde
principe vormgegeven als t.p.v. de vloer.

De tand is relatief gedrongen uitgevoerd, en in 1 keer gestort. Er
bestaat derhalve geen risico op lekkage via aanhelingen e.d.

Profiel buitenzijde (verkeerszijde): ACME 20A. T.p.v.
brandwerende bekleding is een hittewerend koord toegepast.
Profiel binnenzijde: ACME 20A

Er zijn 3 voegprofielen aangebracht:
Profiel buitenzijde: ACME 20A
Profiel centrisch: W9U-I
Profiel binnenzijde: ACME 20A
Het buitenste en het centrische profiel lopen rondom. Aan de
binnenzijde van de tunnel volgt het profiel de kokers (er zijn dus 3
afzonderlijke afdichtingen aan de binnenzijde: 1 per koker).

Er zijn 3 voegprofielen aangebracht:
Profiel buitenzijde: ACME 20A
Profiel centrisch: W9U-I
Profiel binnenzijde: ACME 20A
Het buitenste en het centrische profiel lopen rondom. Aan de
binnenzijde van de tunnel volgt het profiel de kokers (er zijn dus 3
afzonderlijke afdichtingen aan de binnenzijde: 1 per koker).

Er zijn 3 voegprofielen aangebracht:
Profiel buitenzijde: ACME 20A
Profiel centrisch: W9U-I
Profiel binnenzijde: ACME 20A
Het buitenste en het centrische profiel lopen rondom. Aan de
binnenzijde van de tunnel volgt het profiel de kokers (er zijn dus 3
afzonderlijke afdichtingen aan de binnenzijde: 1 per koker).

Het middentunnelkanaal heeft geen centrisch aangebracht
voegprofiel.

Binnenwand
De binnenwanden zijn aan beide zijden voorzien van een
voegprofiel:

Buitenwand
De mootvoegen zijn uitgevoerd als kraag (enkelvoudig werkende
tand rondom).

Dak
De mootvoegen zijn uitgevoerd als kraag (enkelvoudig werkende
tand rondom).

Vloer
De mootvoegen zijn uitgevoerd als kraag (enkelvoudig werkende
tand rondom).

Maatvoering: MVT_UIB__DNT-01B-0004_1989-08-08.pdf, MVT_UIB__DNT-01B-0001_1989-06-23.pdf, MVT_UIB__DNT-01B-0003_1989-08-08.pdf, MVT_UIB__DNT-01B-0002_1989-07-12.pdf
Wapening: WAP_UIB__DNT-01B-0014_1989-09-12.pdf, WAP_UIB__DNT-01B-0011_1989-07-06.pdf, WAP_UIB__DNT-01B-0013_1989-08-29.pdf, WAP_UIB__DNT-01B-0012_1989-09-17.pdf

MOOTVOEGEN

Bijlage 2

Beschikbaar grondonderzoek

67

