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Voorwoord 

Beste lezer, 

Voor u ligt de scriptie ‘Haalbaarheidsstudie tunnelverbinding tussen Java-Sumatra in de Straat van 

Soenda’. Het onderzoek voor deze tunnelverbinding is uitgevoerd in opdracht van Tunnel 

Engineering Consultants, TEC. Deze scriptie is geschreven door Robbert-Jan van de Kieft en Gert Jan 

Hoosbeek in het kader van het afstuderen aan de HBO opleiding Civiele Techniek met 

afstudeerrichting constructie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In de periode februari 

2021 tot en met mei 2021 hebben wij dit onderzoek uitgevoerd.  

Aangezien wij beide geïnteresseerd zijn in kunstwerken en constructies hebben wij voorafgaand aan 

het afstudeeronderzoek een aantal onderwerpen bedacht rondom afzinktunnels. Na overleg met 

onze afstudeerbegeleider Arjan Luttikholt is gekozen om ons te focussen op de mogelijkheden voor 

een afzinktunnel tussen Java en Sumatra in de Straat van Soenda.  

Het onderzoek is uitgevoerd voor collega’s van TEC om een suggestie te doen voor een uitwerking 

van een verbinding in de Straat van Soenda en om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn bij het 

bereiken van grote waterdieptes. 

Dit onderzoek hebben wij uit kunnen uitvoeren onder begeleiding van verschillende experts en met 

behulp van vele anderen. Bij deze willen we graag van de gelegenheid gebruik maken om ze te 

bedanken.  

Allereerst zouden wij graag bij Arjen de Putter en Arjan Luttikholt willen bedanken voor hun 

begeleiding en ondersteuning tijdens deze afstudeerperiode. De feedback en kennis die door beide 

met ons gedeeld is, is van grote waarde geweest. Ook willen we graag alle andere medewerkers van 

TEC en Witteveen+Bos bedanken die hebben meegeholpen aan deze scriptie.  

Uiteraard willen wij ook onze begeleiders vanuit school bedanken. Thomas Beuker en Tim van der 

Wardt hebben ons kritische vragen gesteld. Tezamen met vele suggesties over de opzet van ons 

onderzoek en de voortgang hebben zij ons enorm geholpen en ons daardoor geholpen het beste uit 

ons onderzoek te halen.  

Graag zouden we ook onze familie en vrienden willen bedanken, de afgelopen tijd hebben we veel 

steun en advies van hen mogen ontvangen. 

Fore last we would like to thank ir. Sindur Mangkoesoebroto, his input and guidance during the first 

stages in our thesis has been of immense help. He shared his view and the lessons he learned during 

the first tunnel project in the Sunda Strait, which helped us getting a lot further a lot faster. 

Ook zouden we graag deze kans willen gebruiken om iedereen te bedanken die ons heeft geholpen. 

Wouter Sonnema van HMC Heerema, Robbert Martens van Strukton Immersion, Defri Ariffah & 

Nurisa vanuit W+B Indonesia en Natalia Vilanova vanuit Royal HaskoningDHV hebben ons enorm 

geholpen door hun kennis met ons te delen. Dankzij hen hebben we veel mogen leren en hebben we 

ons onderzoek kunnen voorzien van een juiste onderbouwing. 

Veel leesplezier en mochten er vragen zijn dan horen we het graag. 

Robbert-Jan van de Kieft en Gert Jan Hoosbeek 

Amersfoort, 24-05-2021 
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Samenvatting afstudeeronderzoek 

Tunnelverbinding in de Straat van Soenda tussen Java en Sumatra 

Het merendeel van de Indonesische bevolking leeft op de eilanden Java en Sumatra. Tevens is het 

grootste deel van de economie gevestigd op deze eilanden. Beide eilanden zijn tot op heden enkel 

bereikbaar per ferry of per vliegtuig. De ferryverbinding tussen Java en Sumatra wordt jaarlijks door 

miljoenen mensen gebruikt om de Straat van Soenda over te steken. Met de groei van de 

Indonesische economie is de druk op deze verbinding toegenomen net als het aantal ongevallen met 

schepen. 

Door de toename van het aantal ongevallen en de groei van de Indonesische economie is het voor 

TEC een kans om een verbinding te onderzoeken. De verbinding moet een permanente verbinding 

worden die altijd beschikbaar is. Ook moet de omgeving haar (economische) ontwikkeling kunnen 

doorzetten. Deze groei kan veelal verzekerd worden door een beschikbare infrastructuur waarbij het 

verplaatsen van goederen en personen vergemakkelijkt wordt. 

Het aanleggen van infrastructuur in de omgeving kan als problematisch gezien worden aangezien het 

gebied bekend staat om haar hevige aardbevingen en vulkanische activiteit. Door verschillende 

alternatieven te onderzoeken kan het meest geschikte alignement gepresenteerd worden. Dit 

alignement wordt vervolgens gebruikt bij het uitwerken van een voorontwerp voor de verbinding 

tussen Java en Sumatra in de Straat van Soenda. 

Het afstudeerrapport is opgedeeld in meerdere onderzoeken om de haalbaarheid van de aan te 

leggen verbinding te beschouwen. Dit wordt gedaan door het onderzoek op te delen in drie 

verschillende categorieën: literatuurstudie, alignementenstudie en beschouwing technische 

haalbaarheid. 

Allereerst is er gekeken naar de realisatie waarmee tunnels in het verleden zijn ontworpen en 

gebouwd. De opgedane kennis wordt toegepast bij het maken van een voorontwerp. Het onderzoek 

is opgezet aan de hand van gerealiseerde tunnels en voorgaande studies naar een tunnel in de Straat 

van Soenda. De informatie is vergaard door interviews met experts, betrokkenen en door 

literatuurstudie naar rapporten en (voorgaande) studies.  

Na het onderzoeken van voorgaande projecten zijn een aantal alignementen geschetst voor een 

toekomstige verbinding. Het grote en snelle verloop van de bathymetrie zorgt ervoor dat de 

mogelijke alignementen uitgebreid onderzocht dienen te worden. De alignementen worden getoetst 

doormiddel van een multicriteria-analyse (MCA) die is opgesteld met behulp van lokale experts. 

Hiermee kan een alignement worden vastgelegd en bepaald worden waar en hoe diep de verbinding 

komt te liggen. 

Met de kennis voor de meest geschikte bouwmethode en de keuze voor het alignement kan de 

haalbaarheid van het plaatsen van een tunnelelement op diepte onderzocht worden. Hierin wordt 

onderzocht of het toepassen van voorspanning ervoor kan zorgen dat het element kan drijven tijdens 

de transportfase, maar ook sterk genoeg is voor de gebruiksfase. Dit levert voor de dwarsdoorsnede 

een vergelijking op tussen de transportfase en gebruiksfase. Tussen deze fasen verschilt de belasting 

en er gekeken worden naar de mate van voorspanning en het effect hiervan. In de langsdoorsnede 

moet een vergelijking gemaakt worden tussen de verhouding van de voorspanning met de hart-op-

hart afstand van de funderingspalen. Dit levert een vraagstuk op over de bijkomende kosten en de 

afmetingen van het tunnelelement. 
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Uit het onderzoek is gebleken dat het realiseren van een tunnelverbinding tussen Java en Sumatra in 

de Straat van Soenda mogelijk is middels een aantal innovaties. Een deel van de verbinding zal 

uitgevoerd worden als submerged floating tunnel (SFT) waarbij de tunnel boven de bodem op palen 

wordt geplaatst. Het toepassen van de SFT-methode zorgt ervoor dat de tunnel minder diep komt te 

liggen. Ook wordt d.m.v. dwars- en langsvoorspanning de grote buigende momenten (t.g.v. de 

diepte) overwonnen.  

Door het toepassen van voorspanning kunnen elementlengtes langer dan 300 meter bereikt worden 

in de BGT. Een elementlengte langer dan 150 meter zal niet toegepast worden i.v.m. de controle op 

sterkte in de UGT. Een reductie in lengte ten behoeve van weerstand tegen seismische activiteit is in 

de berekening niet meegenomen. Bij een grotere elementlengte worden de bijbehorende kosten 

voor het voorspannen dermate groot dat dit niet opweegt tegen het voordeel van een langer 

element.  
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Summary graduation thesis 

Submerged tunnel connection between Java and Sumatra in the Sunda Strait 

Most citizens in Indonesia live either on the island of Java or Sumatra. These islands also represent a 

vast majority of the economy of Indonesia on the whole. Both islands are presently only accessible by 

plane or boat. The ferry service between Java and Sumatra is used by millions of people each year to 

cross the Sunda Strait. With the recent growth of the Indonesian economy, the pressure on the ferry 

service has grown and accidents occur more often. 

With the recent economic growth and development, TEC sees an opportunity to develop a 

connection. This connection, either a bridge or tunnel, is a permanent connection, which will be 

available throughout the year. This connection will also give the opportunity to the surrounding area 

to continue to grow. This growth will be guaranteed by constructing good infrastructure whereby the 

transportation of goods and persons will be easier and more secure. 

However, the construction of a large infrastructure in the area could be problematic due to 

earthquake frequency and volcanic activity. By investigating different alignments and possible routes,  

the most optimal alignment was found and is presented. his alignment will be used to develop a pre-

design for a permanent connection between Java and Sumatra in the Sunda Strait. 

This thesis is divided into different research parts, each of which will test the feasibility of realizing a 

connection. Each part is subdivided in three distinct categories namely: research, alignment and 

details. 

First,  we investigated how previous and comparable tunnels have been made and with which 

method they have been constructed. This was done on cases which had a similar challenge or were a 

project in the Sunda Strait.  The knowledge gathering on tunnel construction was be limited to 

rapports however, during our research we have conducted a series of interviews with expert. This 

helped us in understanding the process to solving the technical challenges and how to implement 

these in a tunnel in the Sunda Strait. 

After researching constructing methods of existing tunnels we could implement our knowledge to 

making an alignment. The highly variable bathymetry of the area will affect the alignment, which will 

result in more detailed research of the alignment. The alternatives for the alignment have been 

tested on the basis of a MCA, which has been setup with the help of local experts.  With the MCA we 

determined the depth and location. 

The combination of  earlier answered questions enabled us to investigate the feasibility of a tunnel at 

the depth of the alignment. In this section of the study we determined if, and on which scale, pre-

tensioning is needed. This will be done by testing the strength of the tunnel during the final phase 

and the transport phase. This will be done by comparing  cross sections during the transport and final 

phases, which is due to the different lengths of tunnel compartments. This will result in different pre-

tensioning. The detailing of the longitudinal section will result in a comparison between the cost of 

placing foundation piles and the cost of pre-tensioning. This will be the subject of the conclusion on 

the optimum length of a tunnel element.  

From our research can be concluded that the realization of a tunnel link between Java and Sumatra 

can be achieved by using new innovations. Using the SFT-method will result in a less deep positioned 

tunnel. This in combination with using pre-tensioning in the cross section and the longitudinal 

section, may overcome the remainder of the pressure due to the water depth over the tunnel. 
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This results in a feasible tunnel element with a length of up to 300 meters in the SLS. Tunnel 

elements longer than this is will not be used due to the check of the strength in the ULS. The 

reduction in strength due to seismic activity are not represented in the calculation. A tunnel element 

with a length from 175 up to 200 meters is deemed practically feasible and cost wise the optimum 

because the cost of pre-tensioning will be too high for additional meters. 
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Leeswijzer 

Het onderzoek is opgezet in drie verschillende onderdelen: 

• Literatuurstudie 

• Alignementenstudie 

• Beschouwing technische haalbaarheid  

 

Het hoofdrapport volgt de structuur van de drie onderdelen. Deze structuur is als volgt opgezet:  

Allereerst wordt de doelstelling met de deelvragen behandeld, gevolgd door een literatuurstudie 

welke dient als vooronderzoek. Als dit vooronderzoek verricht is wordt het hoofdverslag opgedeeld 

in twee technische vraagstukken: 

1. Wat is het meest geschikte alignement voor de verticale- en horizontale as; 

2. Welke innovatieve manier kan toegepast worden om een tunnel op grote diepte te plaatsen.  

 

Het eerste hoofdstuk wordt de probleemstelling toegelicht. Hier wordt de achtergrond van het 

project toegelicht en waarom het van belang is dat het onderzoek verricht wordt. 

 

In hoofdstuk 2 zal er meer worden ingegaan op de onderzoeksmethode. Hier wordt de doelstelling 

uiteengezet gevolg door een opsomming van de hoofd- en deelvragen. De doelstelling wordt 

onderverdeeld in deelvragen, deze deelvragen dienen om de doelstelling te verwezenlijken. Na 

hoofdstuk 2 volgt het literatuuronderzoek.  

In hoofdstuk 3 wordt de literatuurstudie samengevat in drie onderdelen. Het eerste deel behandeld 

de voorgaande projecten die uitgevoerd c.q. onderzocht zijn in de omgeving. Vergelijkbare projecten 

en tunnelbouwmethodes zullen worden behandeld in het tweede gedeelte met tot slot het laatste 

deel waar aardbevingen en de interviews behandeld worden. 

Aan de hand van de informatie uit het literatuuronderzoek kan er een Programma van Eisen worden 

opgesteld, dit wordt gedaan in hoofdstuk 4. Hier worden in grote lijnen de eisen en 

randvoorwaarden van het project uiteengezet. 

Aan de hand van deze eisen wordt in hoofdstuk 5 nogmaals gekeken naar vergelijkbare projecten.  

Hier wordt gekeken naar hoe eisen zijn behaald en eventuele problemen zijn opgelost. Dit wordt 

opgesomd en hier wordt ook uiteengezet wat wordt meegenomen in de alignementenstudie die 

volgt in hoofdstuk 6. 

In hoofdstuk 6 worden de verschillende alignementen vergeleken met elkaar middels een 

multicriteria-analyse (MCA). Deze worden tegen elkaar afgewogen om het best scorende alignement 

verder te kunnen uitwerken en detailleren. 

De nadere detaillering van één van de technische knelpunten wordt gedaan in hoofdstuk 7. Hier 

wordt verder gekeken naar het overwinnen van de grote diepte die het alignement zal tegenkomen. 

Eerst wordt de belasting t.g.v. de diepte en het verkeer uiteengezet gevolgd door een uitleg over 

voorspanning in het algemeen. Vervolgens wordt de dwarsdoorsnede bekeken en doorgerekend, als 

dit gedaan is kan de langsdoorsnede bekeken worden. 

Als laatste wordt de optimale elementlengte beschouwd, dit wordt gedaan door de kosten van het 

plaatsen van palen t.o.v. de kosten van voorspanning te bekijken. Hierna wordt ook nog een controle 

gedaan in de UGT om te bekijken of deze voldoet aan de gestelde eisen. 
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Inleiding 
Binnen de opleiding civiele techniek dient in het laatste semester een afrondende opdracht te 

worden gemaakt. Deze opdracht laat zien dat de studenten in staat zijn zelfstandig een onderzoek te 

verrichten in het eigen vakgebied. Het doel is om binnen het onderzoek een uitdagend vraagstuk 

onder de loep te nemen en daarbij te kijken naar innovaties binnen de tunnelbouw. Ook is dit een 

mooie gelegenheid om zelf een onderwerp te kiezen dat eruit springt en daarmee de passie voor 

kunstwerken aan te kunnen spreken.  

Het ontwerpen van een tunnel tussen Java en Sumatra is een project dat de interesse bij beide 

afstudeerders wekt omwille van de technische uitdagingen. Deze technische uitdagingen hebben 

vooral te maken hebben met de diepte en lengte van de tunnel, waardoor er gekeken moest worden 

naar innovatieve oplossingen.  

Omdat de tijd beperkt is en er veel geleerd dient te worden, is de scope van het onderzoek 

belangrijk. Allereerst zal het onderzoek zich beperken tot het uitwerken van tunnels. Bruggen of 

andere mogelijke verbindingen zullen niet worden meegenomen in het onderzoek. Ook kijken de 

afstudeerders niet naar de effecten van een verbinding, de omgeving of de financiële middelen die 

nodig zijn om het project te realiseren. Mocht dit wel gedaan worden binnen het onderzoek dan zal 

het basaal en grof zijn behandeld. 

Het onderzoek is verricht door Robbert-Jan van de Kieft en Gert Jan Hoosbeek. Beide zijn 

vierdejaarsstudent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en hebben de afstudeerrichting 

Constructie gekozen. Het onderzoek is verricht in samenwerking met Tunnel Engineering Consultants 

(TEC). In de periode van februari tot mei 2021 is er aan het onderzoek gewerkt.  

  

Figuur 2 Ligging Straat van Soenda in Indonesië 
(Google Maps, 2021) 

Figuur 1 Ligging Straat van Soenda in Azië Indonesië 
(Google Maps, 2021) 
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1 Probleemstelling 
In het verleden is onderzoek gedaan om verbinding in de vorm van een brug te maken, (Sunda Strait 

Bridge, z.d.). Dit project is toen niet doorgegaan omdat de begrootte kosten te hoog waren voor de 

Indonesische overheid en de financiën niet geregeld konden worden.  

De hoge kosten van het project berustten zich op het feit dat de benodigde overspanning en hoogte 

van de brug relatief groot zijn. De verbinding tussen beide eilanden mag van de Indonesische 

overheid geen belemmering opleveren voor de scheepsvaart. Grote container- en marineschepen 

zoals de USS Enterprise, een schip van ruim 78 meter hoog moeten de brug kunnen passeren (Sunda 

Strait Bridge, z.d.). Een hoogte van ongeveer 80 meter zorgt voor toename in gebruik van materiaal. 

Dit extra materiaalgebruik komt doordat de brug hoger ligt. Hierdoor is meer materiaal nodig. Door 

het maximaal toegestane hellingspercentage zal de brug ook meer lengte nodig hebben.  

Als aan bovenstaande eisen ook voldaan kan worden door een andere oplossing, een ander type 

verbinding of een ander ontwerp te kiezen is het mogelijk om de kosten te verminderen. Lagere 

kosten zouden interessant kunnen zijn voor toekomstige plannen in het gebied.  

Eén van de voorgestelde aanpassingen in het project is het aanleggen van een tunnel. Hierdoor 

wordt er altijd voldaan aan de eis van een minimale doorvaarthoogte en ook heeft deze minder 

inbreuk op het gebruik van de straat voor scheepvaart doordat de brug de scheepvaart niet 

belemmerd middels pijlers. Er zijn voor dit project meerdere obstakels die het bouwen van een 

traditionele tunnel bemoeilijken. De bathymetrie is extreem omdat er veel verloop is en grote 

dieptes bereikt worden.  

Echter als de oplossing voor de hand ligt, waarom is deze dan nog niet toegepast? De plaatselijke 

diepte in de Straat van Soenda kan oplopen tot 100 meter. Dit kan een technisch obstakel opleveren 

waarom een tunnel bij voorbaat niet is onderzocht. In het afstudeeronderzoek zal echter wel 

onderzocht worden of het mogelijk is om een tunnel te maken in de Straat van Soenda d.m.v. nieuwe 

innovaties.  
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2 Onderzoeksopzet 
Om een duidelijk en navolgbaar onderzoek te kunnen maken dient de onderzoeksmethode en het 

doel van het onderzoek te worden vastgesteld.  

Doelstellingen 
De doelstelling van dit onderzoek is het vergaren van nieuwe kennis over het construeren van 

tunnels en het uitwerken van een voorontwerp voor een verbinding tussen Java en Sumatra in de 

Straat van Soenda. Om dit methodisch te kunnen doen zijn er meerdere onderzoeksvragen 

opgesteld.  

Onderzoeksvragen 
Om een duidelijk en navolgbaar onderzoek te maken is allereerst begonnen met het opstellen van 

een duidelijke hoofdvraag. Het onderwerp van ons onderzoek is een vaste verbinding tussen Java en 

Sumatra. De hoofdvraag moet het onderzoek naar dit onderwerp bevorderen. 

De hoofdvraag luidt als volgt: 

“Hoe kan een tunnelverbinding tussen Java en Sumatra in de Straat van 

Soenda gemaakt worden?” 

Om deze vraag te beantwoorden is de hoofdvraag opgedeeld in meerdere deelvragen. De deelvragen 

moeten dermate op elkaar aansluiten dat de hoofdvraag uiteindelijk volledig beantwoord is.  

Het is mogelijk de hoofdvraag te beantwoorden doormiddel van de volgende deelvragen: 

• Wat voor lessen kunnen er getrokken worden uit vergelijkbare projecten? 

• Wat is het meest geschikte alignement en bouwmethode? 

• Wat zijn de specifieke technische problemen bij het gekozen alignement en hoe kunnen deze 

worden opgelost?  

In Bijlage 1 Plan van Aanpak, wordt de hoofdvraag, samen met de deelvragen nader toegelicht. Ook 

zijn de deelvragen hier onderverdeeld in subvragen.   
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3 Literatuuronderzoek 
Er zijn twee eerdere onderzoeken gedaan naar de mogelijkheid voor een verbinding tussen Java en 

Sumatra in de Straat van Soenda. Deze twee onderzoeken bestaan uit een onderzoek naar een brug 

en een mogelijkheid voor een boortunnel. De brug is onderzocht in opdracht van het Ministerie van 

Infrastructuur in Indonesië maar is later in 2014 stopgezet. De boortunnel is bijna twintig jaar 

geleden onderzocht door een lokaal ingenieursbureau. Dit project is destijds stopgezet vanwege de 

hoge realisatiekosten en problemen met verdere financiering van het onderzoek. Uit het onderzoek 

kan echter wel geconcludeerd worden dat een zinktunnel goedkoper is (Mangkoesoebroto S. P., 

2005). Deze zinktunnel is in het voorgaande onderzoek naar een boortunnel niet meegenomen.  

Er zijn vergelijkbare projecten waar een tunnel in seismisch actief gebied is aangelegd, vooral in 

Japan wordt dit veel gedaan. Het onderzoek naar seismische activiteit voor de Seikantunnel kan als 

voorbeeld gebruikt worden voor dit afstudeeronderzoek (Ikuma, 2002). Dit omdat de tunnel erg diep 

ligt, qua lengte niet onder doet aan de verbinding in de Straat van Soenda en ook de geologische 

situatie is vergelijkbaar.  

De ondergrond voor de Nusantara tunnel is ongunstig voor een boortunnel. De zachte lavagronden 

lijken constructief nadelig voor het boren van een tunnel. Bovendien is het de vraag of de 

hydrostatische waterdruk voldoende is op de gekozen diepte of dat de tunnel dieper geboord moet 

worden. 

 

Figuur 3 Langsdoorsnede Nusantara tunnel (Kertapati) 

De investering in een tunnelverbinding zal voor de Straat van Soenda zorgen voor economische groei, 

wat zal zorgen voor meer goederenvervoer. Een treinverbinding wordt veelal gebruikt om goederen 

en passagiers te verplaatsen net als bij de Kanaaltunnel en Seikantunnel gebeurt. Bijkomend 

voordeel van treinverkeer is de methode van ventilatie. Een tunnelbuis voor treinverkeer hoeft niet 

geventileerd te worden zoals voor een rijbuis waar wegverkeer doorheen gaat. Dit komt omdat een 

elektrische trein geen uitstoot heeft van CO2 of andere gassen, dit bespaard t.o.v. autotunnels veel 

ruimte en geld. 
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Een brug is in een eerder onderzoek vanwege een aantal redenen bekeken. Eén van deze redenen is 

dat een brug over het algemeen goedkoper is dan een tunnel. Een andere reden is het gevaar van 

aardbevingen en tsunami’s, een brug is eenvoudiger te repareren en te onderhouden dan een tunnel 

(Nurisa & Arrifah, 2021). Het grote nadeel van een brug is echter de restrictie die het opgelegd aan 

de scheepvaart. In de Straat van Soenda is veel ongereguleerde scheepvaart aanwezig. Een andere 

uitdaging die komt kijken bij het bouwen van een brug zijn de hoofdoverspanningen. Een brug zou 

hoofdoverspanningen krijgen van 3.500 meter (Sunda Strait Bridge, z.d.). 

 

Figuur 4 The Sunda Strait Bridge alignment passing (Ular, Sangiang, & Panjurit)  

Om de scheepvaart geen restricties op te leggen en om de scope van het onderzoek behapbaar te 

houden wordt voor het afstudeeronderzoek enkel gekeken naar tunnelalternatieven. Een tunnel ligt 

onder de waterlijn en vormt daarom veelal geen obstakel voor passerende schepen. 

Er zijn vier soorten tunnels die van toepassing kunnen zijn binnen het project: 

• Traditionele zinktunnel 

• Boortunnel 

• Submerged Floating Tunnel (SFT) 

• Combinatie van een zinktunnel met SFT 

 

Binnen het beoogde project kan de diepte een belemmering vormen wanneer de traditionele 

zinktunnel wordt toegepast.  

De SFT kan voor grote dieptes een oplossing bieden. Bij deze bouwmethode wordt de tunnel op 

palen boven de zeebodem 

geplaatst waardoor een minder 

grote diepte bereikt kan worden. 

Dit zorgt voor minder wapening en 

daardoor een economisch 

voordeliger ontwerp. De 

boortunnel echter heeft echter 

geen last van een maximale diepte, 

dit komt omdat deze tunnel door 

een non-permeabele laag moet 

gaan.  

 

De gegevens over de exacte locatie van een niet-water dragende laag zijn binnen dit project niet 

bekend en daar zal dan ook niet verder onderzoek naar gedaan worden. 

Het grote obstakel voor iedere tunnelbouwmethode is de manier van ventileren. In de Straat van 

Soenda is de diepte op een aantal locaties te groot om een ventilatie-eiland te maken en is de lengte 

te lang voor langsventilatie. Ventilatie-eilanden en de bijbehorende langsventilatie moeten om de 8 

kilometer gemaakt worden wat, als het niet in ondiep water gerealiseerd wordt erg duur is (A. 

Figuur 5 Benodigde lengte van kunstwerken (TU Delft, 2021) 
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Luttikholt, persoonlijke communicatie, 8 maart 2021). Voor de Fehmarnbelt is er vanwege het 

veiligheidsaspect en vanwege verbeteringen in uitstootbeperkingen bij auto’s voor gekozen om de 

totale 18 kilometer op langsventilatie te doen (Barten, 2021). Deze ventilatietechniek kan vanwege 

grotere emissie niet worden toegepast in Indonesië.  

Afwegingen tussen alternatieven voor de Fehmarnbelttunnel zijn gedaan middels een kwantitatief 

MCA, hier is alles wat in cijfers kan worden uitgewerkt, berekend en opgesteld. Deze methode is ook 

toegepast voor de Öresundverbinding, hier in combinatie met een Monte Carlo risicoanalyse.  

Eén van de risico’s en gevaren in de Straat van Soenda zijn aardbevingen. Door de jaren heen zijn in 

de omgeving veel aardbevingen geweest. Veel aardbevingen zijn op grote diepte en daarom niet 

schadelijk. Er zijn echter wel aardbevingen die enorme krachten kunnen veroorzaken en ondiep zijn, 

wat grote schade kan veroorzaken. Aardbevingen zorgen voor een extra faalmechanisme, deze 

mechanismes zorgen ervoor dat de tunnel zowel om de lengteas, dwarsdoorsnede en axiale as kan 

bezwijken. Dit kan worden beperkt door de tunnel in stevige grond neer te leggen, dit komt omdat 

de tunnel dan geen eigen frequentie kan opbouwen t.o.v. de bewegende grond (Tsindis, 2020).  

De schade t.g.v. een aardbeving kan worden opgevangen door de tunnel mee te laten bewegen en 

deze bewegingen op te vangen met bijvoorbeeld seismic joints die een grotere vervormingscapaciteit 

hebben of een monoliete constructie 

(Heijmans & Van der Vliet, 2017, p. 7). 

Deze constructies zijn echter wel 

lastiger te bouwen maar levert geen 

extra moeite op voor het afzinken. Dit 

afzinken kan namelijk gedaan worden 

met een EPS systeem (External 

Positioning System) zoals bij de Busan - 

Geoje verbinding. Dit systeem pakt de 

tunnel vast op meerdere punten met 

grote armen en kan daardoor over grotere dieptes worden gebruikt om dezelfde garanties te geven 

bij afzinken (Martens, 2021). 

Het belangrijkste wat is meegenomen vanuit het literatuuronderzoek zijn de verschillende algemene 

eisen die gesteld worden aan verschillende tunnelprojecten. Dit is niet alleen gedaan doormiddel van 

het onderzoeken van projecten als de Fehmarnbelttunnel maar ook door een groot aantal experts te 

interviewen. Deze kennis over de eisen zijn meegenomen in hoofdstuk 4: Programma van Eisen. 

 

  

Figuur 6 EPS systeem (Cement, 2009) 
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4 Programma van Eisen 
Tijdens de ontwerpfase wordt een ontwerp gemaakt welke voldoet aan de criteria van het 

eindresultaat. Deze criteria zijn gebaseerd op interviews en de literatuurstudie. Om te voorkomen 

dat ontwerpen niet aan dezelfde eisen voldoen, daardoor verschillen van elkaar en er geen juiste 

keuze gemaakt kan worden tussen de ontwerpen onderling wordt een programma van eisen 

gemaakt.  

De eisen, randvoorwaarden en uitgangspunten die opgesteld zijn moeten geverifieerd kunnen 

worden. Middels deze verificatie is gecontroleerd of de alternatieven en een voorlopig ontwerp 

voldoen aan de eisen, randvoorwaarden en uitgangspunten. 

Eisen zijn criteria waar het eindresultaat aan moet voldoen. Het kan gezien worden als specificaties 

en de eisen zijn voor een voorontwerp nog niet erg concreet en uitgebreid. Om die reden is de lijst 

met eisen summier. 

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting van de meest globale maar tevens belangrijkste eisen 

weergegeven. De overige eisen die gebruikt zijn voor het nader uitwerken van de alternatieven zijn 

terug te vinden in Bijlage 3 Programma van Eisen. Daar zijn de technische eisen en de eisen rondom 

de scope verder uitgewerkt. 

In Tabel 1 zijn de algemene eisen weergegeven: 

Eisen 

ES_1 De verbinding dient toegankelijk te zijn voor gemotoriseerd verkeer en treinverkeer, 
andere verkeersstromen zoals voetgangers en fietsers worden niet meegenomen in 
het ontwerp. 

ES_2 De tunnel dient te beschikken over minimaal twee rijstroken per rijrichting. 

ES_3 De tunnel dient te beschikken over minimaal twee treinsporen.  
Tabel 1 Algemene eisen 

De randvoorwaarden zijn indirecte beperkingen aan het onderzoek. Randvoorwaarden zijn factoren 

waar de projectgroep geen invloed op kan uitoefenen maar waaraan wel moet zijn voldaan om het 

project tot een succes te maken. De randvoorwaarden in Tabel 2 worden gezien als basis voor het 

succesvol afronden van het project.  

Algemene randvoorwaarden 

AR_1 Ieder alignement moet getoetst worden middels het MCA. Doelstelling hiervan is de 
keuze te maken van de meest geschikte tunnelbouwmethode.  

AR_2 Tijdens het onderzoek wordt er gekeken naar drie soorten tunnelbouwmethoden: de 
traditionele zinktunnel, boortunnel en een SFT met negatief drijfvermogen op palen.  

AR_3 Tijdens de ontwerpfase dient er rekening gehouden te worden met 1750 
motorvoertuigen per rijbaan per uur. 

AR_4 Tijdens de ontwerpfase dient er rekening gehouden te worden met een levensduur 
van 100 jaar en een veiligheidsklasse van CC3. 

AR_5 Tijdens het onderzoek dienen berekeningen en anderszins constructieve beslissingen 
genomen te worden aan de hand van de Eurocode. 

AR_6 De huidige ferry-verbinding moet tijdens de bouw van de tunnel intact blijven.  

AR_7 Maximaal 7.5% van het doorstroomprofiel mag beperkt worden. Hierbij wordt 
eventuele gevolgschade aan omliggende flora en fauna niet meegenomen.  

Tabel 2 Algemene randvoorwaarden 
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Aan de hand van deze eisen en overige eisen (terug te vinden in Bijlage 3 Programma van Eisen) zal 

het onderzoek gedaan worden. Met de eisen die gesteld zijn is ook gekeken naar vergelijkbare 

projecten. Projecten die vergelijkbaar zijn met het onderzoek naar een tunnelverbinding tussen Java 

en Sumatra zijn onderzocht in hoofdstuk 5. In dat hoofdstuk worden voorgaande projecten 

beschouwd en bruikbare lessen en eisen meegenomen in het verdere onderzoek.  
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5 Wat voor lessen kunnen er getrokken worden uit vergelijkbare 

projecten? 
Dit hoofdstuk heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de methode waarop tunnels gebouwd 

worden in zowel het bouwdok als op de tekentafel en te leren van innovaties van tunnelprojecten. 

Recente tunnelprojecten dienen meer inzicht te geven in de mogelijkheden om problemen zoals 

grote dieptes op te lossen. Ook helpt het in een later stadium bij het opstellen van criteria voor het 

toetsen van alignementen De beschouwde projecten zijn op te delen in twee categorieën:  

• Vergelijkbare tunnelbouwprojecten 

• Voorgaande projecten voor een verbinding in de Straat van Soenda 

 

Vergelijkbare tunnelbouwprojecten zijn projecten van de afgelopen ± 30 jaar waarin de schaal 

vergelijkbaar is met het beoogde project. In ieder van beschouwde projecten zijn technische 

uitdagingen overwonnen, de lessen die hieruit geleerd zijn worden uiteengezet en verwerkt om later 

in het eigen afstudeeronderzoek toe te passen. 

Paragraaf 5.4 over de voorgaande projecten voor een verbinding tussen Java en Sumatra beslaat een 

tweetal voorgestelde plannen voor een vergelijkbare overgang. Voor het afstudeeronderzoek is 

vooral gekeken naar de problematiek waardoor het realiseren van de voorgestelde verbinding geen 

realiteit is geworden. Met deze projecten zullen de geleerde lessen uiteengezet worden en worden 

toegepast in het onderzoek. 

 

Naast het onderzoek naar vergelijkbare projecten is er ook gekeken naar de mogelijkheden voor het 

bouwen van een tunnel en het effect van aardbevingen. Deze worden echter uiteengezet in Bijlage 2, 

hoofdstuk 4 pp. 43-46, deze worden niet belangrijk geacht voor het hoofdverslag. 

 

5.1 Fehmarnbelttunnel 
De eerste les die kan worden toegepast in het onderzoek is het gebruik van ventilatie over langere 

afstanden. De toepassing van ventilatie in de Fehmarnbelttunnel en de redenen waarom een 

ventilatie-eiland uiteindelijk niet nodig is zijn goede opties om mee te nemen in het project. De keuze 

voor langsventilatie voor langere tunnels zorgt voor een veiligere tunnel. Deze ventilatiemethode is 

gebaseerd op het feit dat over 5-10 jaar er minder vervuilende auto’s zullen rijden (Barten, 2021). Dit 

is echter een aanname die niet direct kan worden overgenomen voor een project in Indonesië. 

In voorgaande plannen voor de 

Fehmarnbelttunnel zijn andere 

ventilatiemethoden om de vuile 

lucht af te voeren onderzocht. Dit is 

gedaan d.m.v. langsventilatie i.c.m. 

een ventilatie-eiland. Dit heeft als 

uitdaging om minimale schade aan te 

brengen aan de omgeving en een 

stabiele verticale-koker te realiseren. Dit kan worden gedaan door de koker volledig te omringen met 

opgespoten zand en door een effectieve vorm aan te nemen die de doorstroming niet belemmerd. 

Binnen het Fehmarnbelt project is gekozen voor een ovale vorm die dwars op de tunnel staat 

waardoor er minimale effecten op de getijstroming in de omgeving zullen voortkomen (DLH, 1999). 

De belangrijkste les die getrokken wordt uit de Fehmarnbelttunnel is de afweging van alternatieven. 

De manier waarop alternatieven worden beoordeeld en tegenover elkaar worden afgewogen. Bij de 

Figuur 7 Voorbeeld van semi-transverse ventilatie (Carlstedt, 2017) 
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keuze voor het meest geschikte alignement staat de veiligheid van de technische oplossing bovenaan 

maar de kosten vormen een belangrijk onderdeel bij het maken van de keuze. De afweging hierin is 

gedaan binnen de Fehmarnbelttunnel na intensief onderzoek naar de wensen van de opdrachtgever 

en de omgeving. Om de keuze goed te onderbouwen dient een meetbare studie gedaan te worden 

naar de verhouding van prijs en de voordelen van de verbinding. De voordelen, bestaande uit 

bijvoorbeeld uitbreidbaarheid of capaciteit, moeten groter zijn dan de te maken kosten. Op deze 

manier kan een conclusie goed beargumenteerd worden.  

5.2 Öresundverbinding 
De belangrijkste les (die voor het beoogde onderzoek van toepassing is) is de groei van het verkeer 

voor grote verbindingen. Veelal wordt rekening gehouden met een groei van 1% tot 2% procent per 

jaar, dit terwijl er in de afgelopen jaren een significante kleinere groei is voor de Öresundverbinding 

(Denemarken, 2021). Op basis van deze cijfers zou er aangenomen kunnen worden dat een 

verbinding in de Straat van Soenda zal groeien met ongeveer 1% tot 1,5% per jaar. Op basis van deze 

gegevens kan niet worden aangenomen dat deze groei ook in Indonesië zal plaatsvinden. In het 

realiseren van een verbinding zal een groter en plaatselijk onderzoek gedaan moeten worden. Voor 

de rest van het onderzoek zal rekening worden gehouden met ongeveer 2% groei per jaar, hierdoor 

is er in 2100 een capaciteit nodig van 2 rijstroken per rijrichting. 

Net als bij de Fehmarnbelttunnel was de veiligheid één van de belangrijkste factoren in de afweging 

tussen alternatieven. Deze alternatieven zijn allemaal doorgerekend middels een variant van het 

Monte Carlo principe. Voor een verbinding van deze schaal zouden alle alternatieven moeten 

worden doorgerekend op de kans dat er niet meer voldaan zou worden aan de veiligheidseisen en 

zou er een schatting moeten worden gemaakt over de risico’s die aan ieder alternatief hangt. 

Vanwege de grootte van deze berekeningen is het binnen de beschikbare tijd niet mogelijk om dit te 

beschouwen in het afstudeeronderzoek. 
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Figuur 8 Overzicht groei verkeer Öresundverbinding  
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5.3 Busan-Geoje verbinding 
De diepte van de zeebodem is voor ieder alignement binnen dit project waar een zinktunnel als 

bouwmethode wordt toegepast een probleem. De verbinding Busan – Geoje (Zuid-Korea) was door 

de hoge stroomsnelheid, hoge golven en grote diepte een uitdagend project. Voor deze 

omstandigheden heeft Strukton Immersion een apart systeem bedacht: External Positioning System, 

EPS. Dit systeem zorgt ervoor dat er ook op grotere dieptes onder lastige omstandigheden kan 

worden afgezonken. Nauwkeurig afzinken kan worden gegarandeerd door zowel in de lengte als in 

de breedte van het element kabels te 

plaatsen. Na een interview met 

Strukton Immersion (Martens, 2021) is 

gebleken dat een tolerantie van 

ongeveer 20 mm mogelijk is bij 

toepassing van het EPS. Ondanks de 

grote dieptes en grote 

stroomsnelheden worden er weinig 

problemen verwacht rondom het 

afzinken van tunnelelementen in de 

Straat van Soenda. 

5.4 Eerdere tunnelprojecten en interviews 
Nadat er door de jaren heen verscheidene haalbaarheidsstudies zijn geweest voor een brug tussen 

Java en Sumatra in de Straat van Soenda is door een lokaal ingenieursbureau PT Propenta Indonesia 

in de periode 2000-2004 onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor een tunnel (Mangkoesoebroto 

S. P., 2005), The Nusantara Tunnel. Na contact te hebben gehad met de verantwoordelijk ingenieur 

op dit project (ir. Sindur P. Mangkoesoebroto) is duidelijk geworden dat kosten een belangrijke factor 

zijn. Ook legde ir. Mangkoesoebroto uit dat het seismisch gebied ervoor zorgt dat in het eerste plan 

geen rekening is gehouden met een non-permeabele grondlaag. Dit houdt in dat op de boortunnel 

altijd waterdruk blijft staan. Doordat de boortunnel altijd onder waterdruk blijft staan moet deze 

zwaarder worden uitgevoerd. Hier is veel materiaal voor nodig waardoor het voordeel van minder 

materiaal gebruik en een kleinere doorsnede t.o.v. een zinktunnel afvalt.  

Het project van ir. Mangkoesoebroto betrof vier geboorde buizen die na elkaar gerealiseerd diende 

te worden, dit om de initiële kosten te verspreiden over vier periodes en om eerder gebruik te 

kunnen maken van de verbinding. Het boren in vier perioden levert een kostenbesparing op omdat 

de TBM vier keer gebruikt zou kunnen worden. Dit i.c.m. het feit dat een boortunnel niet de 

omliggende natuur, het doorstroomprofiel en de scheepvaart verstoord leek dit de beste oplossing. 

De lessen die uit dit voorgaande project kunnen worden meegenomen zijn vooral van toepasbaar in 

het vormen van de eisen en prioriteiten die de Indonesische overheid zal hebben. Behoud van de 

natuur en de kosten zijn de meest belangrijke, dit blijkt uit het project van ir. Mangkoesoebroto en 

dienen te worden meegenomen in het MCA. 

Het interview met ir. Mangkoesoebroto is niet het enige interview dat is afgenomen, zo is er verder 

met het kantoor W+B in Indonesië contact geweest. Hier is naar voren gekomen dat er binnen 

projecten in Indonesië veel druk is om de kosten te minimaliseren (zie bijlage 02 p. 62-66). Dit mag 

echter niet ten kosten gaan van de omliggende natuur. 

Figuur 9 EPS zoals gebruikt in Busan-Geoje (Cement, 2009) 
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Ook hebben er gesprekken plaatsgevonden over de uitvoerbaarheid van zinktunnels en het plaatsen 

van buispalen om hoogte te winnen. Met HMC Heerema (Sonnema, 2021) en Strukton Immersion 

(Martens, 2021) is geleerd wat er mogelijk is voor het afzinken en aanbrengen van buispalen.  

De verkregen informatie uit interviews en voorgaande tunnelprojecten is meegenomen bij de keuze 

van een alignement. Met deze informatie is een voorontwerp van de dwarsdoorsnede gemaakt. Als 

referentie hiervoor is de Fehmarnbelttunnel gebruikt. Deze tunnel beschikt ook over rij- en 

treinbuizen en dient als eerste opzet om de indeling van de tunnel te bepalen. Later is de 

dwarsdoorsnede aangepast aan de omstandigheden en gedimensioneerd met de opdrijfberekening 

als uitgangspunt, (zie Bijlage 4, hoofdstuk 2, pp. 4-7).  

In hoofdstuk 6 zullen de geschetste alignementen uiteengezet worden en op basis van een 

multicriteria-analyse de keuze gemaakt worden voor het meest geschikte alignement.  

 

 
Figuur 10 Principe doorsnede, SFT 
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6 Alignementenstudie 
Binnen het afstudeeronderzoek is een alignementenstudie verricht waarbij een keuze is gemaakt 

voor een alignement met geschikte bouwmethode. Het gekozen alignement volgt uit een proces 

waarbij van grof naar fijn meerdere alternatieven geschetst zijn (Bijlage 5, hoofdstuk 2, pp. 12-16). 

Uiteindelijk zijn drie geschikte opties nader uitgewerkt, deze drie alignementen zijn te vinden in 

paragraaf 6.1. De keuze voor het meest geschikte alignement is gedaan in paragraaf 6.2 aan de hand 

van een multicriteria-analyse.  
  

6.1 Ontwikkelde alignementen 
In beginne zijn er willekeurige alignementen geschetst waarbij van grof naar fijn is gewerkt. 

Uiteindelijk zijn drie alignementen geschikt bevonden om zowel horizontaal als verticaal nader uit te 

werken. De drie gekozen alternatieven voldoen aan de eisen van de Ontwerpvoorschriften ProRail 

(OVS). Op basis van de geoptimaliseerde alignementen is vervolgens een multicriteria-analyse 

gemaakt.  

De drie alignementen die nader worden toegelicht zijn: 

1. Alignement Tempurung - noordelijk gelegen  

2. Alignement Parit - gelegen in het midden 

3. Alignement Sangiang - zuidelijk gelegen 

De alignementen hebben een aantal overeenkomsten maar verschillen ook van elkaar. Op basis van 

het bovenaanzicht en de langsdoorsnede van ieder alignement zal kort omschreven worden wat de 

verschillen zijn. Nadere toelichting op de alignementen is te vinden in Bijlage 5, hoofdstuk 4, pp. 23-

25. De tekeningen staan in de map Bijlage 04 - Tekeningen. 

 

Figuur 11 Overzicht alternatieve alignementen 

De namen van de alignementen zijn in het Bahasa, dit is de nationale taal van Indonesië. Tempurung 

is vrij vertaald schelp in het Bahasa en is tevens de naam van een eiland waar het alignement 

langskomt. Alignement Parit is vrij vertaald alignement geul, deze naam is gekozen omdat het 

middelste alignement alle diepe geulen weet te vermijden. Sangiang is het zuidelijk eiland en daarom 

is het zuidelijk alignement hierna vernoemd. 
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1. Alignement Tempurung - noordelijk alignement 

Alignement Tempurung ligt het meest noordelijk en passeert één eiland. De verbinding kan hier de 

eerste 2.5 kilometer gebruik maken van een brug omdat het water te ondiep is voor een (zink)tunnel. 

Nadat de brug op het eiland is gekomen loopt deze over in een cut & cover tunnel welke overgaat in 

een zinktunnel. De bathymetrie loopt na het passeren van het eiland geleidelijk over naar grote 

diepte, de tunnel kan het bodemprofiel volgen en wordt als zinktunnel uitgevoerd.  

Het alignement loopt vervolgens op een aantal plaatsen naar dieptes van -75 à -80 meter, zie Figuur 

12. Op deze locatie zal de tunnel ondersteund worden door palen om de tunnel minder diep te 

plaatsen, een SFT. Het deel van de tunnel wat op palen komt te staan is ongeveer 7,5 kilometer lang.  

Voordeel van dit alignement is het beperkt aantal kilometers waarvoor palen toegepast dienen te 

worden en het verloop van de bathymetrie. De bathymetrie verloopt niet zo wisselvallig als bij de 

andere alignementen en dat zorgt ervoor dat een groot deel uitgevoerd kan worden als traditionele 

zinktunnel. Daar waar de tunnel uitgevoerd wordt als zinktunnel zal deze in een zinksleuf liggen, 

voordeel is dat de verbinding daar het doorstroomprofiel minder beïnvloedt.  

 

Omwille van de lengte en doordat het alignement geen eilanden passeert is toepassing van 

langsventilatie erg lastig. Het horizontale alignement loopt in het midden erg horizontaal en ligt te 

diep om een ventilatie-eiland te creëren, dwarsventilatie lijkt de enige oplossing. Overigens zou een 

ventilatie-eiland als obstakel de ongereguleerde scheepvaart in de zeestraat hinderen. Het 

vaarwegprofiel blijft met dit alignement nagenoeg ongehinderd, dit is te zien in Figuur 12. 

 

2. Alignement Parit - midden alignement 

Alignement Parit passeert net als alignement Tempurung ook één eiland. Qua lengte van het tracé is 

deze variant het minst lang. Ook hier wordt de eerste 2,5 kilometer (vanuit westelijke richting) 

uitgevoerd als brug. Een groot nadeel van dit alignement is het verloop van de bathymetrie. Nadat de 

verbinding het eiland gepasseerd heeft verloopt de bathymetrie erg snel, te zien in Figuur 13. 

Doordat de bodem steil af loopt zullen er direct lange palen toegepast moeten worden. De tunnel ligt 

niet in een zinksleuf en het doorstroomprofiel zal meer beperkt worden.  

Doordat de tunnel boven de zeebodem ligt zal in deze situatie het vaarwegprofiel ook beperkt 

worden, Figuur 13. Het plaatsen van erg lange palen brengt een grote (technische) uitdaging, het is 

een groter risico om de tunnel 30 meter boven de bodem te plaatsen dan 10 meter. Net als bij 

alignement Tempurung kan de tunnel door de grote lengte niet voorzien worden van langsventilatie. 

Ook hier zal dwarsventilatie de oplossing zijn.  

Figuur 12 Langsdoorsnede alignement Tempurung, noordelijk 

Figuur 13 Langsdoorsnede alignement Parit, midden 
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3. Alignement Sangiang - zuidelijk alignement 

Alignement Sangiang ligt het meest zuidelijk en heeft de grootste lengte van de drie gekozen 

alignementen en passeert twee keer een eiland. De eerste 3 kilometer kan ook hier uitgevoerd 

worden als brug en vervolgens zal vanaf het eiland snel overgegaan moeten worden in een tunnel.  

Net als alignement Parit wijzigt ook in alignement Sangiang de bathymetrie snel na het passeren van 

het eerste eiland, te zien in Figuur 14. Ook hier zijn lange palen nodig wat een grote uitdaging met 

zich mee brengt. Bovendien ligt de tunnel niet een zinksleuf wat het doorstroomprofiel beperkt.  

Het alignement passeert ook een tweede eiland wat zorgt voor de mogelijkheid om hier een 

ventilatie-eiland toe te passen. Voordeel is dat er een goedkopere ventilatiemethode toegepast kan 

worden.  

 

6.2 Multicriteria-analyse 
De multicriteria-analyse (MCA) dient binnen het afstudeeronderzoek als hulpmiddel om een 

gefundeerde keuze te kunnen maken voor het meest geschikte alignement. Bij het opstellen van een 

MCA dient eerst bepaald te worden welke onderscheidingscriteria gebruikt worden om de 

alignementen tegen elkaar af te wegen.  

Voor de keuze van de onderscheidingscriteria is gesproken met een expert van TEC, Arjan Luttikholt 

(persoonlijke communicatie, 30 maart 2021). Met hulp van deze expert is overleg geweest hoe 

onderscheidingscriteria gekozen worden en hoe de weging wordt gemaakt. Van tevoren zijn een 

aantal onderscheidingscriteria opgesteld die gebaseerd zijn op vergelijkbare studies en interviews. 

Belangrijk aandachtspunt voor de onderscheidingscriteria is de relevantie van eenieder en of deze 

overeenkomen met de drie verschillende alignementen.  

Nadat de verschillende criteria bepaald zijn in paragraaf 6.2.1 is hier een weging voor bepaald. Dit is 

gedaan na overleg met een expert en op een vergelijkbare manier zoals binnen TEC wordt gedaan.   

6.2.1 Onderbouwing criteria 
De beweegredenen die voor de criteria gemaakt zijn om tot een weging te komen is deels een 

kwalitatieve beschouwing. Voor het afstudeeronderzoek is het binnen de beschikbare tijd niet 

mogelijk geweest om alle criteria te meten en tegen elkaar uit te drukken in cijfers. Op basis van 

ervaring van collega’s en voorgaand literatuuronderzoek en interviews zijn de 

onderscheidingscriteria tegen elkaar afgewogen. 

Tabel 3 laat zien hoe de keuze is gemaakt tussen de verschillende criteria. Hoe vaker een criteria naar 

voren komt hoe zwaarder deze weging is.  

De criteria die gebruikt zijn bij het maken van een keuze voor het meest geschikte alignement en de 

reden om deze mee te nemen in de afweging worden hieronder toegelicht. 

Figuur 14 Langsdoorsnede alignement Sangiang, zuid 
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Impact op milieu  

De impact op het milieu kan op meerdere manieren beïnvloed worden. Het verloop van het 

horizontale alignement bepaald hoeveel natuur moet wijken voor een nieuwe verbinding. De 

bouwmethode speelt hierbij ook een rol, zo ondervindt de natuur minimale schade van een 

boortunnel maar wel meer schade van een zinktunnel. Kanttekening: voor het boren in deze 

ondergrond zijn veel onzekerheden. Het is op voorhand niet te zeggen wat de impact is van een 

boortunnel op het alignement.  

Interviews en literatuuronderzoek hebben aangetoond dat het milieu veel prioriteit heeft bij 

projecten van de Indonesische overheid (Nurisa & Arrifah, 2021). Daarom heeft de impact op het 

milieu ook een zware weging gekregen.   

 

Impact op scheepvaart 
De scheepvaart in de Straat van Soenda is niet gereguleerd. Het is een eis dat de scheepvaart 

minimale hinder ondervindt in de bouwfase. In de gebruiksfase moet de gehele zeestraat 

beschikbaar blijven.  

Voor het ontwerp wordt er vanuit gegaan dat de schepen gebruik kunnen maken van de gehele 

zeestraat met uitzondering van de kust waar het water ondiep is. Voor ongereguleerde scheepvaart 

is het niet wenselijk om obstakels in de vaarweg te hebben zoals ventilatie-eilanden. Er is voor het 

MCA daarom gekeken naar het verloop van het verticale alignement en de mogelijkheid om te 

volstaan met enkel dwarsventilatie zodat er geen ventilatie-eilanden nodig zijn.  

De bouwfase heeft ook impact op de scheepvaart. Voor het invaren van tunnelelementen en het 

plaatsen van andere (hulp)constructies zijn veilige zones nodig waar de ongereguleerde scheepvaart 

niet mag varen. Tijdens de bouwfase zal het steeds zo zijn dat kleine delen van de zeestraat niet 

beschikbaar zijn wanneer een zinktunnel wordt toegepast.  

 

Bouwkosten 
Net als bij vele andere projecten zijn de kosten een belangrijke factor. Uit het literatuuronderzoek en 

gesprekken met collega’s uit Indonesië blijkt dat de financiering van dergelijke projecten vaak de 

doorslag geven of een project wel of niet doorgaat (Mangkoesoebroto S. , 2021). Vaak zijn 

buitenlandse investeerders betrokken bij projecten en daar is de overheid erg afhankelijk van. 

Voorop staat: hoe lager de kosten, hoe groter de kans van slagen.  

 

Bouwtijd 

De bouwtijd is meegenomen als criteria voor het MCA. Doordat de andere factoren belangrijker 

worden geacht heeft de bouwtijd geen weging meegekregen en oefent geen invloed uit op de keuze 

voor een alignement. Tijdens de bouw kunnen afhankelijk van de tunnelbouwmethode de 

werkzaamheden parallel worden uitgevoerd wat de bouwtijd kan versnellen.  

Voordeel van een boortunnel is dat het hele jaar geboord kan worden. Voor het afzinken en 

transporteren van tunnelelementen zijn er jaarlijkse perioden waar het te gevaarlijk is om elementen 

af te zinken. 

 

Beïnvloeding doorstroomprofiel 
Uit gesprekken met experts is naar voren gekomen dat verstoring van het doorstroomprofiel grote 

invloed kan hebben op de ecologie. Een harde eis voor het Fehmarnbeltproject is dat het 

doorstroomprofiel op geen enkele manier beïnvloed mag worden omdat dit veel invloed heeft op de 

ecologie (Barten, 2021). Omdat de omstandigheden daar anders zijn zoals brak water en veel 

zandduinen wordt ervanuit gegaan dat er bij het project in de Straat van Soenda, het 



 
 

Afstudeeronderzoek Gert Jan Hoosbeek en Robbert-Jan van de Kieft Pagina 28 van 65 
 

doorstroomprofiel beperkt mag worden tot maximaal 7,5% (A. Luttikholt, persoonlijke 

communicatie, 26 februari 2021). Het doorstroomprofiel zal op een aantal locaties groter gemaakt 

worden om hieraan te voldoen.  

 

Reistijd 
De verbinding wordt o.a. gecreëerd om de lange wachttijden die nu gelden voor de ferry’s te 

verkleinen en de beschikbaarheid bij slecht weer te garanderen. Met een nieuwe tunnelverbinding 

zal de reistijd aanzienlijk korter worden. Hoeveel korter hangt mede af van de lengte van het 

alignement. Een alignement dat aanzienlijk minder lang is en daardoor minder reistijd heeft zal hoger 

scoren in het MCA.  

 

Tabel 3 Afweging onderscheidingscriteria 

Uit Tabel 3 volgt dat de bouwkosten het zwaarst wegen voor het maken van een keuze. Hierop volgt 

de impact die de tunnel heeft op het milieu en omliggende natuur, vervolgens de impact op de 

scheepvaart en de beïnvloeding van het doorstroomprofiel.  

De invloed van de bouwtijd op het MCA is in eerste instantie niet meegenomen. Echter is de 

bouwtijd wel interessant om te beschouwen, dit is dan ook de beweegreden om deze te beschouwen 

maar niet mee te nemen in het MCA. Het niet mee laten tellen van de bouwtijd komt uit overleg met 

Indonesische collega’s en andere betrokkenen, uit interviews blijkt de bouwtijd minder van belang is 

t.o.v. natuurbehoud, kosten etc. (Nurisa & Arrifah, 2021).  

 

Nu de criteria met wegingsfactoren bepaald zijn is de volgende stap om de alternatieven te 

beoordelen, dit gebeurt in paragraaf 6.2.2. Onderscheidingscriteria krijgen een score van minimaal 1 

en maximaal 5, zo kan er voldoende onderscheid gemaakt worden tussen de alignementen. De 

afweging voor de criteria is gedaan door basaal de criteria op een kwantitatieve manier te 

beoordelen. Voor de factoren Bouwkosten en Beïnvloeding doorstroomprofiel is dit mogelijk 

geweest, deze waarden zijn te vinden in Excel bijlage 05 MCA Kosten vergelijking. De factoren Impact 

op milieu, Impact op scheepsvaart en Bouwtijd zijn kwalitatief onderzocht. Dit is gedaan door de 

omgeving te beschouwen op aanwezige natuur en aanwezige scheepvaart. Voor de bouwtijd is geen 

vergelijking gemaakt met de alignementen. Reden hiervoor is dat het belang van een korte bouwtijd 

lager is dan het belang van andere onderscheidingscriteria. Bovendien is de lengte van de drie 

alignementen bijna gelijk waardoor de bouwtijd ongeveer even lang zal zijn.  

  

MCA afweging Impact 

op milieu 

Impact op 

scheepvaart  

Bouwkosten  Bouwtijd  Beïnvloeding 

doorstroomprofiel  

Reistijd 

Impact op milieu X Impact op 

milieu 

Bouwkosten Impact op 

milieu 

Impact op milieu Impact op milieu 

Impact op 

scheepvaart 

X X Bouwkosten Impact op 

scheepvaart 

Impact op 

scheepvaart 

Impact op 

scheepvaart 

Bouwkosten X X X Bouwkosten Bouwkosten Bouwkosten 

Bouwtijd X X X X Beïnvloeding 

doorstroomprofiel 

Reistijd 

Beïnvloeding 

doorstroomprofiel 

X X X X X Beïnvloeding 

doorstroomprofiel 

Reistijd X X X X X X 

Wegingsfactor 4 3 5 0 2 1 
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6.2.2 Scores alignementen  
MCA Wegingsfactor Alignement  

Sangiang 

Alignement 

Tempurung 

Alignement  

Parit 

Boortunnel 

Impact op milieu 4 12 16 12 16 

Impact op scheepvaart 3 9 12 9 15 

Bouwkosten 5 20 25 20 10 

Bouwtijd 0 0 0 0 0 

Beïnvloeding doorstroomprofiel 2 2 6 2 10 

Reistijd 1 3 3 3 2 

 Uitkomst 46 63 46 53 

Tabel 4 Scores MCA met wegingsfactor  

In Tabel 4 is te zien dat er veel overeenkomsten zijn tussen de alignementen, dit komt omdat er een 
voorgaand stadium al een selectie is gemaakt uit tien alternatieven plus een boortunnel (zie Bijlage 5, 
hoofdstuk 2 pp. 12-13). Het verschil zal gemaakt worden door de eerder bepaalde wegingsfactor. 
De resultaten van de wegingsfactor, gecombineerd met de punten die ieder alignement heeft 

toegewezen zijn weergegeven in Tabel 4. De wegingsfactor is hier vermenigvuldigd met de score van 

ieder onderscheidingscriterium. Hoe hoger deze score is, des te hoger het alignement scoort. Tabel 4 

laat zien dat alignement Sangiang en Parit afvallen vanwege de lage score. Behalve deze 

alignementen valt ook de boortunnel af vanwege redenen die later worden toegelicht in Bijlage 5. 

Het zuidelijke gebied bevat veel seismische activiteit en daarom is de keuze voor alignement 

Tempurung veiliger dan voor alignement Sangiang en Parit (iets wat in het MCA niet is 

meegenomen).  

Kanttekening: binnen het afstudeeronderzoek is niet onderzocht wat de gevolgen zijn van een 

alignement welke dichter bij een breuklijn ligt. Om die reden is het niet met zekerheid te zeggen of 

een alignement welke verder van de breuklijn afligt meer voordelen heeft of minder risico loopt. 

Een andere beweegreden om te kiezen voor alignement Tempurung is het verloop van de 

bathymetrie. Er zit een groot risico voor alignement Parit. Dit alignement passeert een groot eiland 

waarna er snel grotere dieptes bereikt worden waardoor er direct (lange) palen nodig zijn.  

 

6.3 Conclusie 

6.3.1 Keuze alignement 
Uit het MCA kan geconcludeerd worden dat alignement Tempurung het hoogste scoort en daardoor 

het meest geschikt is voor het project. Binnen dit alignement ligt de uitdaging op het diepste 

gedeelte van de zeestraat. Tussen kilometrering 9 en 18 ligt de tunnel relatief diep ten opzichte van 

andere projecten zoals Busan-Geoje waar dieptes bereikt worden van 45 meter. Het waterniveau 

bereikt in de Straat van Soenda dieptes van ongeveer 80 meter. Dit wordt te diep geacht voor een 

betonnen zinktunnel waardoor in hoofdstuk 7 een diepte van 67,5 meter beschouwd zal worden 

middels de SFT-methode waarbij de tunnel op palen komt te staan.  

 

Figuur 15 Langsdoorsnede alignement Tempurung 
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Figuur 16 Bovenaanzicht alignement Tempurung 

Uit Tabel 4 blijkt dat de meest noordelijk gelegen variant, alignement Tempurung het meest geschikt 

is. De score voor de alignementen Tempurung, Parit en de boortunnel liggen dicht bij elkaar. Omdat 

het deels een kwalitatieve beschouwing is, is het lastig om een goed oordeel te geven over het meest 

geschikte alignement.  Uiteindelijk is alignement Tempurung gekozen omdat deze beter scoort op 

een aantal onderdelen. In de volgende opsomming wordt uitgelegd hoe dit alignement scoort 

tegenover de andere alignementen: 

Impact milieu: Het alignement Tempurung scoort hier gelijk met de boortunnel. De zinktunnel 

bevindt zich niet onder de bodem zoals bij een boortunnel wel het geval is en passeert bovendien 

voor een klein deel een eiland. Toch scoort de boortunnel gelijk met de zinktunnel omdat er erg veel 

onzekerheden zijn over de bodemopbouw en hoeveel aantasting de boortunnel heeft op het milieu. 

Omwille van deze onzekerheden kan er niet met zekerheid gezegd worden dat de boortunnel beter 

scoort.  

Het voordeel van alignement Tempurung t.o.v. de andere alignementen is dat de tunnel na de brug 

volledig onder water ligt. Alignement Sangiang passeert eerst een beschermd eiland en komt 

vervolgens boven voor een ventilatie-eiland. Alignement Parit scoort ook minder hoog omdat deze 

over grotere lengte een eiland passeert welke nu gebruikt wordt als natuurgebied.  

 

Impact op scheepvaart: De impact op de scheepvaart is op te delen in de bouw- en gebruiksfase. De 

boortunnel scoort hier het beste op. Tijdens de bouw- en gebruiksfase heeft de scheepvaart geen 

last van de tunnel. Het gekozen alignement zorgt tijdens de bouwfase wel voor geringe hinder aan de 

scheepvaart. Voor het transport van de elementen en het aanbrengen van buispalen zal een klein 

deel van de zeestraat tijdens deze werkzaamheden niet beschikbaar zijn omdat er in een 

zogenaamde “veilige zone” gewerkt moet worden. De andere twee alignementen scoren minder 

hoog dan alignement Tempurung. Dit heeft te maken met het verloop van de bathymetrie. Voor 

alignement Sangiang passeert de tunnel een eiland waardoor de bathymetrie snel oploopt. De 

zeestraat is voor dit alignement op een aantal locaties ondiep en met een extra tunnel wordt de 

doorvaartbreedte verder beperkt. Voor alignement Parit geldt dit ook. Aan de westkust waar de brug 

over gaat in een tunnel wordt de doorvaartbreedte van de zeestraat een aantal kilometers beperkt.  
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Bouwkosten: Op de bouwkosten van de tunnel scoort dit alignement het hoogst. Deze afweging is 

deels kwantitatief gemaakt en deels kwalitatief. Zo zijn de alignementen Sangiang, Tempurung en 

Parit tegen elkaar afgewogen door een grove vergelijking te maken in de hoeveelheid materialen. 

Doordat er enkel gekeken is naar de lengte van de tunnel en de brug zit er weinig verschil in deze 

kosten. Waar het verschil in zit zijn de onzekerheden en risico’s die de aansluiting van de brug met de 

tunnel hebben. Doordat de bathymetrie voor alignement Sangiang en Parit erg hard afloopt zijn hier 

over grote lengte lange palen nodig.  

De boortunnel is niet tegenover de zinktunnel niet afgewogen. Dit kan enkel kwalitatief gedaan 

worden omdat er geen gegevens bekend zijn over een ontwerp o.i.d. Doordat de boortunnel dieper 

komt te liggen zijn de in- en uitrit van de tunnel ook langer, gevolg is dat het tracé langer wordt en 

meer geld kost. De meest onzekere factor binnen dit project is de ondergrond. Hoe diep moet er 

geboord worden en wat is de maximale boordiameter. Om te voldoen aan dezelfde capaciteit als de 

zinktunnel zijn er vermoedelijk twee tunnelbuizen nodig wat het duurder maakt.  

 

Beïnvloeding doorstroomprofiel: De boortunnel zal het doorstroomprofiel niet beïnvloeden, deze 

scoort hier dan ook het hoogst op. Omdat de zeestraat grote dieptes bereikt en niet overal in een 

zinksleuf ligt beïnvloeden de drie alignementen allemaal het doorstroomprofiel. Het verloop van de 

bathymetrie bepaald hoeveel kilometer tunnel in een zinksleuf kan liggen en hoeveel kilometer 

boven de bodem. Een kwantitatieve vergelijking laat zien dat alignement Tempurung het 

doorstroomprofiel minder beïnvloedt dan de andere twee alignementen. Dankzij het geleidelijke 

verloop van de bathymetrie is het voor alignement Tempurung ook mogelijk om rondom de kust de 

zeebodem wat verder uit te baggeren waardoor er per saldo minder invloed is op het 

doorstroomprofiel.  

 

Reistijd: De reistijd van de verbinding is één van de belangrijkste redenen waarom de verbinding 

gebouwd wordt. Hoe korter het alignement hoe korter de reistijd. De drie alignementen voor een 

zinktunnel hebben door een gelijke lengte dezelfde reistijd.  

 

6.3.2 Afvallen van een boortunnel  
Na contact te hebben gehad met lokale partijen uit Indonesië (Mangkoesoebroto S. P., 2005) zijn er 

helaas geen geologische gegevens gevonden over de ondergrond van de Straat van Soenda. De 

beschikbare informatie is schaars omdat er niet eerder een groot project is aangelegd in deze 

omgeving. Wel is bekend dat het gebied waar de toekomstige tunnelverbinding komt te liggen veel 

te maken heeft met seismische- en vulkanische activiteiten. Door deze activiteiten zal in de eerste 35 

meter veel afwisseling zijn tussen sediment- en vulkanische afzettingen, zie Bijlage 02, hoofdstuk 4.1, 

pp. 7-9.  

Omdat er veel onbekend is kan er geen goed alignement worden gemaakt voor de boortunnel, dit 

wordt verder uiteengezet in Bijlage 5, p 9. De diepte waar deze komt te liggen is maatgevend voor 

het ontwerp en deze kan op dit moment niet worden bepaald. Het Nusantara project 

(Mangkoesoebroto S. P., 2005) bevat veel onzekerheden zoals de aanwezigheid van hydrostatische 

druk en de onzekerheden over de werkelijke grondlagen. Dit maakt dat er veel risico’s zijn verbonden 

aan de bouw en aan de bouwtijd. De kosten zijn hierbij ook een onzekere factor en of een 

buitenlandse financiers hier garant voor staat is niet zeker. Wel kan er worden gesteld dat als er 

verder bodemonderzoek gedaan wordt de tunnelbouwmethode een goede keuze zou zijn als 

alternatief. Dit vanwege de relatief lage bouwkosten, het voorkomen van hinder op scheepvaart 

tijdens de bouw en het doorstroomprofiel wordt niet beïnvloed. 
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7 Technische uitwerking 
Het afstudeeronderzoek focust zich op de haalbaarheid van een tunnelverbinding. Om een beter 

beeld te krijgen over de mogelijkheden is het belangrijk dat er technisch gekeken wordt naar de 

knelpunten in het ontwerp.  

In dit hoofdstuk wordt één van deze technische knelpunten beschouwd: wat is de optimale 

elementlengte voor een SFT in het huidige projectgebied. Hierbij wordt de relatie beschouwd tussen 

de hart-op-hart afstand van de palen en de longitudinale voorspanning. Tevens wordt ook de 

dwarsdoorsnede beschouwd en gecontroleerd in zowel de gebruiks- als transportfase. 

In dit gedeelte ligt de tunnel niet meer op de zeebodem of in een zinksleuf maar wordt de tunnel op 

stalen buispalen geplaatst. Deze palen staan met een bepaalde hart-op-hart afstand over de lengte 

van het tunnelelement om het optredend moment in de tussenliggende plaat te beperken. 

Het plaatsen van de buispalen kost veel geld waardoor het niet direct noodzakelijk is bij normale 

dieptes. Binnen dit knelpunt zit een interactie tussen de onderlinge paalafstand in langsrichting en de 

benodigde voorspanning.  

 

Om te bepalen wat de hart-op-hart afstand is van de buispalen en wat de benodigde voorspanning is 

wordt in dit onderzoek een uiteenzetting gedaan door de hart-op-hart afstand van de buispalen te 

vergelijken met de optredende spanning in de tunnel.  

De resultaten die volgen uit de verschillende paalafstanden geven waardes die gebruikt worden om 

te bepalen hoeveel voorspanning er nodig is in het tunnelelement. Met de gegevens die hieruit 

volgen kunnen de kosten tegen elkaar worden gezet. 

Een tunnel op palen funderen om hoogte te winnen is niet nieuw maar wel zeer beperkt toegepast 

wereldwijd (Barten, 2021). Echter zijn zinktunnels dieper dan 45 meter tot op heden niet gebouwd 

en de toepassing van permanente langs- en dwarsvoorspanning hierbij ook niet. 

Als laatste wordt de relatie tussen de hart-op-hart afstand van de palen en de benodigde 

voorspanning en/of wapening worden beschouwd. Dit onderdeel is het meest gedetailleerde 

onderwerp binnen het afstudeeronderzoek. 

 

    

Figuur 17 Langsdoorsnede van de tunnel op palen 
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7.1 Belastingen en uitgangspunten 
Het bepalen van de belastingen en het uiteenzetten van deze is de eerste stap in het verklaren van 

de gemaakte belastingen. Een deel van de belastingen is later in het proces bepaald en/of benodigd, 

dit wordt echter eerder uitgelegd om een navolgbaar proces te laten zien. 

De gemaakte berekening die in dit hoofdstuk uitgelegd wordt is gedaan aan de hand van de linker 

rijbuis, te zien in Figuur 18.  

 

Figuur 18 Principe doorsnede, SFT 

De belastingen zijn op te delen in twee categorieën namelijk de permanente en veranderlijke 

belastingen, deze zijn hieronder verder uiteengezet: 

De permanente belasting bestaat uit vier onderdelen: 

• Eigen gewicht van de constructie 

• Voorspanning 

• Waterdruk 

• Ballastbeton 

 

De veranderlijke belasting bestaat uit twee onderdelen: 

• Golfstromingen 

• Verkeersbelasting 

• Treinbelasting 

 

Afhankelijk van de beschouwde fasen treden verschillende belastingen op, Tabel 5. In de bouwfase 

ligt de tunnel in een bouwdok waar geen water aanwezig is. De constructie kan in deze situatie niet 

rekenen op het voordeel van de extra waterdruk ten gevolge van het water. In de transportfase 

worden er ballasttanks in de tunnel geplaatst, deze worden tijdens het afzinken gevuld met water. 

Het gewicht in de tunnel moet toenemen om de tunnel te kunnen afzinken. Wanneer de tunnel 

definitief is afgezonken wordt het ballastwater vervangen door ballastbeton.   
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Belastingen 

Bouwfase Transportfase Gebruiksfase 

Eigen gewicht Eigen gewicht Eigen gewicht 

Voorspanning Voorspanning Voorspanning 

 Water Water 

 Golfstromingen Verkeersbelasting 

 Ballasttanks Treinbelasting 

  Ballastbeton 
Tabel 5 Optredende belastingen tijdens de fasen 

Voor het eigen gewicht van de tunnel zal op basis van de gemaakte dwarsdoorsnede eerst worden 

aangenomen wat het verplaatsbaar gewicht van de tunnel is en aan de hand van het volumiek 

gewicht kan vervolgens bepaald worden hoeveel materiaal de tunnel mag bevatten. De 

opdrijfberekening in Bijlage 04, hoofdstuk 1, pp. 4-6 ligt nader toe hoe de hoeveelheid materiaal 

bepaald is.  

Ook zal bepaald moeten worden wat de waterdruk op de tunnel is, dit is afhankelijk van de diepte. 

Hoe dieper de tunnel ligt hoe groter de waterdruk op het element is.  

 

7.1.1 Permanente belastingen 
Hieronder zijn twee van de vier permanente belastingen aangegeven, het ballastbeton wordt verder 

toegelicht in Bijlage 4, hoofdstuk 1, pp. 4-6 en de voorspanning wordt verder uitgelegd vanaf 

hoofdstuk 7.3. Hieronder is het eigen gewicht en de waterbelasting verder uitgelegd. 

Eigen gewicht 

De doorsnede van de tunnel is aan de hand van een opdrijfberekening in Bijlage 4, hoofdstuk 1, pp. 

4-6 bepaald. Vanuit de dwarsdoorsnede kan het volume van de tunnel worden afgeleid. Voor de 

belasting t.g.v. het eigen gewicht moet het volume van de dwarsdoorsnede verrekend worden met 

het volumiek gewicht. Voor het volumiek gewicht worden de volgende parameters aangenomen: 

 

 Volumiek gewicht (kN/m3) 

Gewapend beton 26,15 

Ballastbeton 23,50 
Tabel 6 Volumiek gewicht materialen 

 

 

Water- en gronddruk 

De waterdruk op een tunnelelement neemt gelijkmatig toe naarmate het element dieper komt te 

liggen. Voor het soortelijk gewicht van zout water wordt uitgegaan van 10 kN/m3.  

 

 

 

 

 Volumiek gewicht (kN/m3) 

Zout water 10 
Tabel 7 Volumiek gewicht grondsoorten 
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7.1.2 Veranderlijke belastingen 
Zoals eerder gesteld wordt de veranderlijke belasting veroorzaakt door het verkeer en 

golfstromingen. De verkeersbelasting is opgedeeld in een treinbelasting en verkeersbelasting t.g.v. 

gemotoriseerd verkeer, beide hebben andere belastingen en dienen ook anders te worden 

beschouwd. 

Treinbelasting 

De belasting voor treinen is uitgelegd in hoofdstuk 6 van de NEN-1991-2, (NEN, 2019). In de NEN 

wordt de treinbelasting uiteengezet voor een brug. Binnen het onderzoek is echter geconcludeerd 

dat er geen/weinig verschil zal zijn tussen de belasting op een brug en in een tunnel. 

De belasting van een trein is opgedeeld in een viertal aslasten 𝑄𝑣𝑘 en een permanente belasting 𝑞𝑣𝑘, 

deze zijn terug te vinden in Figuur 19.  

 

Figuur 19 Optredende belastingen bij treinverkeer (NEN, 2019) 

De treinbelasting loopt door over de nominale lengte van een goederentrein. Deze wordt 

aangenomen op 400 m. Dit is de maximale lengte en kan naar beneneden worden bijgesteld als dit 

ongunstiger is zoals gesteld in bijlage E van de NEN-1991-2.  

Verkeersbelasting 

Binnen NEN-1991-2 is in hoofdstuk 4 de belasting uiteengezet voor de verkeersbelasting. Hierin 

wordt verschil gemaakt tussen vrachtwagens, die via een aslast worden meegenomen en de normale 

verkeersbelasting. De normale verkeersbelasting (bestaande uit auto’s en motors)  wordt 

meegenomen middels een q-last. Deze q-last verschilt voor de hoofdrijbaan t.o.v. de andere rijbanen. 

De q-last neemt voor de overige rijbanen af, dit geldt ook voor de puntlasten die moeten worden 

meegenomen om vrachtverkeer weer te geven, Figuur 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 20 Verkeersbelasting (NEN, 2019) 
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Belasting t.g.v. golfstromen in de transportfase 

Een andere veranderlijke belasting is de golfstroming. In de transportfase bestaat de kans dat deze 

optreedt. Voor het bepalen van de benodigde voorspanning wordt gecontroleerd wat het extra 

moment is ten gevolge van de golven.  

Het bepalen van de maximale belasting t.g.v. de golven kan met de volgende formule berekend 

worden (Reinders, 2020, pp. 140-143):  𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝐵𝐻𝛾𝑤𝐿2

4𝜋2   

 

B Breedte van het tunnelelement 

H Golfhoogte (aangehouden op 1,5 meter) 

γw Soortelijk gewicht van zeewater 

L Lengte van het tunnelelement 

 

Uit onderzoek is gebleken dat tunnelelementen niet worden getransporteerd bij golfhoogtes > 1,5 

meter. Voor de golfhoogte H wordt 1,5 meter aangehouden.  

De lengte van het tunnelelement mag gereduceerd worden als de uitkomst van de volgende formule 

kleiner is dan de lengte van het tunnelelement: 𝐿 =
g𝑇2

2𝜋
 tanh (

2𝜋ℎ

𝐿
) 

 

T Golfperiode 

h Waterdiepte 

L Golflengte 

g Valversnelling [9.81 N/kg] 

 

De golfperiodes aanwezig in de Straat van Soenda variëren tussen de 6 en 21,5 seconden (Sandro & 

Tussadiah, 2014, p. 5). Ten gevolge van deze golfperiodes wordt de golflengte tussen de 56 en 460 

meter.  

De elementlengte is voor een eerste berekening aangenomen op 150 meter. Omdat de golflengte 

kleiner en groter is dan de elementlengte kan er niet gegarandeerd worden dat de elementlengte 

kleiner is dan de golflengte en er niet gereduceerd mag worden.  

Er is bepaald dat de meest belastende golflengte 2 maal de element lengte is. De elementlengte is 

aangenomen op 150 meter en hier is verder mee gerekend voor het bepalen van de belasting in de 

transportfase.  

 

De golf kan op twee manieren aanwezig zijn. Of het midden van de tunnel wordt opgetild en het 

element ligt links en rechts vrij, Figuur 21. Of het tunnelelement wordt links en rechts opgetild en ligt 

in het midden vrij, Figuur 22. Figuur 21 waarbij het midden van de tunnel wordt opgetild en het 

element links en rechts niet belast wordt geeft een groot opbuigend moment in het midden en is 

maatgevend tijdens de transportfase indien deze optreedt.  

 

 
Figuur 21 Golfbelasting in de transportfase met extra opbuigend moment 
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Figuur 22 Golfbelasting in de transportfase met extra neerbuigend moment 

 

 

 

7.1.3 Combineren belastingen 

Het combineren van de belastingen wordt gedaan volgens tabel NB.15 uit de NEN1990, die hieronder 

in Figuur 23 te zien is. In 6.10a en 6.10b worden factoren over de belastingen aangebracht om deze 

veiliger te maken. 

 

 

7.1.4 Uiteindelijke belastingen 
Voor het bepalen van de voorspanning in de langsdoorsnede en de maximale paalafstand is een q-

last nodig. Deze q-last is de som van alle belastingen die omhoog en omlaag werken op de tunnel. 

Met het combineren van de belastingen wordt een q-last van 600 kN/m1 meegenomen in de 

berekening van de voorspanning in de BGT.  

Belasting Q BGT [kNm] F [kN] Belastingfactor Q UGT [kNm] 

Eigen gewicht  3670  1,1 4037 

Water -3917  1,0 -3917 

Wegverkeer 80.5 500 * 4 = 2000 1,65 +132 

Treinverkeer 160 500 * 4 = 2000 1,65 +264 

Ballastbeton 578  1,0 +867 

Netto q-last  572 = 4000/150 ≈ 
26 kN/m1 

  

Totale q-last BGT: 600 kN/m1             UGT: 1409 kN/m1 
Tabel 8 Bepalen van q-last 

 

Figuur 23 6.10a en 6.10b (NEN, 2019) 
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7.2 Belastingcombinaties 
Voor het optreden van belastingen zijn meerdere situaties mogelijk. Veranderlijke belastingen 

kunnen een gunstig en ongunstig effect hebben op het model. De constructie wordt 

gedimensioneerd op de meest ongunstige situaties en daar zijn belastingcombinaties. Voor een 

overzicht van de belastingcombinaties, zie Bijlage 4, pp. 15-18. 

 

Aan de hand van de belastingcombinaties zijn voor de dwars- en langsdoorsnede verschillende 

situaties beschouwd. Doordat er voorspanning wordt aangebracht in de elementen kan de 

voorspanning in de bouw- en transportfase ongunstiger werken dan in de permanente fase. Dit 

wordt later toegelicht in paragraaf 7.3. 
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7.3 Voorspanning in het algemeen 
Voorspanning wordt in veel gevallen gebruikt om een constructie onder druk te zetten. De 

voorspankabels worden uitgetrokken en aan de uiteinden worden verankerd. De voorspankabel zal 

de uiteinden van de balk naar elkaar willen toetrekken omdat er een grote spanning in de kabel zit. 

Doordat de kabel het beton naar elkaar toe wil drukken wordt er een extra drukkracht 

geïntroduceerd in het beton. De voorspanning wordt indien centrische voorspanning, in het hart van 

de constructie gelegd. Dit levert het volgende spanningsfiguur op: 

 

Omdat de betonnen doorsnede de druk kan opnemen hoeft er geen extra wapening aangebracht te 

worden (buiten de benodigde minimale wapening). Centrische voorspannen kan worden toegepast 

daar waar de gemiddelde spanning laag is (maximaal 4 N/mm2). Als de spanning benodigd om het 

moment op te nemen hoger wordt moet de voorspankabel in een kromming worden gelegd en krijgt 

deze in het midden een excentriciteit. Het kromlijnige kabelverloop zorgt voor een opwaartse 

kabeldruk wat zorgt voor een tegenwerkend moment waardoor het uiterste spanningsfiguur er als 

volgt uit kan zien:  

  

Figuur 24 Spanning t.g.v. centrische voorspanning 

Figuur 25 Spanning t.g.v. excentrische voorspanning 
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Bij voorspannen middels een parabolisch kabelverloop wordt de voorspanning efficiënter gebruikt 

maar er treedt tegelijkertijd een probleem op tijdens de bouw- en transportfase. De efficiëntie van 

kromlijnig voorspannen komt voort uit het feit dat de voorspanning niet alleen voor extra druk zorgt 

maar ook voor een tegenwerkend moment. Dit gebeurt door een arm 𝑓 t.o.v. het midden van de 

doorsnede, Figuur 26. Deze arm leidt tot een opwaartse druk, de kabel wordt dus als het ware twee 

keer gebruikt om het moment tegen te gaan: extra druk en een tegenwerkend moment.  

 

 

Figuur 26 Ligging voorspankabel met de arm 

Als de voorspanning niet alleen dient voor het eigen gewicht maar ook voor bijvoorbeeld een 

combinatie van waterdruk en eigen gewicht blijft er een resterend moment over. De 

spanningsverdeling ziet er als volgt uit:   

Om de scheurvorming tijdens de bouwfase te beperken zal er extra wapening moeten worden 

aangebracht. 

  

Figuur 27 Spanning t.g.v. centrische voorspanning in de transportfase 
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7.4 Voorspanning in de dwarsdoorsnede 
De onderkant van de tunnel ligt in de gebruiksfase op een diepte van maximaal -67,5 meter, dit zorgt 

voor een grote waterdruk en resulteert in een groot moment. In Figuur 28 wordt de doorsnede 

weergegeven, tussen de wanden treedt een groot veldmoment op. 

 

Figuur 28 Optredend moment in de gebruiksfase zonder voorspanning 

Het optredend moment wordt te groot om op realistische manier met traditionele wapening op te 

vangen en daarom dient er voorspanning aangebracht te worden. Tabel 9 geeft weer hoeveel 

wapening er nodig is indien geen voorspanning wordt aangebracht. De veldmomenten zijn in de 

rijbuizen het grootst. Met het toepassen van de genoemde wapening voldoet de constructie niet aan 

de scheurwijdte eis, 𝑤𝑘;𝑚𝑎𝑥 = 0.1 mm. Lokaal zal ontzettend veel wapening nodig zijn wat niet 

realistisch is.  

 

Tabel 9 Benodigde wapening voor veldmomenten zonder gebruik voorspanning 

 

De gegevens van de voorspanning zijn van tevoren vastgesteld. De eigenschappen van de 

voorspankabels bepalen hoeveel kracht iedere streng kan leveren, hoeveel strengen er in een 

voorspanbuis liggen en hoever de buizen uit elkaar liggen.  
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Voor de dwarsdoorsnede worden de volgende uitgangspunten genomen:  

 

 

Binnen deze gegevens kan er worden gevarieerd in de hart-op-hart afstand van de kabelbuizen om 

meer of minder voorspanning toe te passen. De gegevens voor de voorspanning in het dak van de 

linker rijbuis zijn terug te vinden in Bijlage 4, hoofdstuk 5.1 pp. 7-15. 

De berekening voor het bepalen van de benodigde voorspanning is op te delen in de volgende 4 

stappen: 

1. Bepalen van MSCIA uit de doorsnede. Dit is het optredend BGT moment (zonder VSP) 

2. Bepalen van betondrukspanning σcp  

3. Bepalen van het toelaatbaar moment in de doorsnede in BGT  

4. Bepalen van de excentriciteit van de voorspankabel zodat Mp > MSCIA - Mrep  

Op basis van bovenstaande stappen zal het stappenplan voor de berekening voor de benodigde 

dwarsvoorspanning worden uitgelegd.  

1. Bepalen van MSCIA uit de doorsnede  

De eerste stap die gemaakt is voor de berekening is het bepalen van het maatgevende moment in de 

BGT in SCIA: MSCIA. Het maatgevend moment treedt op in de gebruiksfase met volledige belasting 

zonder voorspanning, te zien in Figuur 29. MSCIA wordt vervolgens gebruikt om te bepalen hoe groot 

het toelaatbaar moment mag zijn op basis van σcp. 

 

Figuur 29 Optredende momenten zonder voorspanning 

 

Tabel 10 Voorspankabel algemene gegevens 
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2. Bepalen van betondrukspanning σcp  

De betondrukspanning σcp wordt bepaald om vervolgens te kunnen bepalen hoe groot het 

toelaatbaar moment is ten gevolge van de druk door voorspanning en normaalkracht, Mrep. De totale 

betondrukspanning in de doorsnede bestaat uit: 

1. Spanning ten gevolge van voorspanning 

2. Spanning ten gevolge van de normaalkracht 

De betondrukspanning is als volgt bepaald: 𝜎𝑐𝑝 = 𝜎𝑣𝑠𝑝 + 𝜎𝑛 =  
𝑃𝑣𝑠𝑝;𝑏𝑢𝑖𝑠

𝐴𝑏𝑒𝑠𝑐ℎ𝑜𝑢𝑤𝑑
+

𝑁𝑒𝑑

𝐴𝑏𝑒𝑠𝑐ℎ𝑜𝑢𝑤𝑑
 

 

3. Bepalen van opneembaar moment ten gevolge van voorspanning en normaalkracht Mrep  

 

De volgende stap is het bepalen van het opneembaar moment ten gevolge van de 

betondrukspanning: 𝑀𝑟𝑒𝑝 = 𝑊 ∗ 𝜎𝑐𝑝 =
1

6
∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 ∗ 𝜎𝑐𝑝 

 

4. Bepalen van de excentriciteit van de voorspankabel zodat Mp > MSCIA - Mrep  

Met het bekend worden van Mrep is bepaald hoe groot het tegenwerkend moment t.g.v. de 

voorspanning minimaal moet zijn. Hoe groot het voorspanmoment is hangt af van de excentriciteit 

van de voorspankabel. Hoe groter deze arm is, hoe groter het voorspanmoment is.  

 

Het voorspanmoment wordt als volgt bepaald: 𝑀𝑝 = 𝑥 ∗ 𝑞𝑜𝑝𝑤 ∗ 𝐿2 

 

Het bepalen van 𝑥 is gedaan door een eenheidslast te plaatsen van 𝑞 =100 kN, te zien in Figuur 30. 

Het plaatsen van deze eenheidslast resulteert in een moment waarmee 𝑥 als volgt is bepaald:  𝑥 =
𝑀𝑝

𝑞𝐿2  

 

 
Figuur 30 Eenheidslast met optredend moment t.b.v. bepalen eenheidslast. 
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Nadat 𝑥 is bepaald met een eenheidslast wordt de werkelijke optredende kracht t.g.v. de 

voorspankabel, 𝑞𝑜𝑝𝑤  bepaald door: 𝑞𝑜𝑝𝑤 =
8𝑃∗𝑓

𝐿2 . De voorspankracht in de kabel 𝑝 is bepaald met de 

gegevens uit Tabel 10. Door te variëren met de excentriciteit 𝑓, wordt de optredende kracht 

beïnvloedt.  

Het voorbeeld in Tabel 11 laat zien dat de tunnel in de gebruiksfase voldoet en de gekozen 

voorspanning met excentriciteit voldoende is om het optredende moment op te nemen.   

Door het ontbreken van waterdruk in de bouwfase, ontstaat er een verschil in kracht op de tunnel. 

Doordat de waterdruk op de tunnel ontbreekt zal de voorspanning nadelig op het tunnelelement 

werken doordat deze de vloer en het dak naar buiten wil drukken, te zien in Figuur 31. Om dit te 

beperken zijn er in de bouwfase restricties op de scheurwijdte (ook al staat deze in de gebruiksfase 

permanent onder druk). De som die eerder gedaan is voor de permanente fase kan worden herhaald 

voor de transport- en bouwfase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 11 Controle voorspanning in het dak van de rijbuis in de gebruiksfase 
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Figuur 31 Constructie in de bouwfase 

 

De aanwezige voorspanning blijft voor de bouw- en transportfase gelijk aan de gebruiksfase. Doordat 

de voorspanning in deze twee fasen minder of geen weerstand ondervindt van de waterdruk zal het 

overgebleven moment groter zijn. In Tabel 12 staat “Moment bouwfase” vermeld, dit is het 

overgebleven moment wat moet worden weggewapend. De maximale scheurwijdte die hierbij mag 

optreden is maximaal 0,1 mm. 

 

 

 

Tabel 12 Controle dak van de rijbuis in de bouwfase 
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In het voorbeeld van de linker rijbuis is een extra wapening nodig om de scheurwijdte in het dak 

tijdens de bouw- en transportfase te beperken. De benodigde wapening hiervoor is te vinden in 

Tabel 13.  

 

 

7.5 Voorspanning in de langsdoorsnede 
Na het bepalen van de wapening en voorspanning in dwarsrichting kan worden gekeken naar de 

langsrichting. Het bepalen van de benodigde voorspanning is invers t.o.v. de dwarsrichting en er zijn 

andere voorwaarden: 

- In langsrichting kan geen excentrische voorspanning worden aangebracht. Reden hiervoor is 

dat het tegenwerkend moment in de transportfase te groot zal worden omdat de 

voorspanning niet langer in balans is met het moment t.g.v. de belasting. Dit komt omdat 

een groot deel van de waterdruk ontbreekt.  

- Centrische voorspanning zorgt ervoor dat de doorsnede volledig onder druk staat, ook ter 

plaatse van het GINA-profiel. Om te garanderen dat dit profiel altijd onder druk staat wordt 

er rekening gehouden met een minimale drukspanning van σcp = 1,0 N/mm2. 

- Omdat de voorspanning centrisch wordt aangebracht zal de tunnel altijd onder druk staan. 

De bouwfase is dan ook geen maatgevende situatie welke beschouwd dient te worden.  

De lengte van het tunnelelement is nog niet bepaald omdat deze afhankelijk is van de grote 

belastingen en optredende momenten ten gevolge van de paalafstand. De lengte van de 

tunnelelementen is afhankelijk van de belasting en van de voorspanning, hier ontstaat een iteratief 

proces. 

De berekening voor de benodigde voorspanning kan in de volgende stappen worden opgedeeld: 

1. Bepalen van de maximale spanning t.g.v. het optredend moment in de transportfase 

2. Bepalen van het maximaal optredend moment t.g.v. de maximale spanning gebruiksfase 

3. Bepalen maatgevende situatie, transport- of gebruiksfase 

4. Bepalen van de maximale paalafstand 

5. Bepalen van de maximale voorspankracht met benodigde voorspanning 

 

 

 

  

Tabel 13 Benodigde wapening dwarsdoorsnede voor de transportfase 
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1. Bepalen van de maximale spanning t.g.v. het optredend moment in de transportfase 

In de transportfase bestaat de kans op een extra veranderlijke belasting: golfstromingen.  

Voor het bepalen van de benodigde voorspanning wordt gecontroleerd wat het extra moment is ten 

gevolge van de golven.  

Met het bepalen van het moment (zie 7.1.2) t.g.v. de golven kan de spanning in het element worden 

bepaald. Doordat de tunnel in de transportfase drijft is de enige belasting die zorgt voor een 

spanning de spanning t.g.v. de golfstroming.  

 

Met de momenten die hieruit volgen zijn de volgende spanningen bepaald, zie Tabel 14. De spanning 

is erg laag voor de overspanningslengte. Hierbij kan geconstateerd worden dat de transportfase niet 

langer maatgevend is voor het ontwerp van de tunnel.  

  

Tabel 14 Overzicht optredende betondrukspanning in de langsdoorsnede transportfase 
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2. Bepalen van het maximaal optredend moment t.g.v. de maximale spanning gebruiksfase 

Voor de gebruiksfase zal er anders gerekend worden dan tijdens stap 1 waar de spanning volgde uit 

het maximale moment. Voor de gebruiksfase zal de maximaal toegestane spanning vastgesteld 

worden waar vervolgens een elementlengte voor wordt bepaald.  

Net als in de transportfase moet ook in de gebruiksfase altijd een spanning van minimaal 1 N/mm2 

aanwezig zijn om aansluiting tussen de segmenten te garanderen.  

 

De hart-op-hart afstand van de palen in langsrichting wordt als volgt bepaald: 

𝐿 = √
8𝑀𝑒𝑑

𝑞
 waarin 𝑀𝑒𝑑 =

𝜎𝑣𝑜𝑜𝑟𝑠𝑝𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔∗𝑦

𝐼
  

 

 

 

Om de lengte van de tunnelelementen te bepalen moet de hart-op-hart afstand van de palen in 

langsrichting vermenigvuldigd worden met 2, Figuur 32.  

Nu bekend is wat de spanning in de gebruiksfase is worden de spanningen in de transport- en 

gebruiksfase naast elkaar gezet, Tabel 15. Hieruit volgt dat de spanning in de gebruiksfase altijd 

groter is dan de spanning in de transportfase. Pas bij een elementlengte kleiner dan ca. 90 meter 

volgt dat de transportfase t.o.v. de gebruiksfase maatgevend is. 

 

Door de transportfase te vergelijken met de gebruiksfase wordt aangetoond dat de transportfase in 

de langsdoorsnede niet maatgevend is t.o.v. de gebruiksfase. Dit staat haaks op veel andere 

projecten en hier zijn meerdere verklaringen voor:  

Tabel 15 Overzicht optredende betondrukspanning in de langsdoorsnede gebruiksfase  

Figuur 32 Illustratie momentenlijn in langsrichting 
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De meest aannemelijke verklaring is dat veel zinktunnels in de zinksleuf op een bedding liggen en 

volledig ondersteund zijn. Dat is in dit project niet het geval voor het beschouwde deel waar de SFT 

op palen komt te staan. Doordat de tunnel op het diep gelegen deel op palen staat is de 

krachtsverdeling anders dan voor het deel waar de tunnel in een zinksleuf ligt. Ook is de grootte van 

het moment t.g.v. de oplegging groter dan bij doorsnee projecten waardoor de voorspanning groter 

dient te zijn voor de gebruik fase. Dit komt omdat het in het huidige project een ligger op twee 

steunpunten wordt in tegenstelling tot een ligger ondersteund door een bedding. 

Dit zijn tevens de redenen waarom de bouwfase niet beschouwd is, deze is op elk punt minder belast 

dan de uiteindelijke fase. Ook is er alleen centrische voorspanning waardoor een extra tegenwerkend 

moment niet aanwezig zal zijn.  

 

3. Bepalen van benodigde voorspanning  

Hoeveel voorspanning er nodig is hangt af van de spanning in het element. De spanning bepaald hoe 

groot de overspanning maximaal wordt.  

De benodigde voorspankracht volgt uit 𝜎𝑐𝑝 ∗ 𝐴𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛  vervolgens wordt het aantal kabelgoten bepaald 

door  
𝑃𝑣𝑜𝑜𝑟𝑠𝑝𝑎𝑛𝑘𝑟𝑎𝑐ℎ𝑡

𝑃𝑣𝑠𝑝𝑏𝑢𝑖𝑠
. 

Tabel 16 geeft de verhouding tussen de voorspanning met benodigde kabelgoten weer t.o.v. de 

lengte van de overspanning. Paragraaf 7.6 gaat verder in op de uiteindelijke keuze. 

  

Tabel 16 Voorspanning t.o.v. lengte van het element 
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7.6 Verhouding hart-op-hart afstand palen en voorspanning 
Het SFT-gedeelte van de tunnel wordt gefundeerd op palen die boven de zeebodem uitkomen. Deze 

palen hebben bij voorkeur een grote hart-op-hart afstand om tijd en geld te besparen. Omdat de 

tunnel op een aantal steunpunten staat en hierbij voor een vrije overspanning zorgt, geeft dit een 

extra moment t.g.v. de belastingen. Om het moment op te vangen is voorspanning nodig. Dit levert 

extra kosten op waardoor het mogelijk is dat bij een grote overspanning het plaatsen van een extra 

paal voordeliger kan zijn dan meer voorspanning.  

De relatie tussen de hart-op-hart afstand van de palen met de bijbehorende voorspanning en wat 

vervolgens het meest voordelig is kan geoptimaliseerd worden. Hierbij moet opgemerkt worden dat 

er enkel gekeken is naar de directe kosten van materiaal en arbeid van de voorspanning en het 

aanbrengen van buispalen. Overige (in)directe kosten zijn niet beschouwd omwille van de tijd. 

 

Om dit optimalisatie proces juist te kunnen uitvoeren moet gekeken worden naar de momenten die 

optreden in de langsrichting van de tunnel. Deze doorsnede moet eerst worden uitgewerkt op de 

juiste diepte en met de juiste krachten.  

 

De momenten worden op dieptes van 67,5 meter dermate groot 

dat er met traditionele wapening niet meer op redelijke wijze 

voldaan kan worden. Om die reden is er gekeken naar het 

toepassen van voorspanning om dit probleem op te lossen. 

Omdat het hier om de langsdoorsnede gaat wordt deze 

centrisch voorgespannen. Dit om een opwaarts moment in de 

bouw- en transportfase te beperken en scheuren te voorkomen. 

Door het centrisch voorspannen wordt de constructie enkel op 

druk belast.  

Het bepalen van de benodigde voorspankracht is hetzelfde als 

bij de dwarsdoorsnede. Echter wordt in de langsdoorsnede alle 

voorspanning centrisch gelegd waardoor er geen extra moment 

optreedt. Dit zorgt ervoor dat de spanning volledig onder druk 

blijft, ook ter plaatse van het GINA-profiel. Om te garanderen 

dat deze GINA altijd onder druk staat wordt er rekening 

gehouden met een minimale spanning van 1,0 N/mm2. Om 

volledige waterdichtheid en veiligheid ter plaatse van de voegen 

te garanderen wordt deze drukkracht meegenomen.  

De totale spanning van 3,75 N/mm2 te zien in Tabel 17. Is een 

samenkomst van de voorspanning benodigd voor de GINA (1 

N/mm2) en een voorspanning om de hart-op-hart afstand van de 

palen te vergroten (de resterende 2,75 N/mm2). Alleen de 

resterende spanning is meegenomen bij het bepalen van de hart-

op-hart afstand die mogelijk is, de aanvangsspanning is meegenomen om het aantal voorspankabels 

te bepalen. 

De Q-last die wordt meegenomen tijdens het bepalen van de overspanningslengte is bepaald 

paragraaf 7.1.4. Dit is de resultante van de belasting na het uiteenzetten van de opwaartse en 

neerwaartse belastingen. 

Tabel 17 Bepalen van lengte 
overspanning t.g.v. voorspanning 

Spanning 3,75 N/mm2

Spanning 3750 kN/m2

Restspanning 2,75 N/mm2

Spanning 2750 kN/m2

H_tunnel 10,2 m

y 5,1 m

Med 1143785,725 kN/m2

Kabels per meter 1,00 [-]

Spankracht 3465000 N

Spankracht 3465 kN

Strengspanning 1100 N/mm2

Opp.streng 150,0 mm2

Aantal.strengen 21 st

P 3465 kN

P_moment 493950 kN

142,6

2,0 /m/kant

Med 1143785,725 kNm

Q 390 kN/m

constante 0,125 [-]

L 153,2 m

Bepalen max moment

Bepalen hoh

Bepalen voorspangoten
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De overspanningslengte is de hart-op-hart afstand tussen de palen in langsrichting. Dit is niet de 

gehele elementlengte. De palen zijn op 
1

4
L van de uiteinden geplaatst. Dit om het veldmoment te 

reduceren naar 0. Immers de steunpuntsmomenten zijn nu 
1

8
𝑞𝐿2 en het veldmoment ook. 

Laatstgenoemde wordt hierdoor gereduceerd naar 0.  

De werkelijk optredende momentenlijn is te zien in Figuur 34. In vergelijking met Figuur 33 is het 

veldmoment tussen de steunpunten geen 0. Dit komt omdat de puntlast t.g.v. de trein- en 

verkeersbelasting zoals bepaald in 7.1.2 niet mee is genomen bij het bepalen van de verdeling van de 

palen over het tunnelelementen. Echter is het veldmoment nog steeds summier in vergelijking met 

de steunpuntsmomenten. Desondanks moet het veldmoment wel worden weggewapend. Deze 

benodigde wapening is verder niet beschouwd in het onderzoek.  

 

De lengte L die wordt meegenomen is de hart-op-hart afstand van de palen waardoor de 

uiteindelijke element lengte tweemaal de overspanningslengte is. Dit kan worden opgesomt in Tabel 

18 met daarbij de benodigde voorspangoten: 

 

Tabel 18 Voorspanning met overspanning 

Figuur 33 Illustratie momentenlijn 

Figuur 34 Momentenlijn gebruiksfase, volledig belast 
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7.7 Kostenvergelijking benodigd materiaal en palen 
Voor het bepalen van de kosten is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de palen en de 

voorspanning. Een grote overspanning betekend veel voorspanning en weinig palen. Een kleine 

overspanning betekend veel palen en weinig voorspanning. Om te bepalen wat kostentechnisch het 

meest interessant is, wordt de overspanning met bijbehorende voorspanning tegenover elkaar gezet.  

 

De kosten voor een buispaal worden bepaald door de grondgesteldheid. Deze bepaald hoe ver een 

paal de bodem in moet voor voldoende draagkracht en of er volstaan kan worden met enkel 

trillen/heien in het zand of dat er ook in de rotsbodem geboord moet worden. Omdat de 

geotechnische gegeven niet bekend zijn wordt voor het bepalen van de kosten aangenomen dat een 

paal voor 1/3 boven de grond staat en 2/3 in de bodem. Ook is het niet bekend wat er nodig is om de 

palen op de gewenste diepte te kunnen aanbrengen. Deze onzekerheid zit verwerkt in de 

zogenaamde day-rate: kosten per dag voor het materieel. Voor de buispalen levert dat de volgende 

kosten zoals aangegeven in Tabel 19.  

De eenheidsprijs wordt vermenigvuldigd met 4 omdat er per tunnelelement 4 palen aanwezig zijn. 

De kosten van de voorspanning zijn te bepalen door een eenheidsprijs van € 7/kg te 

vermenigvuldigen met de benodigde voorspanning (E. Schulte Fischedick, persoonlijke 

communicatie, 28 april 2021). De oppervlakte van 150 mm2 per voorspanstreng wordt met het aantal 

strengen van 21 vermenigvuldigt. Wanneer bekend is welke elementlengte toegepast wordt kan ook 

bepaald worden hoeveel voorspanning nodig is en wat de kosten zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 19 Eigenschappen van een gemiddelde funderingspaal 
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Het uiteenzetten van de kosten voor voorspanning is in dit voorbeeld gedaan bij een spanning van 

3,75 N/mm2. De kosten voor de benodigde voorspanning staan in Error! Reference source not 

found.. De berekening wordt gedaan voor iedere spanning ≤ 9,00 N/mm2. Daarmee wordt een 

vergelijking gemaakt tussen de kosten voor voorspanning en de kosten voor buispalen. 

 

In Figuur 35 zijn de kosten uitgezet tegenover de spanning. Deze grafiek laat zien dat bij een hogere 

spanning, waarbij een grotere elementlengte wordt bereikt de benodigde voorspanning veel groter 

is. De ommekeer wordt bereikt bij een spanning van ongeveer 2,5 N/mm2. Wordt de spanning 

kleiner, dan zijn de geschatte kosten voor de palen hoger dan voor de voorspanning.  

De grafiek laat zien dat met een eerste inschatting de materiaal- en installatiekosten het meest 

voordelig zijn bij een spanning van 2,0 tot 3,5 N/mm2. Een spanning van 2,0 tot 3,5 N/mm2 geeft een 

elementlengte van 150 tot 220 meter. Deze uitkomst is te verklaren vanwege het relatief lage aantal 

palen en een gerduceeerde overspanning waardoorde benodigde voorspanning ook minder is. 

Uiteindelijk is er gekozen voor een elementlengte van 180 meter omdat deze economisch het meest 

voordelig lijkt zoals te zien in Figuur 35.   

  

Figuur 35 Vergelijking kosten voorspanning en palen BGT 

Tabel 20 Opsomming materiaalkosten SFT 
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7.8 Controle UGT 
In de voorgaande paragrafen is de BGT voor de 

langsdoorsnede gecontroleerd. De controle van de 

UGT wordt veelal gedaan doormiddel van dezelfde 

methode als de BGT. Echter is dezelfde methode 

niet volledig waarheidsgetrouw in de UGT voor dit 

specifieke ontwerp.  

Dit komt omdat de tunnel in de gebruiksfase in 

evenwicht moet zijn. Om die reden heeft een factor 

1,5 voor ongunstig eigen gewicht en 0,9 voor 

waterdruk te veel impact. De q-last zal met factor 5 

vermenigvuldigd worden daarmee halveert de 

elementlengte ruim.  

Voor deze specifieke situatie is daarom overleg 

geweest. Daaruit is gebleken dat in de praktijk 

andere factoren worden meegenomen (A. 

Luttikholt, persoonlijke communicatie, 19 mei 

2021). In paragraaf 7.1.4 waar de q-last voor de 

BGT is bepaald is ook de q-last voor de UGT 

bepaald. De factoren die hiervoor gebruikt zijn 

worden nogmaals toegelicht. 

Voor het eigen gewicht wordt een factor van 1,1 

toegepast om enige variatie in dichtheid/gewicht 

mee te nemen. Het water behoud, (net als in de 

BGT) een factor van 1,0. De overige factoren zoals 

verkeersbelastingen krijgen een factor van 1,65 

conform de standaard UGT-bepaling (zie paragraaf 

7.1.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bepalen max moment

Gereduceerde spanning 2,95 N/mm2

Gereduceerde spanning 2950 kN/m2

Restspanning 2,75 N/mm2

Spanning 2750 kN/m2

H_tunnel 10,2 m

y 5,1 m

Med 1143786 kN/m2

Bepalen voorspangoten

Kabels per meter 1,00 [-]

Spankracht 3465000 N

Spankracht 3465 kN

Strengspanning 1100 N/mm
2

Opp.streng 150,0 mm2

Aantal.strengen 21 st

P 3465 kN

P_voorspankracht 388574 kN

112,1

1,6 /m/kant

Bepalen hoh

Med 1143786 kNm

Q 1409 kN/m

constante 0,125 [-]

Loverspanning 80,6 m

Bepaling kosten

Kosten palen 302381 /stk

Installatie 2 /dag

Kosten per dag 1.000.000 /dag

Totaal aantal palen 187

Kosten totaal palen 150045200 €

Voorspankabels 20665072 kg

Kosten voorspankabels 1,4E+08 €

Duurste onderdeel Palen

Totale kosten SFT 295 miljoen €

Figuur 36 Controle voorspanning UGT 
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De verhoging van de factoren zorgt voor een vergroting van de q-last. De q-last wordt verhoogd tot 

een totaal van 1409 kN/m, zie 7.1.4. Verhoging van de q-last zorgt voor een reductie van de 

paalafstand en elementlengte. 

Een deel van deze reductie kan worden opgevangen door de restspanning die benodigd is voor het 

GINA-profiel te verlagen. Dit mag verlaagd worden tot 0,2 N/mm2 i.p.v. de eerder gestelde                

1,0 N/mm2 (Reinders, 2020, p. 146). 

Dit zorgt voor een nieuwe vergelijking waarbij een spanning van 2 tot 3 N/mm2 het optimum blijft, de 

elementlengte wordt echter wel kleiner, te zien in Figuur 37. 

De uiteindelijke elementlengte is 150 meter, een reductie van 25 meter t.o.v. de BGT. Ook zal de 

spanning bij deze elementlengte iets groter zijn: 2,8 N/mm2 i.p.v. 2,2 N/mm2. 

 

 

Figuur 37 Vergelijking kosten voorspanning en palen UGT 
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8 Conclusie en aanbevelingen 
Uit het onderzoek is gebleken dat het aanleggen van een zinktunnel op palen tussen Java en Sumatra 

in de Straat van Soenda mogelijk is. Uit het MCA blijkt dat alignement Tempurung in de zeestraat de 

beste kans van slagen heeft. De keuze is gemaakt aan de hand van een MCA waar de verschillende 

alignementen getoetst zijn op onderscheidingscriteria.  

Als gevolg van het gekozen alignement is ook de tunnelbouwmethode vastgesteld. Door de grote 

diepte van de zeebodem is een zinktunnel alleen niet voldoende. Daarom is gekozen om ook een 

tunnel op palen (SFT) toe te passen. Een boortunnel valt in dit onderzoek af door het ontbreken van 

de geologische gegevens van de ondergrond.  

Na het uitwerken van de voorspanberekeningen en verschillende interviews kan geconcludeerd 

worden dat het aanleggen van een tunnel op de gekozen diepte mogelijk is. Door het toepassen van 

stalen funderingspalen kan een deel van deze diepte worden overwonnen door de tunnel op palen te 

zetten. Middels interviews is aangetoond dat dit ook mogelijk is in het gebied maar wel verder 

onderzoek vereist.  

De palen zorgen voor een minder diepe ligging in het water. Desondanks dient er voorspanning te 

aangebracht te worden voor het realiseren van de elementen. Dit moet zowel in dwarsrichting als in 

langsrichting worden toegepast. Voor de voorspanning zit een uitdaging voor de uitvoering omdat de 

voorspangoten in beide richtingen in het treincompartiment centrisch liggen.  

Onderzoek naar de relatie tussen de benodigde voorspanning en de hart-op-hart afstand van de 

palen heeft aangetoond dat de kosten voor voorspanning en palen het meest gunstig is bij een 

elementlengte van 100 - 150 meter voor zowel UGT als BGT. Deze kosten zijn globaal beschouwd en 

hier dient nader onderzoek voor gedaan te worden.  

Naast dit onderzoek dient er nog meer onderzocht te worden voordat dit project gerealiseerd kan 

worden. Zo is het belangrijk dat de ondergrond in kaart wordt gebracht en dient er meer onderzoek 

gedaan te worden naar de uitvoering van het afzinken op deze diepte. Ook is er nader onderzoek 

nodig naar de mogelijkheden rondom het voorspannen, het verbinden van de palen met het 

tunnelelement en een onderzoek naar de overgang tussen de afzinktunnel en de tunnel op palen. 

Het ziet een overgang tussen een monolieten en een gesegmenteerde tunnel er uit? 
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8.1 Nabeschouwing 
Het afstuderen was anders dan alle projecten die we voor school gedaan hebben, de lessen die we 

eerder hadden om op terug te vallen waren er nu niet. Dit zorgde voor extra tijd die gebruikt kon 

worden voor het onderzoek maar ook soms voor een radeloosheid. Mede doordat (bijna) alles online 

moet was het goed afstemmen van het onderzoek soms lastig waardoor het trager ging. 

Ondanks dit hebben we het onderzoek zover mogelijk geprobeerd te brengen, het onderwerp sprak 

ons enorm aan. Ondanks dat er met veel enthousiasme is gewerkt aan dit onderzoek zijn er een 

aantal discussiepunten. Deze zijn hieronder uiteengezet:  

Praktijk 

Binnen dit project zijn verschillende onderdelen aandacht besteedt aan het realiseren van 

tunnelprojecten. Helaas is hier op meerdere onderdelen tekort in geschoten. Mede door de tijdsdruk 

is het niet mogelijk geweest om goed te onderzoeken wat het verschil is tussen een gesegmenteerde 

en monoliete tunnel en wat het effect zou zijn als je beide onderdelen toepast in één verbinding. Dit 

was een goede toevoeging geweest in het onderzoek naar de haalbaarheid. 

Ook is de voorspanning op grote lijnen beschouwd. De voorspanning is als puntlast aangebracht 

zonder in de berekening verder in te gaan op voorspanverliezen. In SCIA-engineer is de voorspanning 

wel nauwkeuriger gecontroleerd maar hier is verder geen aandacht aan geschonken.  

Het bouwen van de tunnelelementen is ook een uitdaging. Het plaatsen van de voorspanbuizen is 

een uitdaging. In de dwars- en langsrichting worden de voorspanbuizen centrisch aangebracht. 

Centrisch betekend binnen 1/6 van de dikte van de doorsnede van het beschouwde element, de 

vloer of het dak bijvoorbeeld. Mede door deze uitdaging moet er in de voorbereiding voldoende 

aandacht geschonken worden aan de ligging van de zowel de buig-trekwapening als de 

voorspanning. 

MCA 

Een groot discussie punt is de multicriteria-analyse, dit komt omdat het arbitrair kan worden. Binnen 

het onderzoek is zover als mogelijk getracht om middels interviews en onderzoeken een 

onderbouwing te vinden voor de onderscheidingscriteria en de afweging van ieder alignement. Dit 

blijft echter summier vanwege de tijdsdruk, voor een daadwerkelijk alternatief gekozen wordt is een 

traject aan (kans)berekeningen. Dit geeft ons onderzoek uiteraard minder geloofwaardigheid maar 

het doel om een voorontwerp te beschouwen wordt hierdoor niet aangetast. 

Kosten 

In hoofdstuk 7 is een vergelijking gemaakt tussen de kosten van het plaatsen van een funderingspaal 

en het aanbrengen van voorspanning. Uit deze vergelijking is een optimum bepaald bij welke 

elementlengte de totale kosten van de benodigde voorspanning en buispalen het laagst is. Echter zijn 

deze kosten niet de enige kosten die meetellen voor het bepalen van de meest geschikte 

elementlengte. Zoals eerder aangegeven heeft de bouwmethode een grote impact op de kosten en 

haalbaarheid. Ook heeft het afzinken een grote impact op de kosten. Een groter element betekent 

minder elementen afzinken en minder vaak varen. Hier zijn wel grotere voorzieningen zoals een 

bouwdok en equipment voor nodig. Binnen dit onderzoek is daar omwille van de tijd geen aandacht 

aan besteed. Echter lijkt het de afstudeerders nodig om in een verder stadium de kosten beter te 

beschouwen.  
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Overgang afgezonken tunnel met SFT 

Als een brug of tunnel aansluit op het landhoofd wordt deze overgang gerealiseerd met een 

stootplaat. De tunnelverbinding bestaat niet alleen uit een overgang tussen tunnel en land maar ook 

tussen SFT en zinktunnel. De overgang tussen een afgezonken tunnel en een SFT dient nader 

onderzocht te worden. Binnen het onderzoek is er geen ruimte geweest om deze verbinding te 

beschouwen. Deze verbinding is echter wel belangrijk omdat de zettingen in verticale richting bij de 

traditionele afzinktunnel anders kunnen zijn dan bij de SFT, dit kan zorgen voor ontoelaatbare 

verplaatsingen en of falen van de constructie. Bovendien wordt de afgezonken tunnel veelal 

uitgevoerd als gesegmenteerde tunnel welke vervormbaar is en de SFT uitgevoerd als monoliete 

tunnel welke stijf reageert. Het dimensioneren van de overgang tussen een afzinktunnel en SFT dient 

in een later onderzoek onderzocht te worden. 
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Begrippenlijst 
Ballastbeton Laag beton op de vloer van de zinktunnel. Deze zorgt er in de 

gebruiksfase mede voor dat het verticale evenwicht gegarandeerd is. 

Bathymetrie Topografische hoogte van de zeebodem. 

Bedding Onderlaag voor een groot zwaar element 

Bentoniet Kleiachtig materiaal met een grote zwelcapaciteit. Wordt gebruikt als 

steunvloeistof bij het ontgraven van zand.  

Beton Kunstmatig steenachtig materiaal, bestaande uit zand, cement, grind, 

water en eventueel vul- en hulpstoffen. 

Boortunnel Een tunnel die onder de grond gebouwd is door met een TBM grond 

te ontgraven.  

Cut and Cover tunnel Tunnel die wordt gemaakt vanuit een bouwput. Binnen het project 

dient een Cut and Cover tunnel als toerit voor de tunnel.  

Drijfvermogen Mate van opwaartse kracht die een tunnelelement ondervindt tijdens 

het transport.  

Dwarsventilatie Via een aparte tunnelbuis wordt vieze lucht afgevoerd en schone 

lucht aangevoerd. De lucht beweegt zich in dwarsrichting t.o.v. de 

lengterichting van de tunnel.  

Dwarsvoorspanning Element dat weinig trek kan opnemen krijgt in dwarsrichting extra 

drukkracht geïntroduceerd middels voorspankabels.   

Elasticiteitsmodulus Verhouding tussen de grootte van de spanning, veroorzaakt door 

externe belasting die op het materiaal werkt, en de door deze 

spanning veroorzaakte elastische vervorming. 

Geologie Dat wat met de aardkorst te maken heeft en de processen die zich 

hierin afspelen. 

Gesegmenteerde tunnel Tunnelelement bestaande uit verschillende tunnelmoten die op 

elkaar aansluiten middels rubbermetalen voegstroken. Uitzetting, 

krimp en rotatie tussen de moten zijn eenvoudig op te vangen.  

GINA profiel Afdichtingsprofiel welke zorgt voor de waterafdichting direct na het 

afzinken. 

Hydrostatisch druk Druk die door een vloeistof wordt uitgeoefend op een lichaam op een 

bepaalde diepte. 

Langsventilatie Ventilatiemethode waarbij jet fans zorgen voor de aanvoer van 

schone lucht en afvoer van schone lucht.  

Langsvoorspanning Voorspanning in langsrichting welke een extra drukkracht 

introduceert. Dit zorgt voor een hogere drukspanning. 

Longitudinaal  De lengterichting volgend 

Moment Rotatie-effect van een kracht. Veroorzaakt bij een buigend moment 

trek- en drukkrachten.  

Monoliete tunnel  Doorlopend tunnelelement zonder voegen. 

Pleistoceen   Oud tijdvak uit de geologie. 

Prefab Van tevoren als onderdeel of in onderdelen vervaardigen om elders 

te gebruiken of ineen te zetten.  

Sedimentatie   Afzetting van gesteente door invloed van water, ijs of wind.  

Sandwichconstructie Tunnelconstructie die bestaat uit interne en externe staalplaten 

opgevuld met ongewapend en zelfverdichtend beton. 
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Submerged Floating Tunnel Tunnelbouwmethode waarbij de tunnel niet op of in de bodem wordt 

gelegd maar zich net onder de wateroppervlakte bevindt en daar 

zogenaamd “drijft”. 

Tunnelelement Af te zinken tunneldeel, middels transport over het water wordt deze 

naar de plaats van afzinken getransporteerd en na afzinken 

waterdicht aangesloten op het landhoofd of een eerder afgezonken 

tunneldeel. Een afgezonken tunnel bestaat uit één of meerdere 

elementen. 

Ventilatie-eiland Bij de toepassing van langsventilatie dient voor grote afstanden, ≥ 8 

kilometer een voorziening te zijn om schone lucht aan te voeren en 

vuile lucht af te voeren. Middels een ventilatie-eiland is er ruimte 

voor deze installatie.  

Voorspanning Introduceren van een drukkracht in een element dat weinig trek kan 

opnemen. Middels voorspankabels wordt vooraf druk aangebracht. 

Zinksleuf Uitgegraven deel van de waterbodem waarin tunnelelementen 

worden afgezonken. 

Zinktunnel Tunnel bestaande uit afgezonken tunnelelementen. De tunnel ligt in 

een zinksleuf op de bodem. 

Zinkvoeg Voeg of aansluitvlak tussen tunnelelementen onderling of tussen een 

tunnelelement en het landhoofd. De zinkvoeg zorgt voor 

waterdichtheid tussen tunnelelementen.  
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Acroniemen 
BGT    Bruikbaarheidsgrenstoestand(en) 

D.m.v.    Door middel van 

MCA    Multi Criteria Analyse 

SFT    Submerged Floating Tunnel 

TBM    Tunnelboormachine  

T.g.v.    Ten gevolge van 

T.o.v.    Ten opzichte van 

UGT    Uiterste grenstoestand(en) 

VSP    Voorspanning 
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Symbolen 
𝐴𝑝    Totale oppervlakte voorspanning. 

𝐴𝑠    Oppervlakte van de doorsnede van de wapening. 

𝐴𝑡𝑢𝑛𝑛𝑒𝑙     Netto oppervlakte van de tunneldoorsnede. 

𝐸𝑝    Effect van een belasting; elasticiteitsmodulus. 

𝐼    Kwadratisch oppervlaktemoment (traagheidsmoment). 

𝑀𝑒𝑑     Rekenwaarde van het optredende buigend moment in UGT. 

𝑀𝑝     Optredend moment t.g.v. excentrische voorspanning. 

𝑀𝑟𝑒𝑝  Opneembaar moment ten gevolge van druk door voorspanning en 

normaalkracht. 

𝑀𝑠𝑐𝑖𝑎     Rekenwaarde van het optredende buigend moment in SCIA in BGT. 

𝑁    Rekenwaarde van optredende normaalkracht (trek of druk) in BGT. 

𝑁𝐸𝑑    Rekenwaarde van optredende normaalkracht (trek of druk) in UGT. 

𝑃𝑣𝑠𝑝    Voorspankracht. 

𝑃𝑣𝑠𝑝;𝑏𝑢𝑖𝑠    Voorspankracht per voorspanbuis. 

𝜎𝑣𝑠𝑝    Spanning ten gevolge van de voorspanning. 

𝑊    Weerstandsmoment van de doorsnede. 

𝑊𝑘    Maximaal optredende scheurwijdte. 

𝑊𝑘;𝑡𝑜𝑒𝑙     Toelaatbare scheurwijdte. 

𝑓𝑣𝑠𝑝     Hefboomsarm van de voorspanstreng. 

𝑞𝑑    Karakteristieke waarde van de belasting. 

𝑞𝑜𝑝𝑤    Krommingsdruk opwaarts. 

𝜎𝑐𝑝    Betondrukspanning in het element. 

𝜎𝑛    Normaalspanning loodrecht op het element. 

𝜎𝑝𝑤    Werkvoorspanning. 

𝑦    Arm tot de zwaartelijn.   
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