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Hoofdstuk 1 - Inleiding

1 Inleiding 1

1.1 Aanleiding
de komende jaren zullen diverse afgezonken tunnels gerenoveerd gaan worden. om de civieltechnische 
scope voor de renovatie te kunnen vaststellen, is het van belang om de conditie en het deformatiegedrag 
van de tunnel zo goed mogelijk in beeld te hebben. Een uitdaging daarbij is dat het (vervormings)
gedrag van deze vaak oudere tunnels niet altijd goed te verklaren valt en daardoor is ook het gedrag 
voor de toekomst en het effect of de restlevensduur moeilijk te voorspellen. onderzoek naar de achter-
liggende mechanismen is dan ook enerzijds belangrijk om de civieltechnische scope van een renovatie 
goed te kunnen definiëren, maar anderzijds ook om predictief onderhoud te kunnen plannen, waarbij 
de beschikbaarheid van de tunnels maximaal gegarandeerd kan worden. 

Bij het onderzoek naar de achterliggende mechanismen is het uitvoeren van metingen naar het gedrag 
van de tunnels van belang. Het heeft toegevoegde waarde om metingen aan verschillende tunnels op 
basis van een eenduidige aanpak en op een vergelijkbare wijze uit te voeren. deze werkwijzer beoogt in 
deze behoefte te voorzien. 

1.2 Doelstelling
de commissie heeft deze werkwijzer geschreven om een ‘standaardmonitoring’ te beschrijven en van 
context te voorzien, zodat per tunnel de monitoringstrategie gelijksoortig kan worden ingericht. Het 
doel van deze werkwijzer is om ondersteuning te bieden bij het opzetten van een monitoringsysteem 
in een tunnel in aanloop naar het daaropvolgende proces van data-analyse, interpretatie van de data, 

Voorpublicatie

Een eerste, Engelstalige, conceptversie van deze werkwijzer werd in kleine oplage verspreid tijdens de work-

shop Monitoring and data collection of immersed tunnels die het COB in samenwerking met Deense partners 

organiseerde op dinsdag 6 september 2022 tijdens het WTC in Kopenhagen. De Nederlandse versie is de eerste 

officiële uitgave. De Engelse officiële uitgave volgt binnenkort en zal – net als de Nederlandse versie – gratis te 

downloaden zijn via de kennisbank van het COB.

Figuur 1.1 / Tijdens de internationale workshop werd verkend hoe de werkwijzer – die is ontwikkeld voor oudere tunnels in 
Nederland – inzetbaar is voor nieuw gebouwde of toekomstige tunnels, zoals de Fehmarnbelt-tunnel. (Foto's: COB)

https://www.cob.nl/kennisbank


Hoofdstuk 1 - Inleiding

Pagina 5 van 54

het uitvoeren van een conditiebepaling van de tunnel en het voorspellen van het toekomstige gedrag. 
Enerzijds kan daarmee de civieltechnische scope bij een renovatie beter worden gedefinieerd en 
anderzijds kan onderhoud en reparatie in de toekomst beter worden gepland (beschikbaarheid tunnel).

Scope
deze werkwijzer is gericht op afgezonken tunnels en de aansluitende in-situ gebouwde of te bouwen 
tunneldelen, waarbij zowel nieuwbouw als bestaande bouw in beschouwing worden genomen. de 
scope beperkt zich vooralsnog tot deformatie(s) van de tunnelconstructie(s) en de voegen van de 
tunnel. uitbreiding in de toekomst op onderdelen en naar andere tunneltypes (bv. geboorde tunnels 
en landtunnels) wordt voorzien.

de werkwijzer richt zich op de toepasbaarheid van monitoring, maar bevat tevens achtergrondinformatie 
vanuit het ontwerp (scenario’s). Met monitoring wordt bedoeld het gehele scala van het verzamelen, 
opslaan en weergaven van de data. dit omvat onder andere sensoren die meten, inspecties die worden 
uitgevoerd, de verwerking van resultaten in simulatiemodellen en de gegevensopslag en -overdracht.

Wetenschap
om de bruikbaarheid van de werkwijzer te vergroten, is het van belang om de essentie van monitoring 
vanuit een wetenschappelijke basis te duiden. om die reden is deze eerste versie zodanig ingericht 
dat een relatie kan worden gelegd met het wetenschappelijke onderzoeksprogramma future proof 
tunnels. Binnen dit programma verdiepen Phd-, PdEng- en Msc-studenten zich in het gedrag van 
bestaande tunnels. de resultaten van deze studies zullen een betere onderbouwing geven voor het 
gedrag van de tunnels en de wijze waarop de tunneleigenaren en -beheerders de monitoring van 
de tunnels kunnen inrichten om de beschikbaarheid van de tunnels als onmisbare schakels in het 
transportnetwerk te kunnen maximaliseren en onderhoud te kunnen optimaliseren. op basis van deze 
studies zal een update worden gemaakt van de voorliggende werkwijzer, waarbij deze beter geschikt 
wordt gemaakt voor gebruik door beheerders.

Instrumentarium
Verder wordt een relatie gelegd met het in ontwikkeling zijnde instrumentarium onder leiding van de 
Begeleidingscommissie instrumentarium. Met het instrumentarium is het mogelijk data van verschil-
lende tunnels te kunnen inwinnen, opslaan, bewerken en ontsluiten. daarmee wordt ook het maken 
van analyses ‘over de tunnels heen’, bijvoorbeeld ten aanzien van generiek gedrag, beter mogelijk. 

Maatwerk
Met de werkwijzer wordt de doelgroep van eigenaren/beheerders en wetenschappers (inclusief 
de Phd-, PdEng- en Msc-studenten) ondersteund bij het bepalen van wat er gemonitord dient 
te worden, hoe dit dient te gebeuren en in welke frequentie de monitoring plaats dient te vinden. 
uitgangspunt hierbij is een uniforme aanpak voor de monitoringsystematiek en de wijze waarop data 
wordt vastgelegd voor alle tunnels, zodat het mogelijk wordt onderling data te vergelijken. dit laat 
onverlet dat bij elke tunnel maatwerk nodig kan zijn door o.a. de verschillen die per tunnel aan de orde 
kunnen zijn (zoals geometrie, ondergrond, detailontwerp, omstandigheden tijdens de uitvoering) of 
omdat er specifieke data nodig zijn om een (wetenschappelijk) onderzoek te kunnen uitvoeren. 

1.3 Opbouw van dit rapport
deze werkwijzer is bedoeld als leidraad om te komen tot een ontwerp voor het monitoren van bewe-
gingen/deformaties van afgezonken tunnels (inclusief de toeritten). de data verkregen uit de monitoring 
worden geacht bij te dragen bij de (constructieve) beoordeling van de conditie van de tunnel via een 
structural heath analysis (sHA). Hoewel er een sterke relatie bestaat tussen de werkwijzer en de sHA, 
behandelt deze werkwijzer niet de sHA als onderwerp. daarvoor wordt verwezen naar de separate 
CoB-rapportage [9]. de relatie met andere onderzoeksprogramma’s en de mogelijk betekenis hiervan 
voor de opzet van een meetsysteem wordt uiteengezet in HOOFDSTUK 2. Zo vormt het onderzoekspro-
gramma future proof tunnels een belangrijke basis voor het opzetten van een meetsysteem waarop 
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wetenschappelijk onderzoek ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Voor een degelijke aanpak voor 
behandeling en bewerking van de data is de afstemming met de CoB-commissie voor het instrumen-
tarium essentieel.

om tot een consistent meetsysteem te komen, is het van belang om achtergronden van het gedrag van 
afgezonken tunnels te kennen en mogelijke faalmechanismen te begrijpen. HOOFDSTUK 3 gaat dieper 
op deze materie in. 

HOOFDSTUK 4 beschrijft een selectie van mogelijkheden voor het monitoren van tunnels, variërend van 
geavanceerd, nagenoeg volautomatisch tot traditioneel handmatig. Al deze technieken kunnen een 
bijdrage leveren in hetzij het monitoren van tunnels vanuit een wetenschappelijk perspectief dan wel 
bij een pragmatische aanpak; meer gericht op de exploitatie van een tunnel. 

Een belangrijk aandachtspunt dat geconstateerd is door de commissie, is de vastlegging van historische 
meetdata en dan met name uit de bouwperiode. die informatie is van belang voor het uitvoeren 
van een sHA, maar wordt veelal op een andere wijze (ander meetsysteem, uitvoeringsrapporten) 
verkregen. de informatie is vaak beperkt en wisselend van kwaliteit. In HOOFDSTUK 5 worden voorstellen 
gedaan voor een overdracht van informatie uit de bouwfase. Behalve voor nieuwe tunnels kan dit 
overzicht ook gebruikt worden als een soort checklist die gebruikt kan worden voor het rangschikken 
van informatie die alsnog uit historische data kan worden gedestilleerd. 

HOOFDSTUK 6 kan worden gezien als een introductie naar de behandeling, verwerking, opslag, etc. van 
data. de Begeleidingscommissie instrumentarium zal meer handen en voeten aan dit belangrijke 
onderwerp gaan geven en daarover separaat rapporteren.

In HOOFDSTUK 7 volgen enkele voorbeelden van meetsystemen die recentelijk bij tunnels zijn ingezet en 
de ervaringen die daarmee zijn opgedaan. Referenties staan opgesomd in HOOFDSTUK 8.
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2 Kader 2

2.1 Beoordelingssysteem voor tunnels
Binnen het CoB is een beoordelingssysteem voor tunnels, de structural health analysis (sHA), 
ontwikkeld. dat is een traject met kennisworkshops en (praktijk)onderzoeken waarmee de tunnel-
beheerder inzicht krijgt in de civieltechnische staat van de tunnel: welke onderdelen voldoen nog aan 
de restlevensduur en welke onderdelen moeten gerenoveerd worden? op basis van de sHA kunnen 
tevens aanbevelingen worden gedaan voor het bewaken van de tunnels op gedrag en grenswaarden 
(bv. meten zettingen/voegbewegingen, materiaalonderzoek, inspecties, etc.)

Hoe meer informatie beschikbaar is over het (historische) gedrag van de tunnel, hoe beter de conditie 
van de tunnel beoordeeld kan worden. Informatie ingewonnen tijdens de levensduur (inspecties, 
metingen) kan inzicht geven in het gedrag van tunnels, maar zeker zo belangrijk is de informatie vanuit 
de bouwperiode. Nadat de ruwbouw van de tunnel is afgerond, vergt de afbouw nog een geruime 
tijd; tijd waarin het gedrag van de tunnel (met name als het gaat om zettingen) zich al explicieter 
kan aankondigen, waardoor het toekomstig gedrag van de tunnel vaak beter te voorspellen is. Het 
verzamelen van informatie vanuit de bouwperiode is daarom van groot belang. uit ervaring is echter 
ook gebleken dat onder andere monitoringsdata gedurende de bouwfase en eventuele (herstel)
werkzaamheden die in het verleden na de bouw zijn uitgevoerd beperkt zijn gearchiveerd. Voor het 
uitvoeren van een sHA zullen daarom op die onderdelen ook aannames moeten worden gedaan. die 
aannames moeten worden gedaan door specialisten op basis van andere informatie, bijvoorbeeld 
verkregen uit onderhouds- en inspectierapporten en/of waargenomen gedrag bij andere tunnels die 
enigszins als referentie kunnen dienen. Echter, de gewenste situatie is een correcte overdracht van 
gegevens uit de uitvoeringsfase (gedetailleerd beschreven in HOOFDSTUK 5 van deze werkwijzer). 

In het schema in FIGUUR 2.1 is de doeltreffendheid van de conditiebepaling van de tunnel weergeven op 
basis van de hoeveelheid beschikbare data. In het voorbeeld van tunnel A ontbreekt veel informatie en 
zijn tussentijds geen conditiebepalingen uitgevoerd. dit kan in beginsel leiden tot een uitdaging voor 
de beoordeling van de tunnel en voor een civieltechnische scopebepaling voor een renovatie op basis 
van vervormingsgedrag. Voor tunnel C is veel informatie over het verleden van de tunnel bekend en zijn 
periodiek conditiebepalingen uitgevoerd (het ideaalplaatje); hierbij is van de civieltechnische scope 
voor een renovatie makkelijker te onderbouwen. 
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Figuur 2.1 / Kwalificatie van tunnels op basis van beschikbare data.
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Voor veel bestaande tunnels ontbreekt informatie en om die reden zijn waargenomen fenomenen 
niet altijd goed te verklaren, hetgeen het voorspellen van het toekomstig gedrag bemoeilijkt. door uit 
te gaan van meerdere scenario’s gecombineerd met monitoring van het gedrag van de tunnel, kan 
alsnog meer inzicht verkregen worden in het gedrag van de tunnel; hiermee kan het onderhoud en 
eventueel herstel van de tunnel zodanig worden gepland dat de beschikbaarheid van de tunnel zoveel 
als mogelijk gegarandeerd is.

Het uitvoeren van conditiebeoordelingen (sHA’s) vormt geen onderdeel van deze werkwijzer. de relatie 
is echter evident; de wijze waarop de sHA’s worden uitgevoerd, is van belang voor de wijze waarop de 
monitoring wordt ingericht, en de resultaten van de sHA’s kunnen worden gebruikt om het monitoring-
systeem te voorzien van grenswaarden waarmee een waarschuwingssysteem in de tunnel kan worden 
geïmplementeerd (bijvoorbeeld via een stoplichtmodel). 

2.2 Eerdere verkenningen door TNO en Deltares
Het CoB-netwerk wil een instrumentarium ontwikkelen om de monitoringsdata en kennis opgedaan 
bij eerdere renovaties te gebruiken om de scope van een komende tunnelrenovatie te bepalen. de 
eerste verkenningen naar dit instrumentarium zijn uitgevoerd door tNo en deltares. dit heeft geleid 
tot de volgende vier rapporten:

• Taak 1: Knowledge retaining system for tunnels
dit rapport gaat in op een kennissysteem dat vakkennis en informatie uit allerlei bronnen expliciet 
maakt, combineert en op een gebruiksvriendelijke manier ontsluit. Hiervoor is onder meer een 
kennisdecompositie gemaakt en een eerste programma van eisen opgesteld.

• Taak 2: Intake-informatietemplate voor monitorplannen tunnels
Er is een ‘intake-informatietemplate’ (FIGUUR 2.2) opgesteld om de kwaliteit van monitorplannen 
te verbeteren, en ervoor te zorgen dat monitoringsplannen resulteren in de levering van de juiste 
informatie. de ellips in toont de overlap met deze werkwijzer.

• Taak 3: Data-enhanced reliability assessment method for tunnels
Er is onderzoek gedaan naar data enhanced modelling: het opnemen van meetdata in een model 
om tot betere voorspellingen te komen. de drechttunnel diende als casus. uit de casestudy blijkt 
dat zettingsmonitoring het mogelijk maakt om de grote onzekerheden van de voorspellingen van 
bodemzettingen te verminderen. tegelijkertijd blijkt dat de faalkans van de voeg hoger is dan in het 
ontwerp verwacht. dit is het gevolg van het ontbreken van gedetailleerde modellen die de differentiële 
zettingen, die bij de voegen worden gemeten, te verklaren.

Figuur 2.2 / Grafische weergave intake-informatie-
template. De ellips toont de overlap met deze 
werkwijzer. (Diagram: TNO/Deltares [11])
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• Taak 4: Advanced data analyses (Al) techniques for tunnel maintenance
de toepasbaarheid van AI-technieken is onderzocht, zoals machine learning en data analytics. 
Hieruit blijkt dat bijvoorbeeld al verschillende computertechnieken die kunnen helpen bij het 
opsporen van lekken in tunnels. daarnaast biedt AI een goed toekomstperspectief als er meer data 
beschikbaar komt.

Het belangrijkste raakvlak met de scope de resultaten van tNo/deltares en de Werkwijzer is taak 2 en 
in iets mindere mate taak 1, te weten:

Ad Taak 1
om het gedrag van tunnels te kunnen beoordelen, is het belangrijk om zoveel mogelijk data uit het 
verleden van de tunnel te kunnen ontsluiten. ook de informatie uit de fase waarin de tunnel werd 
aangelegd, is daarbij een belangrijke bron (zie HOOFDSTUK 5 van deze werkwijzer). Het opzetten van een 
benaderbare en toegankelijke database is daarbij essentieel. op basis van deze data kan een eerste 
analyse van de tunnel worden gemaakt, die dan vervolgens ook gebruikt kan worden bij het opstellen 
van een monitoringsplan.

Ad. Taak 2 
door tNo/deltares is een intake-informatietemplate voor het opstellen van monitoringsplannen voor 
tunnels ontwikkeld [6] met als doel structuur te brengen in het maken van monitoringplannen. Bij 
de ontwikkeling van deze structuur is door tNo/deltares rekening gehouden met onder andere het 
uitvoeren van een sHA.

Hoewel de structuur ontwikkeld door tNo/deltares prima bruikbaar is voor deze werkwijzer, is er 
behoefte aan enige verruiming, en op onderdelen aan een verdere concretisering. Zo lijkt de structuur 
met name ingericht voor bestaande tunnels en wordt beperkt teruggegrepen op het ontwerp van de 
tunnel in relatie tot de waardering van risico’s. Een nadere analyse van het ontwerp geeft inzicht in 
de (rest)capaciteit van de diverse componenten. dit vormt een goede basis voor een kwantificering 
van het risico in relatie tot waargenomen gedrag en daarmee maatwerk voor het inrichten van een 
monitorsplan. Een verdere concretisering zal worden doorgevoerd rondom de hoofdfuncties van de 
tunnel:

1. Geleiden (zettingsverschillen, lekkages, degradatie die het geleiden – oftewel, de beschikbaarheid – 
negatief beïnvloeden).

2. dragen (zettingen, zettingsverschillen, overbelasting, variatie in ondersteuning, degradatie)

3. Water keren (kan ook gevat worden onder ‘geleiden’ en ‘dragen’)

de indeling in hoofdfuncties wordt ook in de komende hoofdstukken gehanteerd.

2.3 Praktisch interface schema: ‘paraplu‘
de relaties tussen de verschillende aspecten in deze werkwijzer zijn weergegeven in een interface-
schema, de ‘paraplu’, waarbij ook de relatie met andere taakvelden binnen het CoB is meegenomen 
(zoals de sHA en het instrumentarium). ook de structuur zoals ontwikkeld door tNo/deltares is terug 
te zien.

uitgangspunt is overigens dat de paraplu ook gebruikt kan worden voor nieuwe tunnels, waarbij 
duidelijke specificaties in het opleverdossier ervoor zorgen dat het gedrag en bijzonderheden van de 
tunnel gedurende de bouwperiode goed in kaart gebracht worden. 

ten aanzien van het schema worden nog de volgende kanttekeningen gemaakt:

• Het vertrekpunt voor de aanpak van tNo/deltares is de identificatie en selectie van risico’s. 
uiteraard is dit een logisch vertrekpunt, maar terecht wordt aangegeven dat de bijbehorende 
risiconiveaus van belang zijn. Hoe hoger het risiconiveau (relatie kans en gevolg) des te belangrijker 
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wordt het vervolgtraject van monitoring, (eventuele) beheersmaatregelen, etc. Voor deze werkwijzer 
dus uitermate relevant. dit komt ook tot uiting in de paraplu (de grijze vlakken aan de bovenzijde 
van het overzicht), waarin de conditie van de tunnel wordt bepaald.

Het eenduidig bepalen van het risiconiveau is niet altijd eenvoudig. Bijvoorbeeld als het gaat om de 
constructieve restcapaciteit. Het is van belang dat specialisten worden ingezet om op basis van de 
ontwerpanalyses en andere data beschikbaar gekomen bij de aanleg of gedurende de levensduur, 
de conditie van de tunnel, (constructieve) restcapaciteit en het daaruit volgende risiconiveau 
bepalen.

• Het is te overwegen om na de aanleg van een tunnel reverse engineering/herberekeningen te 
maken waarin ontwerpuitgangspunten t.a.v. onzekerheden van de aanleg worden beschouwd en op 
basis waarvan restcapaciteit kan worden (her)berekend die relevant kunnen zijn/worden bij sHA’s. 
Vervolgens kunnen grenswaarden worden bepaald waarmee het interventieniveau kan worden 
vastgesteld. dergelijke analyses worden nu niet standaard uitgevoerd. 

1

2

3

4

5

6

7
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Zie volgende pagina

Figuur 2.4 / Paraplu, waarin workflow en relaties met andere COB-werkgroepen worden weergegeven.  
Wordt vervolgd op volgende pagina!
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Bij opleverdossiers zou dit ook 
inhouden dat informatie uit de 
uitvoering wordt gebruikt voor 
een as-builtontwerpberekening 
op basis waarvan een restca-
paciteit kan worden berekend 
(bv. bij ontwerpberekeningen 
wordt rekening gehouden met 
ontbreken van fundatie).

Analyse (huidige) tunnelconditie door specialisten o.b.v. beschikbare data
• opleverdossier (voor nieuwe tunnels) / meenemen in aanbestedingen
• Archieven (voor bestaande tunnels)

Advies voor (nader) onderzoek (metingen, materiaalonderzoek)

Werkwijzer monitoring zinktunnels
• tunnebeheerder (opvolging en rapporteren)
• specialisten (advies/interpretatie)
• opdrachtgevers (besluitvorming)

overdracht 
gegevens uit 
bouwfase

(Periodiek) beoordelen van tunnels / SHA

Analyse van tunnelconditie door specialisten

Advies aan eigenaar en beheerder voor beheer en onderhoud, preventieve 
of correctieve reparatie en eventueel (aanvullende) monitoring

Materiaaldegradatie

Beton staal overige 
materialen

deformaties

Zettingen Voegbewe-
gingen

Voegen

Zinkvoegen Mootvoegen sluitvoegen

1. Mogelijke faalmechanismen
(Vanuit primaire functies 'Geleiden' en 'dragen')

Geleiden:
•  (Grote) verplaatsingsverschillen over voegen
• (Grote) zettingsverschillen langs tunnelas
• Waterbezwaar
• ...
Oncomfortabele condities (tevens onveilige verkeerssituaties)

dragen:
• onvoldoende draagkracht (materiaaldegradatie)
• overbelasting(veranderende omstandigheden bovenbelasting, 

fundatie, brand, etc.)
• Combinatie van allebei (oorsprong in wijze van modelleren, bv. 

kraagconstructie)
• ...
Onveilige condities

2. Welke informatie
• Volgen van deformaties (zettingen en voegbewegingen)
• opsporen van lekkages en (constructieve) schade

3. Advies voor
• Monitoring van zowel nieuwe als bestaande tunnels
• Maatwerk mogelijk op basis van waargenomen gedrag

4. Monitoring
(deformatie)van de tunnel: monitoringsystemen zinktunnel
• traditioneel of modern meten (behoefte/aanleiding, 

verwachte output, mogelijkheden, oud of nieuw, kosten, 
'onderhoud' van het systeem)

kritische details (zinkvoegen):
• Meer gericht op (visuele) inspectie
• Waterdichtheid, conditie materialen, etc.
• Aanvullende voegbewegingen?

Meettechnieken voor 
detectie van bijvoorbeeld:
• Lekkages (HCP, etc.)
• Betonschades

(Continue) x-, y- en z-metingen 
met hoge-resolutiecamerasys-
temen -> is dit te combineren 
met al aanwezige camera's in 
de tunnel?

Combinatie van 
meetsystemen op basis 
van waargenomen 
zettingen?

Deformaties

Materiaal-
degradatie

Krachtswerking 
waterdichtheid

(klemstrippen, 
zinkvoegom-
randing)

Wat kan er misgaan?

Wat moet er gemeten worden?
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2.4 Raakvlakken wetenschappelijk onderzoek 
Een belangrijk raakvlak voor deze werkwijzer wordt gevormd door het wetenschappelijke onderzoeks-
programma future proof tunnels. daarin wordt onderzoek uitgevoerd door Phd-, PdEng- en Msc-
studenten naar onderwerpen die een direct verband hebben met de monitoring van het gedrag van 
tunnels en daarmee met deze werkwijzer. 

Het programma bestaat uit vijf deelprojecten die zijn gericht op de volgende onderzoeksvragen (FIGURE 2.5):

1. Hoe kunnen tunneldeformaties en alle afzonderlijke omgevingsfactoren continu worden gemonitord?

2. Welke omgevingsfactoren spelen een (kritieke) rol in deformatie?

3. Hoe wordt de deformatie en restlevensduur van segmentvoegen (met kraagconstructie) beïnvloed 
door interacties met de ondergrond?

4. Hoe kunnen alle tunnel-omgevinginteracties worden gevat in een 3d-model?

5. Hoe verloopt materiaaldegradatie in tunnels?

Figuur 2.5 / Overzicht onderzoeksprogramma Future proof tunnels.

dP1 dP2, dP5 dP3 dP4

Monitoring van alle omge-
vingsfactoren met mogelijk 
effect op zinktunneldefor-
matie en- degradatie

Vaststellen factoren wel/
niet van belang voor 
veroudering, en hun exacte 
effect

Realistische modellen 
incl. interacties tussen 
zinktunnel(component) en 
omgevingsfactoren

Betrouwbare schatting 
van deformatiegedrag 
en restlevensduur van 
zinkvoegen

MONITORING DATA-ANALYSE 3D-MODELLERING MODELBEREKENINGEN

optimale planning van renovatie/
onderhoud met minimale overlast en 
minimale kosten

Nauwkeurige bepaling van scope van 
(zink)tunnelrenovatie/onderhoud 
door tunneleigenaren

Betrouwbare schatting van 
veroudering en restlevensduur voor 
complete zinktunnels

VERVoLGoNdERZoEk

Het programma richt zich vooralsnog op zinktunnels, maar resultaten zijn van waarde voor tunnels en 
kunstwerken in brede zin. 

de deelprojecten zijn opgesteld in nauwe samenwerking met de CoB-expertcommissies en 
tunneleigenaren en worden gekoppeld aan concrete tunnelprojecten. Hierdoor kunnen tussentijdse 
onderzoeksresultaten worden getest, gedemonstreerd en in de praktijk worden toegepast. Waar 
mogelijk worden de projectresultaten rechtstreeks gebruikt door tunnelbeheerders, ingenieursbureaus 
of adviseurs. Met de nieuwe wetenschappelijke kennis, modellen en inzichten wordt de basis gelegd 
voor een meer optimale aanpak voor de renovatie van zinktunnels.

de vijf deelprojecten: 

• Deelproject 1 - Deformatiemonitoring en database is gericht op het mogelijk maken van continue 
monitoring van alle afzonderlijke factoren die van invloed zijn op tunneldeformatie en -beweging. 
Er wordt een standaard monitoringstrategie voor deformatie ontwikkeld, die wordt gevalideerd 
middels grootschalige veldproeven voor dataverzameling. daarnaast worden een database en 
instrumentarium ontwikkeld voor gestructureerde data-analyse, zowel binnen dit project als in 
toekomstig onderzoek.

• Deelproject 2 - Geotechnische data-analyse maakt gebruik van reeds beschikbare en nieuwe 
monitoringsdata om te bepalen welke ondergrond/omgevingsfactoren, in welke scenario’s, leidend 
zijn voor deformatie. ook worden nieuwe realistische 3d-bodem(interactie)modellen ontwikkeld.

• Deelproject 3 - Mootvoegen richt zich op het verkrijgen van nieuwe inzichten omtrent deformatie 
van mootvoegen, een kritiek onderdeel van zinktunnels. Het deelproject levert ten eerste een 
methode waarmee de invloed van beddingvariatie wordt voorspelt. tevens wordt specifiek onderzocht 
hoe mootvoegen met een zogeheten kraagconstructie zich gedragen onder deformatie en hoe dit de 
betrouwbaarheid van tunnelconstructies beïnvloedt. 
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• Deelproject 4 - 3D-interactiemodel resulteert in een 3d-model waarmee alle interacties tussen 
omgeving, tunnel en tunnelcomponenten inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij wordt gebruikgemaakt 
van ontwikkelde kennis, modellen en data uit deelprojecten 1, 2 en 3. 

• Deelproject 5 - Degradatie is gericht op het verzamelen van nieuwe, betrouwbare monitoringsdata, 
die wordt gebruikt voor onderzoek naar het degradatiegedrag van tunnels en het doorontwikkelen 
van degradatiemodellen.

de raakvlakken met de werkwijzer liggen voornamelijk in dP 1,3 en 4.

Figuur 2.6 / Onderlinge samenhang tussen de deelprojecten in Future proof tunnels.

dP1. deformatie-
monitoring

dP3. segment-
voegen dP5. degradatie

dP2. Geotechnische 
data-analyse

dP4. 3d-interactie-
model

COB-COMMISSIE 
VOEGEN

COB-COMMISSIE 
DEFORMATIE

COB-COMMISSIE 
DEGRADATIE

COB-BEGELEIDINGSCOMMISSIE INTRUMENTARIUM
COB-COMMISSIE WERKWIJZER MONITORING ZINKTUNNELS

Bestuur CoB

directeur CoB

Wetenschappelijke adviesraad Begeleidingscommissie

Projectleider CoB-ftP1

Figuur 2.7 / Organisatie Future proof tunnels en relatie met COB-commissies.
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3 Constructief gedrag afgezonken tunnels 3

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het constructief gedrag van afgezonken tunnels nader besproken. Er getracht 
constructief gedrag en faalmechanismen te koppelen aan deformaties van afgezonken tunnels. dit 
vormt de basis voor de ontwikkeling van monitoringsconcepten, waarmee het (vervormings)gedrag 
van de afgezonken tunnel kan worden gevolgd en waarmee (op een tijdig moment) de ontwikkeling 
richting een eventueel faalmechanisme kan worden waargenomen.

Het monitoren van tunnels heeft enkel zin als er kennis is van het constructief gedrag van tunnels 
en het daaraan gekoppelde (soms per tunnel) specifieke vervormingsgedrag. Enkel dan kan de 
monitoringsdata op een juiste wijze worden geïnterpreteerd en kunnen adviezen worden gegeven 
over het al dan niet nemen van maatregelen, in welke vorm dan ook.

de volgende paragrafen geven een korte introductie op het constructieprincipe van afgezonken 
tunnels. Hierna wordt ingezoomd op het constructieve gedrag en de mogelijke faalmechanismen 
die kunnen optreden. op basis van deze faalmechanismen wordt aangegeven welke parameters van 
belang zijn om te monitoren. steeds wordt het algemene principe beschreven, gevolgd door eventuele 
relevante uitzonderingen. Een uitgebreide beschrijving van veel Nederlandse zinktunnels is gegeven 
in [1] en [8]. Voor verdere verdieping in het constructief gedrag of het ontwerp van zinktunnels is veel 
uitstekende literatuur voorhanden. Verwezen wordt naar [3] en [5].

Symbolen
In de tekst wordt krachtoverdracht of vervorming aangeduid met δx (langsrichting), δy (dwarsrichting) 
en δz (verticaal). Momenten en rotaties worden aangeduid met rx (om de x-as), ry, rz.

3.2 Constructieprincipe
3.2.1 Globale opbouw

Zinktunnels worden op een andere locatie dan de definitieve eindlocatie van de tunnel voorgebouwd. 
de tunnel wordt in lengterichting opgedeeld in elementen met een transporteerbare lengte, 
ordegrootte 100-200 m. de elementen bestaan op hun beurt uit moten met een lengte van circa 
15-25 m. dit reduceert de effecten van krimp tijdens de bouw en creëert dilatatiemogelijkheden 
in de eindsituatie. Naast deze opbouw zijn er ook voorbeelden van monoliete tunnels met ongedi-
lateerde moten, in binnen- en buitenland. In Nederland betreffen dit veelal de wat oudere tunnels 
zoals de 90 m lange tunnelelementen van de Eerste Coentunnel die elk bestaan uit 5 moten met 
een doorgewapende krimpstrook. In Azië (Hong kong, China en Vietnam) zijn recentelijk nog dit 
type tunnels gebouwd. 

3.2.2 Opdrijven, transporteren, afzinken en onderstromen (OTAO)
de constructieve opbouw en het constructief gedrag van een afgezonken tunnel zijn niet los te zien 
van het proces van opdrijven, transporteren, afzinken en onderstromen (otAo). de tunnelelementen 
worden voorgebouwd in een bouwdok, droogdok of in de tunneltoerit. Als de elementen gereed 
zijn, worden ze voorzien van kopschotten en wordt de voorbouwlocatie geïnundeerd, zodat de 
elementen gaan drijven. om de moten, in het geval van een gesegmenteerde tunnel, tijdens 
transport bijeen te houden, zijn de elementen in lengterichting voorgespannen met voorspankabels 
in de vloer en het dak (transportvoorspanning). In het geval van een monoliete tunnel, zoals de 
Eerste Coentunnel, die bestaat uit ongedilateerde tunnelelementen, is geen voorspanning nodig. 
de elementen worden drijvend naar de afzinklocatie getransporteerd, waar in de bodem een 
zinksleuf is voorbereid. de zinksleuf zorgt ervoor dat de tunnel na het afzinken en het plaatsen van 
een beschermingslaag volledig onder de bodem van de waterweg verdwijnt (enkele uitzonderingen 
daargelaten). 

Figuur 3 / asdfasdf
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de tunnelelementen worden met behulp van tijdelijke (water)ballast beheerst op de bodem van de 
sleuf geplaatst (afgezonken), tegen het voorgaande element aan. In het geval van een zandbedfundering 
(zie ook PARAGRAAF 3.2.4 over funderingen) ligt aan die zijde (primaire eind) het nieuwe element met 
een tijdelijke nokverbinding op het eerder geplaatste element. Aan de andere zijde (secundaire eind) is 
het nieuwe element met stelvijzels tijdelijk gefundeerd op betonnen tegels. Na plaatsing is de ruimte 
tussen de kopschotten van beide elementen nog gevuld met water; het flexibele ginaprofiel langs de 
omtrek van een van de twee elementen sluit deze ruimte rondom waterdicht af, zodat de ruimte kan 
worden leeggepompt. de waterdruk op het kopschot aan de secundaire zijde drukt de elementen 
tegen elkaar aan. Na het leegpompen van de zinkvoeg wordt de tijdelijke ballast vervangen door 
definitieve (betonnen) ballast. 

Na het realiseren van de fundering is de langsvoorspanning overbodig en wordt deze gedeactiveerd 
door de kabels door te slijpen ter plaatse van de mootvoegen. ook kan nu de voeg tussen de elementen 
(zinkvoeg) worden afgemaakt, waarbij in de meeste gevallen een constructieve dwarskrachtverbinding 
wordt gecreëerd en een definitieve waterdichting wordt aangebracht. 

Wanneer de tunnelelementen worden afgezonken tussen twee vooraf gebouwde overgangsconstructies, 
is voor het plaatsen van het laatste element enige speelruimte in langsrichting nodig. deze afstand 
wordt overbrugd met een zogenaamde sluitvoeg. de sluitvoeg is een kort ter plaatse gestort tunnel-
segment, dat in een tijdelijke werkkamer wordt gebouwd nadat voorzieningen zijn getroffen om de 
tunnel in langsrichting op spanning te houden. 

3.2.3 Voegen: zinkvoegen, mootvoegen en sluitvoeg 
Zoals eerder beschreven, kan de afzinktunnel gesegmenteerd of monoliet worden uitgevoerd. In het 
geval van een monoliete tunnel is er geen sprake van mootvoegen. Enkele tunnels, vooral wat oudere 
in Nederland, zoals de Maastunnel en de eerste Coentunnel, zijn monoliet over de gehele lengte 
uitgevoerd waarbij er doorgestort is over de zinkvoegen (starre monoliete voegen van beton). Voor deze 
variant wordt de krachtsoverdracht als waterdichtheid (al dan niet ondersteund door een waterdicht 
membraan aan de buitenzijde en/of rubberen voegstroken) geregeld. Voor laatstgenoemde tunnels 
is het niet relevant om over de voegen te monitoren. In de volgende paragrafen wordt uitgegaan van 
gesegmenteerde tunnels of monoliete tunnels met zinkvoegen. Eventuele uitzonderingen worden niet 
behandeld.

de voegen in een afgezonken tunnel maken vervormingen in bepaalde richtingen mogelijk met 
behoud van waterdichtheid, terwijl vervormingen in andere richtingen worden verhinderd of beperkt. 
In deze richtingen worden krachten overgedragen. samen met de bouwwijze bepalen de functies 
waterdichtheid, krachtsoverdracht en dilatatie de vormgeving van de voegen. 

Zinkvoeg
Zinkvoegen zijn de voegen tussen de afgezonken tunnelelementen. Het zijn beweegbare voegen met 
rubbers (ten behoeve van de waterdichtheid) die in staat zijn rotaties ten gevolge van zettingen op te 
nemen, maar waarbij de zettingsverschillen zelf meestal worden verhinderd door middel van doken/
stalen deuvels in de vloer of tanden in de wanden. In het geval van de beweegbare zinkvoeg is er ter 
plaatse van de voeg een geconcentreerde vervorming in lengterichting (δx) mogelijk, net als rotaties 
om de horizontale of verticale dwarsas (ry, rz). de meeste eigenschappen van de mootvoeg zijn ook van 
toepassing op de zinkvoeg.

Beweegbare zinkvoegen (FIGUUR 3.1) zijn van een dubbele afdichting voorzien. tussen de stalen 
eindframes van twee naast elkaar gelegen zinkelementen bevindt zich het ginaprofiel, een massief 
blok rubber met in beginsel de taak om een tijdelijke waterafdichting te verzorgen. Wanneer de ruimte 
tussen de kopschotten wordt leeggepompt, wordt het ginaprofiel samengedrukt totdat de (langs)
normaalkracht in het voegprofiel evenwicht maakt met de waterdruk. de permanente waterdichting 
wordt verzorgd door middel van het omegaprofiel, dat langs de binnenomtrek van de eindframes met 
een klemstrip tegen de flens gedrukt wordt. Het omegaprofiel maakt het mogelijk dat de waterdicht-
heid gegarandeerd blijft bij verschilverplaatsingen (axiaal, verticaal, dwars) tot ca 5-10 cm. Het 
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betreft een globale indicatie vanuit ontwerpcriteria, die natuurlijk nog afhankelijk is van type profiel, 
waterbelasting, etc. In de praktijk blijkt het ginaprofiel ook tijdens de gebruiksperiode de waterdicht-
heid te verzorgen, ook voor de oudere tunnels. Zelden is water aangetroffen in de ruimte tussen het 
omegaprofiel en het ginaprofiel.

Het eindframe beslaat langs de omtrek van de tunnelelementen ongeveer de halve dikte van wanden, 
dak en vloer – de overige ruimte is beschikbaar om de constructieve verbinding te realiseren. Net als bij 
de mootvoeg was dit vroeger een kraagverbinding. tegenwoordig wordt in de inkassing een tandcon-
structie gerealiseerd die sterk lijkt op de tanden in de mootvoegen (zie nadere toelichting verderop).

Een belangrijk verschil met de mootvoeg is dat de zinkvoeg door het samengedrukte ginaprofiel elas-
tisch is voorgespannen. de stijfheid van het ginaprofiel is relatief laag. Wanneer de moten verkorten 
door krimp of temperatuur1 neemt de contactkracht tussen de aansluitende elementen maar beperkt 
en geleidelijk af, in tegenstelling tot de mootvoeg waar het contact verloren gaat en de contactkracht 
snel terugvalt naar 0. door veroudering van het rubber neemt de voorspankracht in de loop van de tijd 
logaritmisch af, tot circa 50% na 100 jaar. 

Zie voor meer informatie over de detaillering en typen van zinkvoegen het rapport Instandhouding 
zinkvoegen [2]. Bijlage d van dat rapport geeft aanvullende informatie over monitoring van diverse 
tunnelonderdelen, waaronder moot- en zinkvoegen.

Mootvoeg
In het geval van gesegmenteerde tunnels bestaan de tunnelelementen uit onderling gedilateerde 
moten. In een mootvoeg zijn in de regel langsverplaatsingen (δx) mogelijk net als rotaties om de 
horizontale of verticale dwarsas (ry, rz). torsie en verschilverplaatsingen in horizontale en verticale 
richting worden verhinderd. 

Er zijn verschillende typen mootvoegen mogelijk, zie FIGUUR 3.2 voor voorbeelden van de langsdoor-
snede/wandaanzicht van drie typen mootvoegen. Voorheen werd de mootvoeg gerealiseerd met een 
mof-spie-verbinding (‘kraag’), met als waterdichting een rubber metalen voegstrook in de buitenste 
helft van de kraag. In Nederland is deze voegoplossing met regelmaat toegepast, in het buitenland 
maar zelden. 

1 Door temperatuurverhoging kan de contactdruk ook weer (tijdelijk) gaan toenemen. Daarbij is er ook nog een relatie met de 
timing van het afzinken en aanvullen/opsluiten. Dat bepaalt het startpunt van de temperatuurcyclus.

Figuur 3.1 / Typisch detail zinkvoeg. (Bron: handboektunnelbouw.nl)

https://www.handboektunnelbouw.nl


Hoofdstuk 3 - Constructief gedrag afgezonken tunnels

Pagina 17 van 54

sinds de jaren negentig is de kraagverbinding vervangen door een tandverbinding. tanden in wanden, 
vloer en dak dragen de dwarskrachten en het torsiemoment over. de tanden in dak, vloer en buiten-
wanden bevinden zich alleen in de binnenste helft van de omtrek (verborgen tand, alleen aan de 
binnenzijde zichtbaar). de rubber metalen voegstrook bevindt zich in de buitenste helft. op deze wijze 
zijn krachtsoverdracht en waterdichtheid meer ontkoppeld dan bij de kraag, en hoeft het voegprofiel 
niet de tandgeometrie te volgen. door de grotere afmetingen is de tandverbinding (veel) sterker dan 
de kraag. In het licht van transparante krachtswerking is de tandverbinding logischer dan de kraagver-
binding: de dwarskracht wordt daar overgedragen waar de grootste schuifspanningen in de doorsnede 
optreden.

Een uniek voegconcept is te vinden in de Willemsspoortunnel, met de kenmerkende visbekvoegen. 
door de helling van 10:1 in het voegvlak levert elke milimeter voegopening een tienvoudige verticale 
vervormingsmogelijkheid op. Is er eenmaal verschilzakking opgetreden, dan is er geen weg terug: de 
wrijving in het voegvlak is te hoog om de voeg bij een toenemende normaalkracht weer te sluiten (zie 
onderstaande noot voor nadere toelichting). 

Wat betreft het constructieve gedrag heeft de mootvoeg de volgende kenmerken:

• Interactie tussen beide moten vindt plaats via beton-op-betoncontact: in geopende toestand (geen 
contact) is de stijfheid nihil; omdat er geen contact meer is, kunnen (verticale) deformaties en 
rotaties om alle assen optreden totdat de voegvlakken weer contact maken. In gesloten toestand 
(langs hele omtrek contact) is de krachtsoverdracht te vergelijken met een monoliete constructie.

• de positie van het rotatiecentrum hangt af van de verhouding tussen rotatie en normaalkracht. Is 
de voeg volledig gesloten, dan gedraagt de voeg zich buigstijf (neutrale as op dezelfde locatie als de 
normale doorsnede). ontstaat ergens gaping, dan verschuift de rotatie-as naar de omtrek van het 
voegvlak. op dat moment wordt naast normaalkracht ook moment overgedragen. de rotaties ry en rz 
zijn dus maar in beperkte mate onverhinderd!

Noot: het uitgangspunt was destijds dat de tunnel in lengterichting moest kunnen roteren c.q. lokaal kunnen 

verzakken (in verband met mogelijk toekomstige hoogbouw met bijbehorende zettingskom). Deze bewegings-

mogelijkheid kan echter alleen optreden als ter plaatse van de mootvoegen enige bewegingsvrijheid aanwezig 

is; vanuit dat perspectief was dus geen kraagconstructie toegestaan. Daaruit zijn de visbekken ontstaan; met 

beperkte bewegingsvrijheid. Na vele jaren bleek de bewegingsvrijheid echter groter te zijn geworden en feitelijk te 

groot. Er was gevaar van 'afknippen' van de rubber-metalen voegstroken ter plaatse van de buitenomtrek, met als 

waarschijnlijke oorzaak dat de in de lucht verkerende tussenwanden (waarin de visbekken zich bevinden) meer 

uitdrogingskrimp hebben vertoond dan de dikkere waterkerende buitenomtrek. Navolging is niet aanbevolen of 

enkel wanneer de toegepaste voegprofielen zijn afgestemd op de bandbreedte van mogelijke vervormingen.

Sluitvoeg
de sluitvoeg is het ‘laatste stukje’ tunnel dat overblijft na het afzinken van het laatste tunnelelement 
en dat de overbrugging vormt tussen dit laatste element en zijn voorganger of de overgangsconstructie. 
Het is daarmee een bijzondere voeg met een breedte van 1 tot soms wel 3 m. de verbinding kent 
verschillende varianten en in Nederland combinaties van oplossingen voor zink- en mootvoegen, met 
verschillende manieren om de waterdichtheid te realiseren. dit kan door toepassing van een breed 

Figuur 3.2 / Langsdoorsnede/wandaanzicht van kraagverbinding, tandverbinding en visbekvoeg. (Bron: handboektunnelbouw.nl)

https://www.handboektunnelbouw.nl
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rubber, dat op dezelfde wijze als de omegaprofielen is vastgeklemd. In een alternatieve oplossing is de 
sluitvoeg uitgevoerd als zeer korte moot, met twee dilatatievoegen naar de tunnelelementen (‘dubbele 
mootvoeg’). ook komen sluitvoegen voor die de twee tunnelelementen monoliet verbinden, dus 
zonder dilatatiemogelijkheid. In een variant hierop worden beide uiteinden verlengd, met een enkele 
dilatatievoeg met rubbermetalen voegstrook. Anders dan de gewone zinkvoegen hebben sluitvoegen 
geen tweede afdichting (ginaprofiel), tenzij de bekisting rondom aanwezig blijft.

Een belangrijk aspect van de sluitvoeg is het (tijdelijk) overnemen van de normaalkracht uit waterdruk, 
bijvoorbeeld door (betonnen) wiggen te plaatsen tussen de tunnel-uiteindes. Na het realiseren van 
de sluitvoeg worden de wiggen dan verwijderd, zodat de normaalkracht wordt overgenomen door de 
betonconstructie, of door andere kracht-overbrengende elementen in de voeg. 

3.2.4 Fundering
Voor de fundering voor een afzinktunnel wordt voor de meeste situaties een zandbed of grindbed 
toegepast. Andere mogelijkheden zijn een fundering op palen of een gegroute fundering. 

Het onderstroombed en het grindbed worden beide gerealiseerd tussen de voorbereide zinksleuf en de 
onderzijde van het tunnelelement. Een groot verschil tussen de methoden is dat het grindbed vooraf-
gaand aan het afzinken wordt geplaatst en de tunnelelementen direct op het grindbed, bestaande uit 
een zorgvuldig op hoogte gebrachte serie grindruggen in de zinksleuf, worden geplaatst. Een zandbed 
daarentegen wordt aangebracht na afzinken van de tunnelelementen, waarbij de tunnelelementen 
tijdelijk worden gefundeerd op stelvijzels. de ruimte tussen de onderkant van de tunnelvloer en de 
zinksleufbodem wordt door openingen in de vloer geïnjecteerd (‘onderstroomd’) met een zand-
watermengsel en wanneer de ruimte is gevuld, worden de vijzels ingetrokken en rust het element op 
het zandbed. dit proces resulteert in een matig verdicht zandpakket. tot begin jaren zeventig werd het 
zandbed gerealiseerd door een waterzandmengsel naast en onder de tunnel te spuiten met leidingen 
die buitenom liepen – deze methode wordt ‘onderspoelen’ genoemd. 

twee belangrijke aspecten van de fundering zijn de gelijkmatigheid en de stabiliteit. de gelijkmatig-
heid wordt beïnvloed door variatie in geometrie (dikte) of kwaliteit (mate verdichting). de dikte kan 
variëren, zowel door de toleranties in het baggerproces als door uitspoeling of slibinsluiting in de zink-
sleuf. de kwaliteit van het funderingsmateriaal zelf zal in een onderstroombed meer variatie vertonen 
dan in een grindbed, omdat het resultaat van het onderstromen sterk beïnvloed wordt door lastig te 
beheersen procesparameters, terwijl de kwaliteit van het grindbed voorafgaand aan het afzinken nog 
gecontroleerd kan worden. 

Na het afzinken van de elementen zijn er restzettingen te verwachten in het geval van een onder-
stroombed en (in mindere mate) het grindbed, hoewel bij beide methoden nog wel restzettingen uit 
de ondergrond kunnen komen. Het onderstroombed is dermate matig gepakt dat trillingen of het 
verschuiven van de tunnelmoten tot naverdichting en dus tot zettingen kunnen leiden. de mate van 
zetting is daarbij afhankelijk van de (langs de tunnel variërende) dikte van het te verdichten pakket. 

Een belangrijk aandachtspunt is dat tunnels doorgaans een geringe oplegdruk hebben (in de eindfase 
minimaal 5 kN/m²), en daarmee relatief weinig weerstand bieden tegen verschuiven. Na het afzinken 
en onderstromen wordt de zinksleuf aangevuld, waarmee de tunnel ook zijdelings gefundeerd is. 

Noot: vanwege de geringe oplegdruk is het van belang om bij de aanvulling de niveauverschillen aan weerzijden 

van de tunnel klein te houden om zijdelingse verplaatsingen te voorkomen.

In het geval van een paalfundering hebben toleranties in de gerealiseerde hoogte grote invloed op 
de gelijkmatigheid van de ondersteuning. dit is goed op te vangen met bijvoorbeeld groutinjectie of 
stelbare paalkoppen. Na het afzinken van de elementen op de paalfundering zijn weinig restzettingen 
te verwachten. Met de Zeeburgertunnel als voorbeeld kan een tunnel op palen wel verplaatsingen 
in horizontale dwarsrichting ondergaan, omdat het slanke palen zijn die in de slibrijke ondergrond 
gemakkelijke verbuigen. Blijvende zorgvuldige monitoring is dus essentieel.
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3.2.5 Belastingen
Zinktunnels worden voor het grootste deel belast door belastingen met een verondersteld permanent 
karakter, namelijk het eigen gewicht en het gewicht van het ballastbeton, de netto opwaartse waterdruk 
en de gronddekking/aanvulmateriaal (met variabele dikte). In een getijdegebied kan de waterdruk 
variëren (zie noot hieronder); of dit ook leidt tot een variabele opwaartse kracht, hangt af van de snelheid 
waarmee de stijghoogteverandering zich voortplant naar de diepere lagen. Evident variabele belastingen 
zijn de temperatuurvariaties (de jaarlijkse cyclus, en in mindere mate de dagelijkse variatie) en verkeer-
belastingen (inclusief de dynamische belasting en trillingen). Calamiteitbelastingen zijn scheepvaart-
gerelateerde belastingen (op of naast de tunnel gezonken schip, krabbend anker of een vallend anker), 
explosies en een volgelopen tunnel.

de waterdruk zorgt niet alleen voor de opwaartse kracht, maar is ook de oorzaak van de normaalkracht in 
geval van een tussen overgangsconstructies of toeritten opgespannen tunnel. 

Noot: van de Vlaketunnel is bekend dat deze cyclisch circa 1 cm op en neer beweegt als gevolg van de getijdebeweging, 

tot op heden zonder specifieke nadelige gevolgen. Zolang er geen plastisch gedrag optreedt (ook niet in de onder-

stroomlaag) is er ook geen hysteresis en dus geen onomkeerbaar blijvend effect. Voor zover bekend ondergaat deze 

tunnel de grootste getijdewerking van alle Nederlandse tunnels. Daaruit zou dan volgen dat getijdewerking geen 

blijvende negatieve significante gevolgen heeft! Dit is een mogelijk onderwerp van nadere studie.

3.3 Componenten constructief gedrag
doordat project-specifieke omstandigheden sterk kunnen verschillen, kan niet gesproken worden van 
hét constructieve gedrag van zinktunnels. Wel kunnen verschillende componenten van het constructieve 
gedrag worden onderscheiden. In de volgende paragrafen wordt het constructief gedrag van op staal 
gefundeerde tunnels (zand- of grindbed) beschreven.

3.3.1 Krachtswerking in langsrichting (verticaal): ligger of ketting?
Algemeen gesproken ligt een zinktunnel in de gebruikstoestand in een aangevulde zinksleuf of in een 
terp, meer of minder ongelijkmatig ondersteund en onderhevig aan meer of minder ongelijkmatige 
belastingen. Afhankelijk van de voorspanning als gevolg van de ingesloten waterdruk, de geleiding en de 
detaillering van de moot- en zinkvoegen is het gedrag meer of minder stijf. 

de buigstijfheid bevindt zich tussen twee uitersten: de betonnen balk met kokervormige doorsnede 
(buigligger op elastische bedding) en de ketting. In het verleden werden vaak modellen gebruikt die 
gebaseerd zijn op het kettingprincipe met scharnierende verbindingen tussen de moten gecombineerd met 
vrij conservatieve beddingscenario’s met abrupte overgangen ter plaatse van de voegen. op een praktische 
wijze werd zo een enigszins gunstige aanname (ketting) gecompenseerd door de conservatieve oplegcondi-
ties (zoals wisselbeddingscenario’s volgens Richtlijnen ontwerp kunstwerken, Rok). de modelleringen zijn 
later verfijnd met een nauwkeurige weergave van de vervormingscapaciteit en geometrie van de voegen. 
daarbij wordt rekening gehouden met de ingesloten normaalkracht, opsluiting tussen relatief stijve over-
gangsconstructies en de eventuele invloed van de (geringere) stijfheid van de tussenliggende ginaprofielen 
in de zinkvoegen. Zodoende verkrijgt de gesegmenteerde constructie een zekere buigstijfheid. 

Noot: als er vanwege temperatuur en krimp ruimte komt in de voegen, neemt de buigstijfheid van de gesegmen-

teerde constructie weer af. 

ongelijkmatige zettingen gaan gepaard met rotaties van de moten. door de excentriciteit van het 
contactpunt worden de moten hierbij uiteen gedrukt, waardoor tegenwerkende schuifspanningen langs 
wanden en onderzijde worden gemobiliseerd. Wanneer de bijbehorende verlenging door wrijving of 
opsluiting wordt beperkt, spant de tunnel zich op. de druklijn, die aanvankelijk door de neutrale lijn van 
de kokervormige doorsnede liep, verbindt nu de contactzones in vloer en dak (zie FIGUUR 3.3). In geval 
van een zone met lage funderingsstijfheid of lokaal hogere belasting en met voldoende weerstand in 
lengterichting, kan zich tot op zekere hoogte een drukboog ontwikkelen, die de zettingen beperkt, maar 
omgekeerd zorgt voor hogere snedekrachten in de als gesegmenteerde ligger opgevatte tunnel. 
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3.3.2 Stijfheid, vervorming en krachtsoverdracht
de effectieve stijfheid van de tunnel is dus niet alleen een functie van de materiaalstijfheid en de 
dimensies (doorsnede en mootlengte), maar ook van de verticale funderingsstijfheid, de langsstijf-
heid van de opsluitende constructies, de stijfheid van de ginaprofielen (onderhevig aan tijdsafhankelijk 
gedrag) en de wrijving die langs bodem en wanden kan worden gemobiliseerd. 

Gedraagt de tunnel zich in langsrichting relatief stijf, dan zijn weinig vervormingsverschillen te 
verwachten, maar kunnen tussen de moten grote(re) krachten overgedragen worden (zeker bij grote 
verschillen in de stijfheid van de fundering of in bovenbelasting). deze krachten kunnen in het 
uiterste geval leiden tot scheurvorming of lokaal bezwijken. Een relatief slap gedrag in de langsrichting 
van de tunnel wordt zichtbaar in grote verticale verplaatsingen met een relatief ongelijkmatig 
verloop, terwijl de snedekrachten in de ligger beperkt blijven. Hierbij kan in het uiterste geval de 
vervormingscapaciteit van de voegprofielen worden overschreden, of kunnen ten gevolge van de 
grote rotaties in de tanden grote wrik- of contactkrachten optreden die alsnog kunnen leiden tot 
scheurvorming of lokaal bezwijken. 

3.3.3 Temperatuureffect
Zoals hierboven beschreven, heeft het constructieve gedrag in de lengterichting via de normaalkracht 
invloed op het zettingsgedrag, en omgekeerd. temperatuurschommelingen worden zo merkbaar in 
de zettingen. In de winter verkorten de moten, waardoor de normaalkracht afneemt, in het uiterste 
geval tot 0 kN als het drukcontact tussen de moten verloren gaat. de drukboog verliest aan effectiviteit 
en de moten krijgen ruimte om ongelijkmatig te zetten. In de zomer spant de tunnel zich weer op en 
komen de meer gezakte moten weer (deels) omhoog. ook de krachtsoverdracht en de stijfheid van de 
tunnel als geheel is daarmee onderhevig aan schommelingen.

de mate waarin de mootvoegen zich ‘s winters openen, is niet voor alle voegen gelijk. door 
de normaalkracht in de ginaprofielen worden de moten aan het begin en aan het eind van de 
zinkelementen tegen de naastgelegen moten gedrukt. Wanneer de moten verkorten, neemt de 
normaalkracht in de mootvoegen snel af, terwijl de elastische ginaprofielen min of meer op spanning 
blijven. daarnaast kan de tunnel niet volledig vrij bewegen vanwege de omliggende grond. In het 
vervormingsgedrag en krachtenspel spelen ook wrijvingskrachten, die worden opgewekt tussen 
de tunnelomtrek en de omliggende grond, een rol. door de beweging in langsrichting (verkorting/
verlenging), ontwikkelen zich schuifspanningen in langsrichting tegen de wanden en de vloer; wordt 
de schuifsterkte hier overschreden, dan schuift de moot op in de richting van de naastgelegen moot, 
zodat in de mootvoeg een normaalkracht aanwezig blijft. samengevat kan worden gesteld dat de 
zomer-wintercyclus leidt tot variabele voegopeningen in het midden van een zinkelement, en tot 
heen-en-weerschuiven van de moten die grenzen aan een zinkvoeg. Voor de volledigheid wordt 
gewezen op het grote verschil met monoliete zinkelementen, of zinkelementen met permanente 
langsvoorspanning, waar alle uitzetting en krimp moet worden opgevangen in de zinkvoegen.

Figuur 3.3 / Ontstaan van drukboog in een afgezonken tunnelsectie. (Bron: handboektunnelbouw.nl)

https://www.handboektunnelbouw.nl
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3.3.4 Zijdelings liggergedrag
Voor zijdelingse verplaatsingen geldt in grote lijnen hetzelfde als voor de langsrichting. doordat de 
tunnelbreedte groter is dan de hoogte, is de dwarsstijfheid effectief groter dan de verticale buigstijfheid. 
door de geringe onbalans in de belastingen tegen de wanden, zijn dwarsverplaatsingen doorgaans 
verwaarloosbaar. 

Een uitzondering hierop is de Zeeburgertunnel die op lange relatief slappe palen is gefundeerd, waar 
na een eenzijdige aanvulling met zwaar materiaal zijdelingse verplaatsingen zijn opgetreden. 

3.3.5 Krachtswerking in langsrichting (horizontaal)
Met het oog op (deformatie)monitoring is de krachts/liggerwerking in dwarsrichting minder van 
belang dan de langsrichting. de doorbuiging van het dak en de wanden onder grond- en waterdrukken 
ligt in de orde van millimeters tot enkele centimeters. de normale ontwikkeling van deze vervormingen 
in de tijd is een orde kleiner dan de variatie in verplaatsingen ten gevolge van liggerwerking. Een in 
dwarsrichting asymmetrische bovenbelasting of funderingsstijfheid kan leiden tot het torderen van de 
tunnel, wat gepaard gaat met verhoogde krachtsoverdracht in tanden of kraag. Wanneer de belastingen 
tegen de wanden niet in evenwicht zijn, kan de tunneldoorsnede schranken.

3.4 Faalmechanismen
3.4.1 Inleiding

In de context van deze werkwijzer is ‘falen’ een aanduiding van functieverlies. op het hoogste niveau 
omschreven is de functie van een zinktunnel het veilig doorgang verlenen aan weg- of spoorverkeer. 
onderliggende functies zijn het geleiden van verkeer, het dragen van belastingen en het keren van 
water. de faalmechanismen voor deze functies worden in de volgende paragrafen beschreven vanuit 
het oogpunt van deformatiemonitoring.

3.4.2 Geleiden van het verkeer
Voor de functie ‘geleiden’ treedt functieverlies op wanneer door deformaties van de tunnelconstructie 
het profiel van vrije ruimte (PvR) niet meer kan worden gegarandeerd. Maar ook als door overmatige 
lekkage het wegdek niet meer veilig is te gebruiken. Een andere mogelijkheid is dat het wegoppervlakte 
dermate onregelmatig wordt dat de verkeersveiligheid of het rijcomfort in gevaar komen. Abrupte 
verplaatsingsverschillen kunnen alleen optreden wanneer geen effectieve dwarskrachtverbinding 
aanwezig/meer mogelijk is, zoals het geval is bij het breken van een tand- of kraagverbinding, of 
bij voegen die deze vervormingsmogelijkheid conform het ontwerp hebben meegekregen (zoals de 
visbekvoegen in de Willemsspoortunnel). 

Waarneembare effecten die samenhangen met dit functieverlies: 

• Grote verplaatsingsverschillen over de voegen.

• Zettingen die sterk variëren langs de tunnelas.

• (overmatige) lekkages.

3.4.3 Dragen van belastingen
Het verlies van de functie ‘dragen’ treedt niet alleen op als de grond- en waterdrukken niet meer kunnen 
worden gedragen door de constructie (primaire krachtswerking), maar ook als vervormingen van de 
tunnel leiden tot (lokaal) bezwijken van schakels in de krachtsoverdracht (secundaire krachtswerking). 
Laatstgenoemde kan leiden tot een combinatie van ‘dragen en geleiden’ of ‘dragen en waterkeren’.

Primaire krachtswerking
onvoldoende draagkracht in de dwarsdoorsnede kan het gevolg zijn van toenemende (boven)belasting, 
sterktedegradatie als gevolg van aantasting, impact door een calamiteit zoals explosie, gezonken schip, 
vallende ankers of brand, en/of een ongunstigere ondergrondvariatie dan in het ontwerp voorzien. 
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of het naderende functieverlies kan worden gesignaleerd met deformatiemonitoring hangt af van de 
maatgevende krachtsoverdracht. Bij het overschrijden van de buigsterkte vloeit de wapening en neemt de 
doorbuiging toe; de toegenomen deformaties en scheurwijdtes in het veldmidden zijn een indicatie van 
naderend functieverlies. door de aanwezigheid van brandwerende bekleding en ballastbeton is het niet 
mogelijk dit waar te nemen; dit geldt meer nog voor zones die als gevolg van aan de buitenzijde scheur-
vorming (kunnen) geven. Echter, doorgaans is er op buiging een hoge marge tot falen, zeker door de 
BGt2-criteria (scheurwijdte en staalspanning) en vanwege het statisch onbepaalde karakter (mogelijkheid 
herverdeling). dat is veel minder het geval bij dwarskracht. dwarskracht (al dan niet in combinatie met 
torsie) vertoont een brosser mechanisme, en dat wordt zeker relevant in tunnels die onder de gunstige 
dwarskrachtregels van vóór 1974 zijn ontworpen zonder dwarskrachtwapening. Vanwege het gebrek aan 
geavanceerde computermodellen is gebruikgemaakt van eenvoudigere bovengrensbenaderingen waarin 
de onzekerheden/fenomenen zijn meegenomen in de analyse. Bezwijken op dwarskracht zal niet of 
nauwelijks met vervormingen worden aangekondigd. daar staat tegenover dat de dwarskrachtsterkte in 
deze oude tunnels niet berust op wapening, en dat aantasting hiervan minder een rol zal spelen. Wel van 
belang is de betonsterkte, die sinds de bouw (over het algemeen) juist is toegenomen. 

ook het ‘schranken’ van de doorsnede is een vorm van primaire krachtswerking. In twee tegenover-
liggende hoeken nemen de inklemmingsmomenten hierbij toe en in de twee andere hoeken juist af. 
Bijbehorende schade treedt op aan de buitenzijde en is dus niet waarneembaar. Zijdelingse vervor-
mingen (δy) van het dak ten opzichte van de vloer zijn een indicatie van dit mechanisme.

Secundaire krachtswerking
de effectieve belasting op de dwarsdoorsnede kan lokaal ook toenemen door interactie tussen langs- 
en dwarsgedrag. Enkele voorbeelden:

• Lokaal verhoogde gronddruk tegen de vloer ten gevolge van boogwerking in de tunnel, die weer 
het gevolg is van lokale zettingen. dit fenomeen is in het verleden (onder het uitgangspunt van de 
ketting op de bodem) niet altijd onderkend. 

• dwarskrachtoverdracht via een kraagverbinding. Bij een lokaal lage funderingsstijfheid of hoge 
bovenbelasting in combinatie met boogwerking kunnen deze dwarskrachten flink oplopen. In de 
berekeningen wordt een vrij conservatieve benadering aangehouden om de variatie in de beddingen 
in rekening te brengen. toch is de traditionele kraagverbinding voor deze krachtsoverdracht eigenlijk 
minder geschikt (krachtswerking in langsrichting loopt immers via de wanden). 

• Wrik- en sleepkrachten in een kraagverbinding in geval van voegrotatie (zie [7]). door de geringe 
vervormingscapaciteit van het kraagdetail kan deze krachtswerking tot schade leiden. 

• Indien doorgaande opspanning van de tunnel in langsrichting door de combinatie van ongelijkmatige 
zettingen en temperatuurcycli kan optreden. door voegrotaties ligt het contactpunt alleen in vloer of 
dak: de opspankrachten kunnen lokaal tot hoge contactdrukken leiden, met risico op schade.

In de praktijk is gebleken dat schades aan de kraagconstructie tot dusverre beperkt zijn gebleven.

Waarneembare vervormingen die direct samenhangen met verlies van de functie ‘dragen’ zijn: 

• doorbuiging (en scheurvorming) in dak of wanden.

• Verticale of horizontale (twee richtingen) verplaatsingsverschillen over voegen.

• Zijdelingse verplaatsingsverschillen tussen dak en vloer.

3.4.4 Het keren van water
 Het verlies van de waterkerende functie treedt op wanneer 

• de rubberen voegprofielen scheuren of uit hun klemconstructie worden getrokken (moeilijk 
beheersbaar, maar er zijn geen voorbeelden van bekend);

• watervoerende scheuren in het beton ontstaan (redelijk tot goed beheersbaar);

• achterloopsheid ontstaat: een lekweg achter de zinkvoegomranding of door slecht verdicht beton 
rond de rubbermetalen voegstrook (redelijk tot goed beheersbaar). 

2 Bruikbaarheidsgrenstoestand
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Laatstgenoemde gevallen komen het meest voor en zijn al vanaf de bouw aanwezig, maar hebben geen 
relatie met de vervormingen in de gebruiksfase (hoewel vervormingen het bezwaar zeker wel kunnen 
verergeren) en worden hierom niet verder beschouwd in deze werkwijzer.

Specifiek voor mootvoegen (en soms voor sluitvoegen)
Voegrubbers hebben in beginsel een ruime rekcapaciteit, waarbij veroudering door de condities 
(vochtig en donker) nauwelijks een rol speelt. daarbij kunnen de tijdsafhankelijke eigenschappen van 
rubber (relaxatie) een extra veiligheidsmarge leveren (spanningen nemen door relaxatie af). Echter, de 
detaillering rondom een voegrubber speelt ook een belangrijke rol spelen in de beschikbare capaciteit. 
de rekcapaciteit kan theoretisch worden overschreden bij een te grote voegopening (ten gevolge van 
verlenging of rotatie in de voeg), er zijn echter voorbeelden bekend waarbij de rekcapaciteit van het 
rubberprofiel, bij een juiste detaillering, zeer hoog bleek. Bij grote verschilverplaatsingen loodrecht op 
het profiel in combinatie met weinig axiale voegruimte kan de rubbermetalen voegstrook als het ware 
worden ‘doorgeknipt’ door de scherpe betonranden. Bij de meeste rubbermetalen voegstroken is er ter 
plaatse van een voegovergang met een extra schuimverdikking extra bewegingsruimte ingebouwd (zie 
FIGUUR 3.4) maar bij een volledig gesloten voeg of slechte detaillering kan schade al optreden bij een 
beperkte extra verplaatsing (boven op de schuimverdikking) van circa 2 cm. 

Specifiek voor zinkvoegen (en soms voor sluitvoegen/omegaprofiel)
Het omegaprofiel is goed bestand tegen een voegopening, maar kan plooien bij een te grote verticale 
of laterale verschilverplaatsing. In de praktijk is gebleken dat dit regelmatig voorkomt maar zelden tot 
schade heeft geleid. Bij het openen van de voeg maakt het omegaprofiel de vervorming mee door te 
strekken – de kromming neemt in het omegaprofiel dan af (straal neemt toe), wat bij gelijkblijvende 
waterdruk leidt tot een toename van de trekspanning in het rubber. In geval van plooien neemt de 
effectieve kromming eveneens af. door de hoge trekspanning kan het profiel uit de klemstrip worden 
getrokken of scheuren (hier zijn echter geen voorbeelden van bekend). Een bijzonder geval van 
dreigend verlies van waterdichtheid trad op bij de Rotterdamse metrotunnel, waar het ginaprofiel door 
cyclische bewegingen in de voeg naar binnen werd gedrukt (zandpompeffect) en tegen de bevestiging 
van het omegaprofiel drukte. de oorzaak is niet te wijten aan het materiaal van het ginaprofiel, maar 
aan een minder gangbare detaillering van de klemconstructie van het omegaprofiel direct op het beton 
en niet, zoals veel vaker toegepast, op een ingestort staalprofiel (zogeheten zinkvoegomranding). 

Watervoerende scheuren in het beton kunnen ook ontstaan als de kraag door overbelasting door-
gaande scheurvorming vertoont (zie hierboven bij ‘dragen’) en zo een lekweg voor water en in een 
uitzonderlijk geval ook voor grond kan ontstaan (kiltunnel).

Waarneembare vervormingen die samenhangen met verlies van de functie ‘waterkeren’ zijn:

• Grote voegopeningen (x) of verticale/horizontale verschilverplaatsingen (y, z) over voegen.

• Voegrotaties (ry, rz).

Figuur 3.4 / Rubbermetalen voegstrook. (Bron: handboektunnelbouw.nl)

https://www.handboektunnelbouw.nl
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3.4.5 Detaillering
of verschilvervormingen überhaupt mogelijk zijn, of kunnen leiden tot schade, hangt voor een 
belangrijk deel af van de detaillering. Wanneer de voegvlakken van een kraagverbinding zijn bekleed 
met enkele millimeters onthechtingsmateriaal is al enige vervormingscapaciteit aanwezig. 

Aan de bouwtoleranties van de tanden van de tweede Coentunnel zijn eisen gesteld die maken dat 
de tanden ‘lossend’ zijn: de horizontale vlakken staan onderling onder een geringe hoek, waardoor 
een voegopenstand of rotatie niet tot wrikkrachten leidt. daarnaast worden voegconcepten gebruikt 
waarbij de krachtsoverdracht tussen de tanden worden geregeld door oplegblokken of asfaltbitumen-
stroken (circa 1 cm dik); daarbij wordt op de aansluitvlakken ruimte gecreëerd (1-2 cm), zodat rotatie 
niet leidt tot wrikkrachten. 

de visbekvoegen van de Willemsspoortunnel (voor zover bekend bij geen andere tunnel toegepast) 
beperken de verticale verschilverplaatsingen alleen als de voegen volledig gesloten zijn; ook bij een 
geringe voegopenstand zijn aanzienlijke verschilverplaatsingen mogelijk. door de flauwe helling van 
de visbek (1:10 verticaal) kan de voeg na een opgetreden zakking niet meer worden dichtgedrukt – de 
tunnel spant zich op. de optredende zakkingen vormen een risico voor de rubbermetalen voegstroken 
(zie vorige paragraaf).

3.4.6 Simulaties
Voor sommige vormen van falen, geldt dat ze pas door deformaties kenbaar worden als ze al zijn 
opgetreden. de directe waarde van monitoringsdata, en dan met name de preventieve waarde, is 
dan gering. door gemeten deformaties te koppelen aan modelsimulaties kan langs indirecte weg 
inzicht verworven worden in krachtswerking die voorafgaat aan eventueel falen en dat geeft tevens de 
mogelijkheid om modellen te valideren en verbeteren (bandbreedten individuele modelparameters te 
verkleinen). Verhoogde gronddruk tegen de vloer door boogwerking over een zwakke plek in de funde-
ring is een goed voorbeeld. de verhoogde gronddruk kan niet gemeten worden, maar de boogwerking 
kan worden afgeleid uit analyse van de relatie tussen de ontwikkeling van verticale verplaatsingen en 
voegbewegingen.

3.5 Monitoringsparameters
Voor voldoende inzicht om naderend functieverlies tijdig te signaleren is meer nodig dan alleen 
deformatiemonitoring. Voor een goed beeld van de staat van een tunnel dient de analyse van deforma-
tiegegevens ook schaderapporten en proces- en omgevingsparameters te beschouwen. onderstaande 
opsomming maakt een onderscheid tussen ‘noodzakelijk’ en ‘goed om te weten.

Deformatiesgegevens (FIGUUR 3.5)
• Noodzakelijke deformatiemonitoring:

 – δx-, δy- en δz-verplaatsingen van punten aan weerszijden van elke voeg, in beide buitenwanden, 
op het midden van de hoogte

Noot: deze gegevens leggen de verticale en horizontale vervorming van de tunnel vast, en geven informatie 

over voegrotaties en voegopening.

• Goed om te weten:

 – Voegopening (δx) van elke voeg, in beide buitenwanden, zo laag en zo hoog mogelijk. 

 – δx-, δy- en δz-verplaatsingen van punten aan weerszijden van elke voeg, in het dak, in het midden 
van de breedte. deze gegevens bieden de mogelijkheid de δx-, δy- en δz-gegevens te verrijken 
door torsie en schranken te onderscheiden.

 – doorbuiging van het dak3 (zal niet bij alle tunnels praktisch mogelijk zijn).

3 Naar verwachting kan de doorbuiging van het dak en het eventueel schranken van de doorsnede worden gemeten met behulp 
van een 3D-scan van de constructie, eventueel vanaf een voertuig.
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Aandachtspunten bij deformatiemonitoring
Wanneer de deformaties handmatig of tijdens een buitendienststelling worden gemeten, is de 
meetfrequentie het resultaat van een kosten-batenanalyse. Een meetinterval van één of enkele jaren is 
mogelijk voldoende om langdurige fenomenen te volgen, maar geeft weinig informatie voor potentiële 
aandachtslocaties. Voorafgaand aan het opstellen van een monitoringplan dienen deze locaties in 
kaart te zijn gebracht door middel van inspecties (bestaande tunnels) of op basis van de monitoring/
gebeurtenissen tijdens de uitvoering en toezichtrapporten (nieuwe tunnels). op basis van de onder-
zoeksonderwerpen (bv. potentiële faalmechanismen) dienen in het monitoringplan onder andere ook 
de meetintervallen/meetfrequenties onderdeel te zijn.

Een intensievere meetcampagne waarbij gedurende een jaar maandelijks wordt gemeten, geeft inzicht 
in de invloed van de jaarlijkse temperatuurvariatie en legt potentieel zwakke plekken bloot, doordat 
deze onder invloed van de toe- en afnemende normaalkracht meer verticaal zullen bewegen dan 
de omliggende moten. Voor een groot aantal tunnels die niet zoveel (meer) bewegen (afgezien van 
reguliere seizoen of getijde-invloeden), zal het uitvoeren van maandelijkse metingen beperkt risico-
mitigerend bijdragen. Geautomatiseerde meetmethoden maken monitoring met hogere frequenties 
mogelijk. In alle gevallen is het essentieel de meetgegevens op eenduidige wijze te ontsluiten. 

Schade-informatie
schade-informatie die relevant is voor de interpretatie van deformatiegegevens:

• ontwikkeling van scheurvorming in dak en wanden (aangebrachte brandwerende beplating of 
wandbekleding kan beperkend zijn in het vaststellen van dergelijke scheurvorming).

• ontwikkeling van zichtbare lekkage, inclusief de invloed van de zomer-wintercyclus.

• Corrosiesporen en afgedrukte dekking.

• Afboeren van betonranden (bv. binnenzijde kraagconstructies of bij vertandingen).

Figuur 3.5 / Monitoringparameters.
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Proces- en omgevingsparameters
Relevante parameters uit de omgeving en de technische installaties:

• temperatuur in de tunnel (noodzakelijk), maar ook de buitentemperatuur (lucht en water) of van 
de betonconstructie zelf (goed om te weten). 

• Pompdebieten (noodzakelijk) en het aandeel uit neerslag (goed om te weten). Het verschil tussen 
deze twee is afkomstig uit lekkage.

• Waterstanden en stijghoogtes in diepere lagen (goed om te weten).

• ontwikkeling van bathymetrie (noodzakelijk). Geeft inzicht in de ontwikkeling van belastingen op 
de tunnel en daarmee kan de afwijking van de ontwerpbelasting bepaald worden.

• Variatie in funderingsstijfheid (bv. MAsW, goed om te weten).

Noot t.a.v. meten van lekkages: geïntegreerde debietmeters lijken hier de beste optie. Ook het weten van de draai-

uren van de pompen is daarbij gewenst. Zie ook het Landelijk Assetdashboard van Rijkswaterstaat (via intranet). 

De monitoring van debieten en draaiuren kunnen elkaar dus aanvullen. Niet alle tunnels van Rijkswaterstaat zijn 

voorzien van debietmeters. Advies: bij renovatie of vervanging van de pompen overwegen in ieder geval debietme-

ters aan te brengen.
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Tabel 1 / asdfasdf

Tabel 2 / asfd

Tabel 3 / asdf

Tabel 4 / asdf

4 Monitoring 4

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het principe van monitoring toegelicht en een overzicht gegeven van verschillende 
monitoringsystemen die beschikbaar zijn om het gedrag van de tunnel te volgen en om de constructieve 
conditie van een tunnel te bepalen (sHA). ook worden in dit hoofdstuk diverse begrippen nader 
verklaard.

Het is belangrijk dat er goede referentiedata beschikbaar zijn vanuit de bouwfase. om deze reden 
wordt er onderscheid gemaakt tussen het ‘bewaken’ van nieuwbouwtunnels en bestaande tunnels, al 
dan niet gericht op specifieke problemen.

Zoals eerder aangeven, ligt de nadruk nu bij de aansluiting op het wetenschappelijke onderzoeks-
programma future proof tunnels en volgt de invulling voor de tunnelbeheerder in een volgende versie. 

4.1.1 Verschil traditionele en moderne monitoring
Traditionele monitoring (op basis van meetbouten)
Het aanbrengen van meetboutjes in de constructie is een beproefde handmatige methode om met 
behulp van (nauwkeurigheids)waterpassingen de zetting van een tunnelelement vast te stellen. de 
zakkingssnelheid volgt uit het combineren van meerdere meetreeksen. Eventuele andere (omgevings)
effecten, zoals de temperatuur, worden doorgaans niet automatisch gemeten, maar kunnen wel aan 
het meetprogramma worden toegevoegd.

In de praktijk is gebleken dat meetbouten waardevolle resultaten opleveren, maar dat alleen een 
beperkte meetfrequentie mogelijk is vanwege het handmatig inmeten, waarvoor een tunnelafsluiting 
noodzakelijk is. Andere aandachtspunten, met name gericht op de uitvoering van het systeem, zijn het 
beperkte aantal meetlocaties en de beperkte betrouwbaarheid van het ‘vaste’ referentiepunt.

Bij geringe zettingen kan de beperkte meetnauwkeurigheid van de uitgevoerde metingen een rol 
spelen en daarom onduidelijkheid veroorzaken bij de interpretatie (dit zou enkel bij een wetenschap-
pelijke studie een rol kunnen spelen; voor het beheer van de tunnel is dit geen probleem). daarnaast 
is het door de lage meetfrequentie niet mogelijk om het effect van (omgevings)invloeden op het 
tunnelgedrag te kunnen vaststellen. Voorbeelden hiervan zijn variaties in temperatuur, de invloeden 
van seizoenen en de getijwerking.

Er wordt aanbevolen om in tunnels te allen tijde een systeem met meetbouten te plaatsen en te 
onderhouden, zelfs wanneer eventuele moderne monitoringsystemen worden toegepast. Enerzijds 
zijn de meetboutjes nodig bij de start van de monitoring om de nulsituatie te bepalen. Anderzijds 
kunnen meetboutjes worden gebruikt bij de verificatie van toegepaste moderne meetsystemen, of als 
back-up in geval van langdurige storing.

Noot: de nulsituatie zal per tunnel moeten worden vastgelegd om later een SHA te kunnen uitvoeren (dit is 

overigens geen onderdeel van deze werkwijzer). De wijze waarop deze nulsituatie nauwkeurig kan worden 

vastgelegd, zal afhankelijk zijn van de informatie die beschikbaar is vanuit het verleden. Daarbij is het mogelijk dat 

de nulsituatie moeten worden samengesteld uit werkelijke meetdata en inschattingen (plus bandbreedte) van 

onderdelen waarvan geen metingen beschikbaar zijn/fasen waarin niet gemeten is. 

Voor het bepalen van de nulsituatie is het van belang om de informatie uit de diverse stappen bij het afzinkproces 

mee te nemen; afzethoogte, initiële zetting bij mobilisatie fundatiebed, etc. – in elk geval tot het moment dat de 

meetboutjes zijn geplaatst en operationeel zijn. Ook hier geldt dat als deze niet beschikbaar is, inschattingen op 

basis van ervaring en ‘expert judgement’ uitkomst kunnen bieden om in elk geval in de SHA deze effecten op een 

enigszins realistische wijze te laten meewegen. Natuurlijk verdient het veruit de voorkeur om de informatie direct 

uit metingen tijdens de uitvoering te halen (zie ook HOOFDSTUK 5).

Figuur 4 / asdfasdf
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Moderne monitoringsystemen
de laatste jaren zijn veel nieuwe monitoringsystemen ontwikkeld die bepaalde voordelen kunnen 
hebben ten opzichte van de conventionele manier van handmatige monitoring. de moderne systemen 
bieden de mogelijkheid om frequenter of volcontinu te meten. de batterijsystemen gaan eenvoudig 
5 tot 10 jaar mee, afhankelijk van meetfrequentie en het type sensor. Bekabelde systemen gaan 
minimaal 10 jaar mee. door de monitoringsystemen te koppelen aan bijvoorbeeld weersomstandig-
heden en getijdebewegingen kan het constructieve gedrag van de tunnelelementen in de loop van de 
tijd beter in kaart worden gebracht, zie FIGUUR 4.1.

Het is niet zo dat één specifiek meet- of sensorsysteem bepalend is voor het verkrijgen van de juiste en 
brede informatie die nodig is om op basis van een sHA een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van de 
constructieve conditie van de tunnel. Juist een combinatie van verschillende systemen en andere infor-
matiebronnen (bv. inspectierapporten) draagt bij aan een betere kennis op het gebied van deformaties 
en kan informatie geven voor nieuwe ontwerpen en efficiënt onderhoud.

overigens dient bij de keuze van een monitoringsysteem altijd nut en noodzaak te worden beschouwd. 
uitgebreide moderne automatische meetsystemen, waarmee veel data wordt verzameld, ligt niet direct 
voor de hand voor een tunnel die nauwelijks beweegt en geen civieltechnische problemen kent; in zo’n 
geval kunnen de traditionele eenvoudige meetsystemen met een relatief lage meetfrequentie uitstekend 
voldoen. Maar juist in gevallen waarin de tunnel een uitgesproken gedrag vertoont of wanneer de 
behoefte bestaat om op basis van wetenschappelijk onderzoek meer inzicht te krijgen in specifiek gedrag, 
zijn moderne meetsystemen met de mogelijkheid om meer data te verzamelen, een veel betere optie. 

4.1.2 Absolute vs. relatieve metingen
Er is een duidelijk verschil tussen absolute en relatieve metingen. Absolute metingen zijn metingen ten 
opzichte van een vast punt waarvan de coördinaten bekend zijn (bv. een hoogte ten opzichte van NAP). 
Er dient altijd duidelijk vastgelegd te worden vanuit welk vast punt gemeten gaat worden. Bij voorkeur 
dient dit punt buiten de tunnel te liggen (bron: Rijksdriehoekscoördinatenstelsel), maar eventueel ook 
ter plaatse van een onderheide toe-/afrit (in dat geval moet er wel rekening mee worden gehouden dat er 
ook nog wel enige beweging kan zitten in de toeritten, bv. als gevolg van variatie is grondwaterstanden). 
Bij meerdere meetsystemen is het overigens mogelijk om vanaf het ‘vaste’ referentiepunt afwijkingen in 
bijvoorbeeld millimeters weer te geven. Aanbevolen wordt om onderzoek te doen in hoeverre een ‘vast’ 
referentiepunt als vast mag worden beschouwd. Relatieve metingen zijn metingen die in de tunnel zelf 
worden uitgevoerd en niet worden gerelateerd aan een vast punt. 

Figuur 4.1 / Voorbeeld deformatiegedrag kademuur op getijde. De tweede lijn van boven is het gedrag van de kademuur; de 
getijdebeweging is weergeven in de onderste lijn. Te zien is dat de kademuur kantelt in lijn met de getijdebeweging. (Bron: Fugro)
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Zowel voor absolute als relatieve metingen is het van belang dat meetreeksen in de tijd gezien 
op elkaar aansluiten. door eisen te stellen aan de uitwisselbaarheid van sensoren bij een defect, 
moeten deze weer naadloos in te passen zijn in de meetreeks, zodat deze ‘ongestoord’ kan 
doorgaan. Moderne systemen kunnen dit softwarematig oplossen. daarnaast is van belang dat 
de verschillende monitoringsystemen in de tunnel ook gebruikmaken van dezelfde tijdreferentie 
(zomer-/wintertijd, schrikkeldagen, etc.). dat kan ook worden ondervangen worden door gebruik te 
maken van de utC-tijdstandaard.

4.1.3 Meetfrequentie (moderne meetsystemen)
ten aanzien van de meetfrequentie zijn er met de huidige meetsystemen weinig beperkingen (let op 
bij gebruik van batterij-gevoede sensoren) en zal de meetfrequentie vooral bepaald worden door wat 
er gemonitord moet worden en welke frequentie daarbij nodig is. deze kunnen verschillen van eens 
per zoveel jaar tot wel honderd keer per seconde. Belangrijk hierbij is om zoveel mogelijke uniforme 
meetdata te verkrijgen. duidelijk is dat bijvoorbeeld temperatuur en getijde invloed hebben op 
het cyclische gedrag van een tunnel. Alleen al om deze reden zou overwogen kunnen worden om 
monitoringsystemen te plaatsen die volcontinu (minimaal een keer per uur) meten en in elk geval 
gedurende een periode die lang genoeg is om het gedrag in beeld te krijgen.

Continu monitoren hoeft zeker niet direct tot hogere directe kosten te leiden, maar het is wel 
belangrijk om te realiseren dat de verwerking en interpretatie van de data wel kan leiden tot extra 
inspanningen en dus kosten. Metingen worden tijdens dagelijks gebruik van de tunnel geregistreerd. 
Er zijn dus geen afsluitingen nodig voor de metingen, maar wel bij eventuele schades of storingen. 
Meetopstellingen hoeven niet telkens opnieuw opgesteld te worden. Een ander voordeel is dat 
mogelijke veranderingen vroegtijdig worden onderkend en er, indien nodig, tijdig ingegrepen 
kan worden (eventueel op basis van eerder gedefinieerde grenswaarden). daarnaast worden 
meetreeksen niet onderbroken en wordt de kans op meetfouten beperkt.

4.1.4 Monitoring bij nieuwbouw- en bestaande tunnels
Nieuwbouwtunnels
Idealiter zou men met monitoring moeten beginnen bij de aanleg (nulsituatie) van een tunnel. 
Vastlegging van de nulsituatie is de basis voor een goed en efficiënt beheer van een tunnel. daarvoor 
is ook de overdracht van informatie uit de bouwfase naar de gebruiksfase van belang (zie ook HOOFD-

STUK 5). Hierbij is het goed om te realiseren dat tijdens de aanleg van de tunnel op een andere wijze 
en met andere meetsystemen gewerkt wordt. de aanleg van de tunnel gebeurt immers in stappen, 
waarbij pas aan het einde van de aanleg, de tunnel fysiek volledig aanwezig is. de overdracht van 
de informatie/meetdata vanuit de bouwperiode naar de gebruiksperiode blijkt bij veel (tunnel)
projecten een uitdaging en verdient extra aandacht (zie ook noot bij PARAGRAAF 4.1.1).

Van belang is dat er zoveel mogelijk informatie wordt verzameld over het gedrag van de tunnel-
moten, de zinkvoegen en de tunnel als geheel. Nadat met de informatie vanuit de bouwperiode 
de nulsituatie is vastgelegd, kan gedurende een zekere periode (bv. 1 à 2 jaar) een uitgebreid 
meetsysteem geplaatst worden of met een hogere frequentie worden gemeten waarmee zettingen, 
rotaties en vervormingen van de zinkvoegen goed in beeld gebracht kunnen worden. Wanneer 
meer inzicht is verkregen in het vervormingsgedrag van de tunnel wordt duidelijk welke parameters 
nog langer gemeten moeten worden. Zodoende kan mogelijk een deel van het monitoringsysteem 
worden verwijderd en kan overgegaan worden naar een basismeetsysteem. op deze wijze worden 
meetreeksen vanaf het nulpunt doorgezet.

Bestaande tunnels
Vastgesteld is dat meerdere tunnels, in de tijd gezien, meer gezakt zijn dan in het ontwerp was voor-
zien. sommige tunnels ondervinden problemen door de opgetreden zettingen, rotaties of torderen 
van tunnelelementen. de oorzaken hiervan zijn niet altijd duidelijk. Nederland kent een groot aantal 
bestaande tunnels die de komende jaren gerenoveerd moeten worden. Een beter inzicht in het 
vervormingsgedrag van de tunnel zal waardevolle input leveren aan het renovatieprogramma én aan 
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een efficiënter onderhoud na uitvoering van de renovatie. Naast een basismonitoringsysteem dat 
wordt aanbevolen voor bestaande tunnels wordt in dit document ook omschreven welke speciale 
meettechnieken er voor specifieke problemen mogelijk zijn.

4.2 Monitoringsystemen
4.2.1 Inleiding

op basis van de meetbehoefte en de daarbij behorende en benodigde nauwkeurigheid en 
meetfrequentie kan een monitoringsplan worden opgesteld. Er kan daarbij gebruikgemaakt 
gemaakt van één of (een combinatie van) meerdere monitoringsystemen. om het gedrag van een 
(afgezonken) tunnel te kunnen monitoren, zijn onderstaande systemen toepasbaar.

• Verplaatsingen/rotaties:

 – traditionele meetboutjes (handmatige metingen in x, y en z).

 – Robotic total stations in combinatie met prisma’s (metingen in x, y en z), bijvoorbeeld tijdens 
reparaties/renovaties en bij een verandering aan de situatie, zoals door baggeren.

 – Continue x-, y-, z-metingen (met nieuwe technieken gebaseerd op hoge-resolutiecamera-
systemen)

 – tiltsensoren.

 – Liquid-levelsystemen.

• Rekken/voegbewegingen:

 – Glasvezelmonitoring.

 – 2d/3d-voegmeters.

 – deformatiemeetsystemen die in de voegen worden aangebracht.

• Inspectie en inspectiesystemen:

 – Camerabeelden.

 – Inspecties zinkvoegen.

In de volgende paragrafen worden bovenstaande monitoringsystemen kort beschreven.

4.2.2 Meetboutjes
Het aanbrengen van meetboutjes in de constructie is een beproefde methode om met behulp van 
(nauwkeurigheids)waterpassingen de zakking van een tunnelelement vast te stellen. dit wordt 
gedaan door het inmeten van de meetboutjes met een (precisie) waterpasinstrument en een 
gekalibreerde temperatuurongevoelige baak. op deze manier kan worden vastgesteld wat de 
beweging van die vaste meetpunten is. de meetpunten worden krimpvrij aan de constructie vast-
gemaakt en met een hoge nauwkeurigheid ten opzichte van een ‘vast’ referentiepunt ingemeten. 
Het is daarbij belangrijk om de staat van de meetbouten regelmatig te controleren (bv. op schade), 
zodat de kwaliteit van de metingen zoveel als mogelijk wordt gehandhaafd. 

Herhalingsmetingen geven informatie over een eventuele trend in deformatie van de tunnel van 
de constructie (met een duidelijke plaatsbepaling) over een bepaalde meetperiode en kunnen 
worden omgerekend naar een zakkingssnelheid per jaar. Bij meerdere metingen van eenzelfde 
meetpunt wordt veelal naast de maximale zakking/jaar ook grafisch de zakking in de tijd weer-
gegeven. Het is daarbij belangrijk dat de condities (bv. temperaturen) bekend zijn, zodat daar 
eventuele correcties voor kunnen worden doorgevoerd. om vast te stellen of de tunnelelementen 
(on)gelijkmatig zakken of zelfs torderen, worden de meetboutjes aan beide zijden van de tunnel-
buis aangebracht (bij voorkeur zo ver mogelijk uit elkaar, bijvoorbeeld tegen buitenwanden) en 
worden tegenwoordig de metingen in x, y en z uitgevoerd. 
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de metingen moeten door ervaren landmeters worden uitgevoerd in een buitendienststelling (dus 
zonder verkeer in de te meten verkeersbuis). de frequentie van de metingen is over het algemeen laag 
(eens per jaar of eens in de paar jaar). de z-meting wordt veelal als een nauwkeurigheidswaterpassing 
uitgevoerd, waardoor een meetnauwkeurigheid van +/- 1 mm kan worden behaald. de meetnauw-
keurigheid van de x- en y-metingen (met een tachymeter) is lager.

Noot: bij het plaatsen van de meetboutjes dient rekening te worden gehouden met de bereikbaarheid. Zo zal het 

bekleden van wanden en het dak met brandwerende bekleding om maatwerk vragen bij het plaatsen en meetbaar 

houden van de boutjes.

4.2.3 Robotic total station
Een robotic total station (Rts) is een volautomatische tachymeter (FIGUUR 4.2 links) die in een bepaald 
interval alle prisma’s meten die in het bereik van de Rts liggen. de prisma’s zijn ontwikkeld om de 
afstandsmeting van een Rts op basis van electronic distance measurement (EdM) mogelijk te maken. 
de afstand wordt gemeten door gebruik te maken van elektromagnetische golven die weerkaatst 
worden door het prisma. Er zijn zeer veel soorten prisma’s beschikbaar en de keuze voor het type hangt 
af van de afstand die gemeten moet worden en de gewenste nauwkeurigheid. Het meest standaard is 
het ronde prisma (FIGUUR 4.2 rechts). de prisma’s worden gemonteerd met een magneet of kliksysteem 
op een beugel die op een tunnelwand is gemonteerd. stof en vuil zullen de permanent geïnstalleerde 
prisma’s vervuilen. Als wordt opgemerkt dat de meetprisma’s vervuild zijn, dienen deze te worden 
gereinigd. de Rts wordt met behulp van een console aan of op een stabiele positie gemonteerd. Hierbij 
is het van belang dat deze buiten het profiel van vrije ruimte van de tunnelkoker wordt aangebracht. dit 
kan mogelijk een probleem geven in veel tunnels. Een Rts is voorzien van een standalone datalogger 
en een modem en heeft voor het functioneren een 230VAC-voeding nodig.

Rts’en zijn een beproefd systeem en kunnen worden ingezet bij intensieve monitoringsopdrachten, 
waarbij een groot aantal meetpunten (bijna) realtime en nauwkeurig kunnen worden ingemeten, 
bijvoorbeeld tijdens kritische renovaties. 

Van iedere prisma worden heel nauwkeurig de x-, y- ,z-coördinaten bepaald (in een lokaal stelsel). 
Verplaatsingen worden omgerekend naar relatieve verplaatsingen (in mm’s) in x-, y, en z-richting en 
gepresenteerd in tabellen en grafieken waarbij ook de alarmwaarden, die zijn bepaald op basis van 
een sHA, kunnen worden weergegeven. door de Rts te koppelen aan vaste meetpunten kunnen de 
meetwaarden ook als absolute resultaten worden gepresenteerd. Er zijn meerdere Rts-opstellingen 
nodig in een tunnel, waardoor het een relatief duur systeem is. de meetdata wordt naar een server 
verzonden voor verdere verwerking. de resultaten van afzonderlijke Rts’s kunnen aan elkaar gekoppeld 
worden door bepaalde prisma’s door meerdere Rts’s te meten. 

Figuur 4.2 / Links een robotic total station, rechts een prisma. (Bron: Fugro)
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In verband met de jaarlijkse kalibratie en reguliere instandhouding dienen de Rts’s een keer per jaar 
gewisseld te worden. daarnaast is dagelijkse actieve datacontrole nodig en dient een systeem met 
alarmering aangebracht te worden dat bijvoorbeeld bij uitval van stroomvoorziening overschakelt op 
een uPs en een melding geeft. 

4.2.4 Hoge-resolutiecamera’s
Een nieuwere ontwikkeling is de toepassing van hoge-resolutiecamera’s in plaats van robotic total 
stations, wat leidt tot een beduidend goedkoper en compacter/lichtgewichtere oplossing. Hoge-reso-
lutiecamera’s vormen een monitoringsysteem waarmee van afstand verplaatsingen en vervormingen 
kunnen worden gemeten. Het systeem combineert geavanceerde camera- en ‘internet-of-things’-
sensortechnologie met slimme algoritmes om nauwkeurig 3d-bewegingen te detecteren. Het systeem 
kan toegepast worden voor het meten van zettingen en vervormingen van de tunnelelementen. 

Het systeem meet de verplaatsingen van de reflecterende prisma’s waarbij het zelf zorgt voor belich-
tingen van de prisma’s; het systeem werkt dus zowel in het daglicht als in het donker. de maximum 
meetfrequentie bedraagt 1 keer per 30 seconden, waarbij alle prisma’s in het beeldveld gelijktijdig 
worden gemeten. standaard enkelvoudige prisma’s kunnen tot een afstand van 50-75 m gemonitord 
worden. Voor grotere afstanden zijn speciale multi-prisma’s beschikbaar die tot circa 200 m gevolgd 
kunnen worden. Prisma’s dienen eenmalig op het te monitoren object geplaatst te worden. Hiervoor 
bestaan verschillende bevestigingsmethodes, zoals magneten, lijmen of schroefverbindingen. 

Een hoge-resolutiecamera meet effectief hoekverplaatsingen van prisma’s loodrecht op de kijkrichting 
(in twee dimensies). door meerdere camera’s onder verschillende hoeken naar hetzelfde object te 
laten kijken, kunnen 3d-verplaatsingen worden gemeten. de precisie waarmee de hoekverplaatsingen 
gemeten kunnen worden is circa 0.001°. dit komt overeen met circa 1 mm op een afstand van 50 
meter of 4 mm op 200 meter. de hoekmetingen van de hoge-resolutiecamera’s worden automatisch 
via draadloze verbindingen geüpload naar cloud-servers. daar worden ze met standaard vereffenings-
software (bv. Move3) vertaald naar 2d- of 3d-verplaatsingen, die vervolgens aan de gebruiker worden 
gepresenteerd in een dataportaal. Voor het systeem is alleen een stroomvoorziening nodig.

de performance van het systeem wordt beïnvloed door omgevingsparameters zoals temperatuur, 
regen, wind en direct zonlicht. de beste resultaten worden verkregen wanneer de camera’s op een 
beschutte plek, in de schaduw en uit de regen, opgesteld worden. daarnaast moet rekening worden 
gehouden met vervuiling van de lenzen door stof en vuil.

4.2.5 Tiltmeters
Een tiltmeter (ook wel helling-/inclinometer genoemd) meet nauwkeurig veranderingen in rotatie van 
een object door de verandering ten opzichte van de zwaartekracht te meten. sensoren zijn verkrijgbaar 
voor metingen in een of twee assen (in de x- en/of y-richting). deze techniek is niet toepasbaar ter 
vervanging van zettingsmetingen. Informatie over het zettingsgedrag kan wel worden verkregen door 
de resultaten van meerdere tiltmeters te combineren. Veranderingen kunnen dan rekenkundig, in 
tienden van millimeters, voor elke sensorpositie, ten opzichte van een overeengekomen referentie-
sensor, worden weergegeven. Indien meerdere tiltsensoren geplaatst worden dan kan er ook een 
3d-animatie worden getoond. 

Er zijn twee versies van dit soort sensoren beschikbaar, namelijk statische en dynamische. statische 
sensoren verrichten een meting met een interval van bijvoorbeeld een uur. dynamisch betekent dat 
er feitelijk continu gemeten wordt; dat kan tot wel 100 keer per seconde. de dynamische sensoren 
kunnen ook gebeurtenissen, zoals een schok/aanrijding, in beeld brengen (zie noot verderop). 
statische sensoren hebben als voordeel dat zij op een batterij werken die, afhankelijk van de meet-
frequentie, een levensduur kent van zeker 5-10 jaar. de sensoren zijn snel te plaatsen. de data wordt 
via een gateway of ‘internet-of-things’-oplossing verzonden. In het eerste geval dienen de sensoren 
onderling tot de gateway wel een ‘line of sight’ te kennen. Voor de Iot-oplossing moet er mobiel bereik 
zijn in de tunnel. dynamische tiltmeters worden altijd bekabeld; door gebruik van een bussysteem 
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kunnen sensoren worden doorgelust naar een gateway. Een gateway heeft een stroomvoorziening 
nodig. dit soort sensoren gaat minimaal 10 jaar mee. Beide meetsystemen zijn webbased en de 
meetdata kan overal, online, via het internet gevolgd worden.

Bij toepassing in tunnels wordt een combinatie van deze sensoren voorgesteld. door op elk einde 
van een moot een sensor op elke hoek plaatsen, kan een tunnelmoot in een 3d-animatie als een 
‘schoenendoos’ worden getoond, zie FIGUUR 4.3. op deze wijze kunnen vervormingen zoals rotatie en 
verzakking maar ook torsie in beeld gebracht worden. Middels softwarematige berekeningen kunnen, 
vanuit een vast referentiepunt, veranderingen in tienden van millimeters worden weergegeven op de 
plaats van meting in de tunnel. Er zijn ook tiltmeters die op ‘beams’ worden gemonteerd. doordat 
daarmee de rotaties over een groter oppervlak worden gemeten, neemt de nauwkeurigheid toe. 

temperaturen worden gemeten in de sensor zelf en per sensor getoond. temperatuurcorrecties 
worden in de sensor zelf verrekend.

Er zijn verschillende technieken waarop de werking van een tiltsensor gebaseerd kan zijn. MEMs 
(micro-elektromechanisch) is zeer gangbaar tot de standaard. Afhankelijk van de gehanteerde techniek 
waarop de sensor is gebaseerd, meet de tiltmeter meer of minder nauwkeurig. Afhankelijk van de 
gekozen techniek kan er, in de tijd, drift ontstaan in de metingen van de sensor. Er is een groot aanbod 
aan sensoren beschikbaar; de meest nauwkeurige (duurdere) sensoren halen een nauwkeurigheid van 
0,001 mm/m. Voor de meest gangbare metingen is deze mate van nauwkeurigheid niet nodig. de 
techniek in de sensor is gevoelig en kwetsbaar en er is specifieke vakkennis nodig voor installatie. Een 
goede onderbouwing van keuze in nauwkeurigheid en aantal sensoren is dan ook nodig. Men moet 
zorgdragen voor goede bevestiging (volledig gefixeerd). kies voor waterdichte robuuste sensoren. Extra 
afscherming (beschermkast) van sensoren is aanbevolen om verstoringen te voorkomen. 

Noot: mogelijk kunnen dynamische trillingen veroorzaakt door het verkeer (vooral vrachtwagens) ook gemeten 

worden, hoewel dit eenvoudiger zou kunnen door de toepassing van 'normale' versnellingsmeters. De meting kan 

bijdragen aan een mogelijke verklaring voor de blijvende toename in de zettingen (compactie van de onderspoel- 

c.q. onderstroomlaag door trillingen).

4.2.6 Glasvezelmonitoring
Monitoringsystemen waarbij gebruikgemaakt wordt van glasvezeltechnologie zijn de laatste jaren 
sterk in opkomst. deze technologie staat bekend onder de naam optische sensortechnologie (fiber 
optic, fo) en wordt steeds vaker toegepast, ook in zware omstandigheden zoals de bouw. Er zijn 

Figuur 4.3 / Voorbeeld van een 3D-tunnelanimatie. (Bron: StabiAlert)
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twee typen fo-sensoren. Het werkingsprincipe van optische sensoren is erop gebaseerd dat de 
lengteverandering van een glasvezel tot gevolg heeft dat de eigenschappen van licht veranderen als 
dit door de vezel heen gaat of weerkaatst wordt. Met intelligente software kan daarmee het gedrag van 
een constructie (alsmede de locatie) worden vastgelegd. Voorbeelden van te meten parameters zijn: 
temperatuur, rek, kracht, trillingen, vervorming en verplaatsing. 

de zeer hoge meetnauwkeurigheid (+/- 0,002 mm), lange levensduur, betrouwbaar en ongevoelig-
heid voor vervuiling zijn voordelen ten opzichte van reeds lang bestaande technieken. Als nadeel kan 
worden genoemd dat de uitleesunit (interrogator) duur is. Het systeem kan gevoelig zijn voor mecha-
nische schade, waardoor (beschermende) maatregelen (lokaal) nodig kunnen zijn, afhankelijk van de 
locatie van het systeem in de tunnel.

Het systeem is in principe niet geschikt om zettingen te meten. Echter, door de glasvezel in een 
lusvormig patroon te plaatsen, bijvoorbeeld over alle zink- en dilatatievoegen, kunnen verplaatsingen 
in x-richting (verlenging/verkorting van de voeg) en z-richting (verticale verschilzetting) bepaald 
worden, zie FIGUUR 4.4. deze opzet heeft goed gewerkt als pilot in de Heinenoordtunnel. 

de glasvezelkabel kan tot in grote lengtes worden geleverd en wordt door middel van verlijming 
aangebracht op de tunnelwand. Installatie vraagt veel werk en nauwkeurigheid.  

Figuur 4.4 / Voorbeeld van een glasvezellijn met lussen over elke voeg, in verschillend detailniveau. (Bron: TU Delft)
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4.2.7 2D/3D-voegmeter
Een voegmeter meet de onderlinge verplaatsing van twee elementen. deze metingen kunnen in 
1d, 2d en 3d uitgevoerd worden en registreren alleen de relatieve verplaatsing tussen de delen. 
1d-metingen zijn in tunnels niet relevant en worden daarom niet beschouwd. Bij 3d-metingen 
wordt zowel een sensor aan weerszijden van een voeg geplaatst als aan het plafond. op deze manier 
worden mogelijke veranderingen rond elke voeg in 3d bewaakt.

Er zijn verschillende meetprincipes die hiervoor gebruikt worden:

• Lasersensoren: een optische sensor waardoor een contactloze afstandsmeting kan worden 
uitgevoerd. deze metingen kunnen, afhankelijk van de afstand en meetbereik, zeer nauwkeurig 
en geautomatiseerd worden uitgevoerd in 2d en 3d.

• LVdt: een veelgebruikte techniek om geautomatiseerd verplaatsingen te kunnen meten. Hierbij 
drukt een verplaatsingsopnemer met een verende pen tegen een vlak. ook deze metingen 
kunnen, afhankelijk van de afstand en meetbereik, nauwkeurig en geautomatiseerd worden 
uitgevoerd in 2d. 

• Magnetische sensor: een techniek om verplaatsingen binnen een magnetisch veld te monitoren 
en afwijkingen in 3d en in tienden van millimeters weer te geven.

om bovenstaande metingen zo min mogelijk te beïnvloeden door temperatuurveranderingen, 
vervuiling, verstoring, etc. wordt de opstelling afgewerkt met een beschermkast. om de juiste 
nauwkeurigheid en meetbereik van de sensoren te kunnen bepalen, is het belangrijk om de maximaal 
verwachte natuurlijke variatie van de tunnelmoten als gevolg van dag/nachtritmetemperatuur, 
seizoensinvloeden en getijdenwerking vast te stellen. Vervolgens zal gekeken moeten worden 
naar de verwachte zetting(en)/verplaatsing. Bij de geautomatiseerde metingen wordt de sensor 
aangesloten op een logger en kan de meting op elke gewenste meetfrequentie worden ingesteld. de 
metingen worden automatisch verstuurd naar een webportal en daar gevisualiseerd.

4.2.8 Liquid-levelsysteem
om zettingen en zettingsverschillen te meten, kan ook gebruikgemaakt worden van een liquid-
levelsysteem. dit systeem bestaat uit een gesloten vloeistofsysteem waarbij op elke meetlocatie 
een druksensor wordt aangebracht. de druksensoren meten het vloeistofniveau ten opzichte van 
een referentiepunt. Hierbij moet ervan uitgegaan worden dat het referentiepunt zettingsvrij is. 
de druksensoren hebben een zeer klein meetbereik om een optimale nauwkeurigheid te kunnen 
behalen. Het vloeistofsysteem (slang) en de bekabeling tussen de meetpunten worden meestal in 
een PE-leiding aangebracht. Alle individuele sensoren worden daarbij aangesloten op een centrale 
datalogger. deze logger voert met een nog af te stemmen meetfrequentie de metingen uit en de 
meetdata wordt centraal opgeslagen. de meetresultaten kunnen worden verzonden naar een server 
waar de verwerking, validatie en toetsing aan de grenswaarde kan worden uitgevoerd. Het meet-
bereik wordt daarbij afgestemd op de te verwachte zettingen en mogelijke hoogteverschillen van 
de afzonderlijke sensoren en de positie van het vloeistofreservoir. tijdens het installeren wordt een 
nulmeting uitgevoerd met een nauwkeurigheidswaterpassing om de absolute positie vast te leggen. 

Jaarlijks moet een onderhoudsronde worden uitgevoerd. Hierbij wordt het vloeistofniveau gecontro-
leerd en bijgevuld, het systeem gespoeld en alle meetpunten nagelopen. Indien twijfels bestaan over 
de betrouwbaarheid van een sensor, kan door een drukvariatie aan te brengen op het vloeistofsysteem 
de functionaliteit worden getest. Het zonder lucht vullen van het vloeistofsysteem vergt veel 
ervaring. Hierdoor is de toepassing van een liquid-levelsysteem niet altijd succesvol gebleken.

4.2.9 Deformatiesysteem zinkvoegen (speciale gevallen) 
Met behulp van een compact en contactloos meetsysteem kunnen nauwkeurig de deformaties en de 
verplaatsingen van rubberprofielen en voegen worden gemeten. Het meetsysteem registreert deze 
vervormingen direct op het rubberen ginaprofiel/het beton en wordt daarom geïnstalleerd achter 
het omegaprofiel. Het systeem kan in een uitdagende omgeving en bij hoge waterdrukken meten. 
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Het systeem kan worden aangebracht in situaties waar problemen zijn met zinkvoegen en kan dienst 
doen als een 'early warning system’ voor vervormingen van het profiel, de voeg of het beton om 
waterlekkage en betonschade te voorkomen (en daarmee de levensduur van de tunnel te verlengen). 

Het systeem meet continu en de sensoren worden op relatief korte onderlinge afstanden aangebracht. 
de resultaten worden via een cloudserver op een monitoringsplatform gepresenteerd. de installatie is 
altijd maatwerk. Het systeem wordt voornamelijk ingezet bij tunnels waar problemen zijn gecon-
stateerd. 

Noot: het systeem is nieuw, vrij prijzig en nog maar eenmaal toegepast (metro Rotterdam) en derhalve nog geen 

‘proven technology’. Bovendien houdt het meten tussen de omega- en ginaprofielen in dat het systeem moet 

worden geïnstalleerd tijdens de bouw (vóór installeren van omegaprofiel). Indien het systeem later moet worden 

geïnstalleerd, zal het omegaprofiel (deels) verwijderd moeten worden; naar verwachting zullen tunneleigenaren 

terughoudend daarvoor zijn.

4.3 Maatwerk bij monitoring?
4.3.1 Inleiding 

In beginsel vraagt de monitoring van tunnels om maatwerk. Het ontwerp (geometrie, constructie), 
de condities (zoals ondergrond), belastingscenario’s, omgeving en niet te vergeten de uitvoering 
kunnen per (tunnel)project sterk variëren en resulteren in een specifiek vervormingsgedrag. 
daarnaast kan de aanleiding voor monitoring verschillend zijn: is de aanleiding bijvoorbeeld een 
wetenschappelijk onderzoek of het op hoofdlijnen willen volgen van het (vervormings)gedrag van de 
tunnel voor beheer en onderhoud?

dit alles vraagt feitelijk om maatwerk. toch verdient het aanbeveling om elke tunnel uit te rusten 
met een basismonitoringsysteem, waarbij een eerste verfijning van de monitoring kan worden 
gevonden in de meetfrequentie. daarmee wordt uniformiteit verkregen, die het beter mogelijk 
maakt om tunnels onderling te vergelijken. 

Bij uitgesproken of specifiek gedrag van een tunnel of bij bijzondere omstandigheden (uitzonderlijke 
fundatie- of belastingcondities) blijft het natuurlijk zo dat extra meetsystemen kunnen en moeten 
worden toegevoegd om het gedrag van de tunnel te kunnen duiden (maatwerk!).

4.3.2 Nieuwbouwtunnels 
Bij nieuwe tunnels is er de gelegenheid om het gedrag van de tunnels vanaf het begin te volgen 
en te begrijpen. Zeker in de beginfase zullen zettingen zich in een sneller tempo ontwikkelen, 
waardoor een verhoogde meetfrequentie aan te bevelen is (zie ook PARAGRAAF 4.1.3). ook kan worden 
geanticipeerd op gebeurtenissen tijdens de uitvoering die vragen om een extra focus op een bepaald 
onderdeel. 

tunnels vervormen vanaf het moment dat ze worden aangelegd. die vervormingen worden veelal 
door de bouwers vastgelegd met eigen meetsystemen. om het gedrag van tunnels goed te kunnen 
begrijpen, is het daarom van belang om de vervormingen tijdens de uitvoering in beeld te brengen 
en te implementeren in het totale vervormingsgedrag. om optimaal gebruik te kunnen maken 
van meetdata uit de bouwperiode, is het goed dat hier tijdig afstemming over plaatsvindt (en een 
eventuele overlap plaatsvindt van meetperiodes om meetsystemen te koppelen), zodat een gestruc-
tureerde overdracht van meetdata mogelijk is. In HOOFDSTUK 5 wordt hierop verder ingegaan. 

daarnaast kan het zinvol zijn om tunnels uit te rusten met een combinatie van verschillende 
systemen. Enerzijds om systemen te kunnen vergelijken (ook in actuele meetdata). Maar het kan 
ook bijdragen aan een beter inzicht op het gebied van deformaties (zettingen) en het gedrag van de 
voegen. de informatie die dit oplevert kan gebruikt worden bij nieuwe ontwerpen en bij efficiënt en 
preventief onderhoud van de tunnel.
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Het meetprogramma/monitoringsplan kan bestaan uit onderstaande configuratie van meetsystemen.  
Alle benoemde en geadviseerde monitoringsystemen zijn gebaseerd op bewezen technieken en 
functionaliteiten.

• Continue x-, y- en z-metingen (met Rts of hoge-resolutiecamerasystemen) of glasvezel (afhankelijk 
van de mogelijkheden om dit eenvoudig en storingsvrij te kunnen aanbrengen) voor het volgen van 
zettingen en zijdelingse deformaties.

• tiltsensoren aan weerszijden van de voegen (ook ter plaatse van de toeritten) voor het volgen van 
voegbewegingen en deze te kunnen relateren aan het zettingsgedrag en zijdelingse deformaties.

• Voegmeters ter plaatse van de voegen voor het volgen van voegbewegingen en deze te kunnen 
relateren aan het zettingsgedrag en zijdelingse deformaties.

• Meting van de temperatuur en waterstanden (getijden), en overwogen kan worden om ook de invloed 
van de verkeersbelasting op één locatie te meten (versnellingsmeters/sensoren in het wegdek).

• Voor het bepalen van de nulsituatie moeten tevens meetbouten worden aangebracht waarvan de 
positie in x, y en z worden vastgelegd. In tijd gezien kunnen deze meetbouten desgewenst worden 
gebruikt voor verificatie van de verzamelde meetdata.

de configuratie van de meetsystemen is afhankelijk van de lay-out van de tunnel. Aanbevolen wordt 
om een deskundige een monitoringsplan te laten opstellen, waarin de aantallen, specificaties en 
de frequentie van meten worden vastgelegd, alsmede de wijze van presenteren van de meetdata en 
relevante grenswaarden voor signalering van afwijkingen. 

4.3.3 Bestaande tunnels 
Zoals in PARAGRAAF 2.1 is beschreven, zijn er (grote) verschillen in de hoeveelheid beschikbare meetdata 
per tunnel. Bij veel tunnels ontbreekt informatie uit de bouwperiode, maar ook de meetfrequentie en 
meetlocaties kan nogal verschillen per tunnel (bv. zettingen op alle voegen of enkel de zinkvoegen). Er zijn 
tunnels die aanzienlijk zijn gedeformeerd, maar ook tunnels die maar heel weinig zijn gezakt. dat maakt 
het interpreteren van het gedrag niet eenvoudig en soms kan dat alleen binnen bepaalde bandbreedtes. 

Beter inzicht in het vervormingsgedrag van de tunnel zal waardevolle input leveren voor het definiëren 
van het renovatieprogramma en het vastleggen van de effecten van herstelwerkzaamheden, maar ook 
bijdragen aan een efficiënter onderhoud na uitvoering van de renovatie. dit geldt ook voor tunnels die 
weinig vervorming hebben ondergaan sinds de bouw. om die reden wordt aanbevolen om in bestaande 
tunnels dezelfde configuratie van meetsystemen aan te brengen als bij nieuwe tunnels. Afhankelijk van 
beschikbare informatie omtrent het vervormingsgedrag van de tunnel, kan de configuratie eenvoudiger 
worden opgezet (of met een verlaagde meetfrequentie), maar in principe wordt een vergelijkbare opzet 
aanbevolen:

• Continue x-, y- enz-metingen (met Rts of hoge-resolutiecamerasystemen) of glasvezel (afhankelijk 
van de mogelijkheden om dit eenvoudig en storingsvrij aan te kunnen brengen) voor het volgen van 
zettingen en zijdelingse deformaties.

• tiltsensoren aan weerszijden van de voegen (ook ter plaatse van de toeritten) voor het volgen van 
voegbewegingen en deze te kunnen relateren aan het zettingsgedrag en zijdelingse deformaties.

• Voegmeters ter plaatse van de voegen voor het volgen van voegbewegingen en deze te kunnen 
relateren aan het zettingsgedrag en zijdelingse deformaties.

• Meting van de temperatuur en waterstanden (getijden), en overwogen kan worden om ook de invloed 
van de verkeersbelasting op één locatie te meten (sensoren in het wegdek).

• ten behoeve van het bepalen van de nulsituatie moeten tevens meetbouten worden aangebracht 
waarvan de positie in x, y en z worden vastgelegd. In tijd gezien kunnen deze meetbouten desgewenst 
worden gebruikt voor verificatie van de verzamelde meetdata.

Hoewel een groot deel van deformaties reeds is opgetreden, is het met behulp van de nieuwe meetdata 
in combinatie met de beschikbare data vanuit het verleden beter mogelijk om een verklaring te vinden 
voor het gedrag van de tunnel en, misschien nog belangrijker, een voorspelling te doen ten aanzien 



Pagina 38 van 54

Hoofdstuk 4 - Monitoring

van toekomstig gedrag. Met name het toekomstige gedrag is essentieel voor het definiëren van een 
eventuele civieltechnische renovatiescope en geeft nuttige informatie voor preventief en voorspelbaar 
onderhoud. 

de configuratie van de meetsystemen is afhankelijk van de lay-out van de tunnel. Aanbevolen wordt 
om een deskundige een monitoringsplan te laten opstellen, waarin de aantallen, specificaties en 
de frequentie van meten worden vastgelegd, alsmede de wijze van presenteren van de meetdata en 
relevante grenswaarden voor signalering van afwijkingen. In het geval van renovaties van tunnels 
wordt geadviseerd om minimaal een jaar voor aanvang een basis-monitoringsysteem aan te leggen. 
op deze wijze wordt de jaarlijkse cyclus van tunneldeformaties vastgelegd. Men kan dan volgen wat de 
gedragingen zijn tijdens de renovatiewerkzaamheden en na de renovatie.

4.3.4 Specifieke problemen
Maatwerk is noodzakelijk om het juiste monitoringsysteem te bepalen in geval van specifieke 
problemen in een tunnel. Hierbij kan geput worden uit de eerder beschreven monitoringsystemen. 
Aanbevolen wordt om een deskundige een monitoringsplan te laten opstellen, waarin de aantallen, 
specificaties en de frequentie van meten worden vastgelegd, alsmede de wijze van presenteren van de 
meetdata en relevante grenswaarden voor signalering van afwijkingen.

4.3.5 Samenvatting/overzichtstabel
TABEL 4.1 toont een basismonitoring die voor het wetenschappelijke onderzoeksprogramma geschikt 
kan zijn. daarbij zijn bij specifieke tunnels en op onderdelen aanvullende metingen niet uit te sluiten. 
Het overzicht voor de tunnelbeheerder wordt in een volgende versie nader uitgewerkt.

Tabel 4.1 / Overzicht te meten parameters voor de basismonitoring.

Te meten 
parameter

Locatie Nauw-
keurig-
heid

Frequentie Opmerkingen

δx-, δy- en δz-
verplaatsingen 
(mm)

Aan weerszijden van elke 
(moot- en zink)voeg, in 
beide buitenwanden, bij 
voorkeur op het midden 
van de hoogte. 

0.1 mm 1 x per uur de hoogtemetingen moeten ten opzichte 
van van een in overleg te bepalen, vast 
en ingemeten referentiepunt worden 
weergegeven. op deze wijze kan de data 
in relatie tot NAP worden gepresenteerd. 
op de referentiepunten moet jaarlijks een 
controlemeting worden uitgevoerd.

temperatuur 
(°C)

Halverwege de tunnel 
en ter plaatse van iedere 
oprit, en omgevingstem-
peratuur.

0.1 °C 1 x per uur omgevingstemperatuur mag afkomstig 
zijn van een digitaal weerstation van het 
kNMI in de nabije omgeving.

Getijdemetingen 
(m)

In de directe omgeving 
van de tunnel.

0.1 m 1 x per uur dit mag een digitaal meetpunt van 
Rijkswaterstaat zijn, maar niet verder dan 
5 km van de locatie. Is dat niet haalbaar, 
dan een meetpunt installeren langs de 
oever van de waterweg.

δx-, δy- en δz-
verplaatsingen 
(mm)

Van meetboutjes die 
aan weerzijden van de 
zinkvoegen worden 
aangebracht, in beide 
buitenwanden.

2 mm N.t.b. Wellicht kunnen hiervoor bestaande 
meetbouten worden gebruikt. In tijd 
gezien kunnen deze meetbouten desge-
wenst worden gebruikt voor verificatie/
back-up van de sensordata.

de meetboutjes moeten worden inge-
meten tijdens installatie van de overige 
sensoren. Herhalingsmetingen alleen 
wanneer daar behoefte aan is, en mini-
maal eens in de 4 jaar.
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In aanvulling op TABEL 4.1 moet de monitoringsaannemer de volgende items aanleveren:

• Een plan van aanpak waarin wordt beschreven en onderbouwd welke apparatuur wordt gebruikt 
om de vermelde parameters te meten, die tevens voldoen aan de gestelde nauwkeurigheid en 
meetfrequentie, de wijze waarop de apparatuur wordt geïnstalleerd, hoe deze wordt beschermd 
tegen externe beïnvloeding in de tunnel (indien van toepassing), hoe de betrouwbaarheid (24/7, 
minimaal 5 jaar) kan worden gegarandeerd, hoe de data wordt verzameld op een server, hoe 
onderhoud wordt uitgevoerd en hoe storingen worden verholpen. tevens moet worden beschreven 
welke protocollen er zijn om beveiligde toegang tot de meetdata te verlenen en hoe de data is 
beveiligd tegen ongewenste toegang (cybersecurity). Het monitoringsbedrijf moet een informatie-
beveiligingsbeleid hebben dat bij voorkeur Iso 27001 is gecertificeerd. Indien dat niet beschikbaar 
is, dan dient het informatiebeveiligingsbeleid goed beschreven te zijn en met de aanbieding te 
worden meegezonden.

• Een monitoringsplatform waarop alle meetlocaties worden gevisualiseerd en alle (berekende) 
meetdata wordt gepresenteerd in grafieken. door middel van kleuren van de belangrijkste sensoren 
(stoplicht-methode) moet in één oogopslag zichtbaar zijn waar de vervormingen de toelaatbare 
grenzen naderen en/of overschrijden. In het monitoringsystem moet een alarmoptie kunnen 
worden ingesteld, zodat een beheerder direct geïnformeerd kan worden bij afwijkend gedrag van 
tunnelconstructie. Alarmen dienen bijvoorbeeld per sms of e-mail verzonden te worden. uitval 
van een sensor of een storing van een monitoringsysteem dient direct en op dezelfde wijze als een 
alarm gemeld te worden (watchdog systeem).

• Verder moet het platform de volgende mogelijkheden hebben: 

 – Een directe omrekening naar het verplaatsingsgedrag van de tunnel (alle δx-, δy- en 
δz-verplaatsingen in mm). 

 – Het kunnen maken van scatterplots waarbij verschillende parameters tegen elkaar kunnen 
worden uitgezet (bv. verplaatsing uitgezet tegen temperatuur of verplaatsing uitgezet tegen het 
getijdegedrag). Realtime filteren van spikes (voorkomen van valse alarmen).

• de monitoringsoftware moet een export-functie bevatten, waarmee alle gemeten en berekende 
(gepresenteerde) data ter beschikking kan worden gesteld aan externe data-analisten. Alle data 
dient goed geordend in een database te worden opgeslagen. In aanvulling hierop moet alle data 
worden aangeleverd aan het monitoringsplatform dat het CoB gaat opzetten. op welke manier dat 
moet plaatsvinden wordt binnenkort nader bepaald. 

de in TABEL 4.2 beschreven metingen zijn noodzakelijk. de tabel presenteert parameters die ‘goed om 
te weten’ (nice to have) zijn om de analyse van het gedrag van de tunnel nog beter te analyseren. Het 
gaat dus om metingen in aanvulling op die in TABEL 4.1.

Tabel 4.2 / Overzicht aanvullende te meten parameters.

Te meten para-
meter

Locatie Nauw-
keurig-
heid

Frequentie Opmerkingen

δx-, δy- en δz-
verplaatsingen 
(mm)

In het dak, in het midden 
van de breedte van iedere 
verkeerstunnelbuis.

0.1 mm 1 x per uur de hoogtemetingen moeten ten opzichte 
van een in overleg te bepalen, vast en 
ingemeten referentiepunt worden weer-
gegeven. op deze wijze kan de data in 
relatie tot NAP worden gepresenteerd. 

Indien brandwerend materiaal is 
aangebracht, kan dit een belemmering 
opleveren.

Join opening δx Van elke (moot- en 
zink)voeg, in beide 
buitenwanden, zo laag 
en zo hoog mogelijk. 

0.1 mm 1 x per uur
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5 Overdracht gegevens uitvoering 5
Bij het indienen van het as-builtdossier door de opdrachtnemer aan opdrachtgever dient zeker gesteld 
te worden dat alle informatie die belangrijk is voor toekomstige beoordelingen van de constructieve 
conditie van de tunnel (structural health analysis, sHA) aanwezig is. dit hoofdstuk geeft wat deze 
informatie zou moeten omvatten voor zinktunnels die momenteel gebouwd worden, dan wel in de 
nabije toekomst gerealiseerd worden.

5.1 Geotechnisch grondonderzoek
Alle ontwerpbeschouwingen van een zinktunnel zijn gebaseerd op een aangehouden geotechnisch 
kader. uitgevoerd grondonderzoek werd verzameld in een factueel rapport, waarna een geotechnisch-
interpretatierapport werd opgesteld. doorgaans zullen de bevindingen gecondenseerd worden 
weergegeven in een parametertabel met alle aanwezige grondlagen en een weergegeven geotechnisch 
langsprofiel van het tunnelalignement. 

5.2 Geohydrologie
Wanneer pompproeven zijn uitgevoerd of bemaling is toegepast tijdens de bouw, wordt aanbevolen ook 
de relevante ervaringen inzake horizontale en verticale doorlatendheid van de verschillende grondlagen 
te rapporteren. 

Indien de verschillende grondwaterstanden en stijghoogtes tijdens de bouwwerkzaamheden werden 
gemonitord, wordt aanbevolen om een eindrapportage van deze monitoring op te stellen en over te dragen. 
Hierin zijn de grondwaterstanden voorafgaand, tijdens en na de werkzaamheden duidelijk weergegeven.

5.3 Geotechnisch ontwerp
In het geotechnisch ontwerp is vastgelegd hoe de tunnel zijn belastingen afgeeft aan de omliggende 
grond en welke deformaties hiermee gepaard gaan, zowel in de bouwfase als de exploitatiefase. de 
voorspelde deformaties tijdens bouw- en exploitatiefase langs het volledige tunnelalignement (dus 
afgezonken deel en de toe- en afritten) dienen duidelijk gerapporteerd te worden. Het is belangrijk om 
de berekeningen achter deze deformatievoorspellingen ook aan het overdrachtsdossier toe te voegen. 
de gekozen fundatiemethode inclusief toebedachte dimensies en stijfheden behoren ook tot het 
overdrachtsdossier, evenals mogelijk toegepaste grondverbeteringstechnieken. ditzelfde geldt voor 
eventueel tijdelijk toegepaste overhoogtes (voorbelasting) om de consolidatieprocessen te versnellen.

Noot: in het ontwerp worden funderingsscenario’s gehanteerd voor bijvoorbeeld het slecht maken of ontbreken van 

zandpannekoeken, slibinsluitingen, etc., of wordt rekening gehouden met bepaalde toleranties in een grindbed. Het 

goed registreren kan resulteren in extra robuustheid in het tunnelontwerp (bijvoorbeeld omdat deze fenomenen niet 

of nauwelijks zijn opgetreden). Het is zinvol om dit te weten en daardoor een hogere restcapaciteit aan de tunnel te 

kunnen toekennen op basis van as-builtberekeningen.

5.4 Constructief ontwerp
Vanuit het constructief ontwerp is voornamelijk het analyseren van het langsprofiel van de tunnel 
belangrijk, waarbij de beschouwing van de krachtswerking tussen de verschillende elementen en 
moten inzichtelijk wordt gemaakt. Hierbij zijn de krachten in de dwarskrachtverbindingen tussen de 
verschillende moten en elementen van de tunnel cruciaal (tanden, kragen, etc.). Hierbij is het duidelijk 
vermelden van de gegevens van berekende krachten versus opnamecapaciteit van grote waarde.

ook de verwachte samendrukkingen, uitzettingen en rotaties in de moot- en elementvoegen zijn van 
essentieel belang. Een duidelijk opsplitsing van de verwachte deformaties naar oorzaak (zettingen, 
temperatuur, krimp, kruip, etc.) strekt tot aanbeveling. de gekozen voegprofielen en de opneembare 
vervormingen van deze profielen behoren ook tot de over te dragen rapportage.
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5.5 Registratie gegevens uitvoeringsfase
5.5.1 Bouwdok en/of tunnelfabriek

Het is belangrijk dat elke afwijking in de uitvoering van de elementen ten opzichte van het beoogde 
ontwerp duidelijk gerapporteerd wordt. Nice-to-have’s zijn registraties van betonsterktes, beton-
dichtheden (tijdens productieproces alsook bepaald na opdrijven) en plaatsingstoleranties van 
zinkvoegomrandingen en ginaprofielen.

5.5.2 Zinksleuf
de gerealiseerde baggersleuf dient duidelijk gerapporteerd te worden (inclusief de gebruikte bagger-
techniek om toleranties en verstoringen in de bovenlaag te kunnen inschatten). Hierbij dient een 
bathymetrische opmeting net na het gereedkomen van de sleuf te worden gemaakt, alsook net voor 
het aanbrengen van de fundatielaag. Hierdoor kan men de hoeveelheid sedimentatie gedurende de 
blootgestelde periode vaststellen. Indien de grond gevoelig is voor zwel, strekt het tot aanbeveling om 
middels geijkte onderzoeksmethoden (zoals val-penetrometers) te onderzoeken wat het aandeel van 
zowel zwel als sedimentatie is. de behaalde laterale hellingen van de zinksleuf dienen ook duidelijk te 
worden vastgelegd langs het gehele tunneltraject. 

Wanneer de zinktunnel is aangelegd binnen een tijdelijke bouwkuip, dan dient de configuratie van 
deze bouwkuip vastgelegd te worden in het overdrachtsdossier. Hierbij dienen alle details weergegeven 
te worden van achtergebleven delen van de keerwand, alsook de manier hoe de overige delen zijn 
verwijderd.

5.5.3 Fundering
Van de aangebrachte fundering dienen de uitvoeringsgegevens nauwkeurig te worden opgetekend. 
Hierbij gaat het om daadwerkelijk aangebrachte hoeveelheden. Voor het onderstroomzand dienen 
aangebrachte volumes per pannenkoek (en bij voorkeur de afpersdrukken), volgorde van aangebrachte 
pannenkoeken en gebruikt materiaal (initiële densiteit, zeefkromme, etc.) gerapporteerd te worden. 
In geval van een grindbedfundering bestaat de rapportage uit de gebruikte hoeveelheden grind per 
grindrug en het gebruikte materiaal (zeefkromme, hoekigheid, etc.). tevens dient na de plaatsing van 
de grindbedfundering weer een bathymetrische inmeting te geschieden.

5.5.4 Afzinken
onmiddellijk na het plaatsen van een afzinkelement, en na het eventueel kwispelen, dient de positie 
van het element in kaart gebracht te worden. Wanneer dit met meetbouten en/of prisma’s gebeurt, 
zijn deze bij voorkeur net voor en net na elke moot- en elementvoeg aangebracht, aan beide buiten-
wanden en liefst boven- en onderaan van elk van deze wanden.

ondanks het feit dat een inmeting van alle meetbouten/prisma’s niet voor de hand ligt tijdens de 
eerste uren na afzinken, kan een (volledige) inmeting bij de opeenvolgende uitvoeringsstappen een 
van grote meerwaarde zijn. Het wordt aanbevolen om een volledige doormeting uit te voeren na 
plaatsing op tijdelijke steunpunten (zandonderstroming) of plaatsing op het grindbed, en na intrekken 
van de tijdelijke steunpunten (zandonderstroming).

5.5.5 Aanvullen zinksleuf en aanbrengen deklaag op tunneldak
Gedurende het aanvullen van de zinksleuf en het aanbrengen van de afdeklaag op het tunneldak dient 
een nauwkeurige rapportage opgesteld te worden. Hierin dient duidelijk aangegeven te worden hoe 
deze aanvulling/afdekking is gerealiseerd en welke materialen hiervoor zijn gebruikt. Een wekelijkse 
volledige doormeting van alle meetbouten in het desbetreffende tunneldeel is aanbevolen zolang dit 
aanvullen en afdekken plaatsvindt.

5.5.6 Doorslijpen van de transportvoorspanning
Wanneer (eventueel) de transportvoorspanning wordt doorgeslepen, kunnen de moten onderling 
roteren. Volledige inmeting van de meetbouten/prisma’s en de voegbreedtes is tijdens/na deze 
activiteit ten zeerste aanbevolen.
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5.5.7 Ballastuitwisseling en afwerking tunnel
de tijdstippen waarop ballasttanks worden verwijderd, ballastbeton wordt aangebracht en wegbedekking 
en/of railinfrastructuur (ballastbed, slabtrack, etc.) wordt aangebracht, dient nauwkeurig te worden 
gerapporteerd. Hierbij dienen de weggehaalde/aangebrachte gewichten duidelijk omschreven te 
worden betreffende hun locatie. de inmeting van de meetbouten vindt ook tijdens deze activiteiten op 
reguliere basis plaats.

5.5.8 Voegbewegingen
telkens wanneer een element wordt afgezonken, wordt aanbevolen om de watertemperatuur te 
registreren, evenals de temperatuur binnenin het voorgaande element en het pas afgezonken element. 
Na het droogzetten van de zinkkamer wordt op een paar locaties van de perimeter de indrukking van 
het ginaprofiel ingemeten. Net voor het aanbrengen van de omegavoeg wordt het verloop van de 
onderflenzen van beide zinkvoegomrandingen nauwkeurig ingemeten, om de beginvervorming van 
het omegaprofiel tijdens installatie te kennen.

de breedtes van de mootvoeg worden bij voorkeur gemeten ter plaatse van de aangebrachte 
meetbouten/prisma’s. Zo heeft men een eenduidige relatie tussen beide waardensets. Wanneer de 
reguliere meetbout/prisma-inmetingen grote deformaties geven, wordt aangeraden ook de gerelateerde 
breedtes van de mootvoegen in te meten.

5.5.9 Zettingsverloop tot start exploitatiefase
Wanneer alle aanvulling/afdekactiviteiten zijn afgerond en de tunnel volledig is ingericht, kan de 
tunnel nog steeds verder vervormen in de tijd. Consolidatie, kruip, temperatuur, (grond)waterstanden 
en getijden kunnen hier allemaal hun invloed hebben. de tunnel dient dan ook op reguliere basis 
gemonitord te worden, waarbij alle vermelde invloeden met elkaar gerelateerd kunnen worden door 
bijvoorbeeld een simultane inmeting te garanderen.

de frequentie van de inmetingen kan afgebouwd worden met dalende geregistreerde deformaties, 
maar er dient te worden voldaan aan minimale frequenties (bijvoorbeeld minimaal een keer per 
seizoen). Wanneer het definitieve monitoringsysteem op een andere wijze ingevuld wordt, dient 
er voldoende overlap in tijd te zijn tussen het aanbrengen van het definitieve meetsysteem en het 
weghalen van het tijdelijke monitoringsysteem dat actief was tijdens bouwfase. Middels deze overlap-
periode waarin beide systemen op gelijke tijdstippen meten, kan een naadloze overgang gegarandeerd 
worden.

Noot: voor een conditiebepaling van een tunnel worden analyses uitgevoerd op basis van de bekende data. Het valt 

te overwegen om op basis van de data van de uitvoering en ontwerpberekeningen een hypothetische as-builtana-

lyse te maken. Daarmee wordt een goed bruikbare referentie verkregen, waarbij ook de extra capaciteit (als gevolg 

van niet-opgetreden onzekerheden die wel in de ontwerpbelastingen zijn verdisconteerd) in beeld gebracht kan 

worden. Dit geldt overigens ook voor een verminderde capaciteit.
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6 Dataverwerking 6

6.1 Inleiding 
Afhankelijk van het monitoringsprogramma en de hoeveelheid data die wordt gegenereerd, is meer 
of minder inspanning nodig om deze data te organiseren, te ordenen en toegankelijk te maken. deze 
stappen zijn van belang voor het uitvoeren van analyses, zoals in het kader van de conditiebepaling van 
de tunnel (structural health analysis, sHA). 

de hoeveelheid data is vanzelfsprekend gerelateerd aan het meetprogramma en de daarin opgenomen 
meetmethodiek, het aantal meetpunten en de meetfrequentie. daarnaast speelt mee voor welk 
doeleinde het programma is ingericht: 

• Wetenschappelijk onderzoek.

• urgente situaties (grote, doorgaande zettingen, constructieve scheurvorming, grote lekkages).

• Volgen van deformaties van een normaal reagerende tunnel (voor een beheerder).

Bij de eerste twee programma’s is een grote hoeveelheid data niet uitgesloten, waardoor er hogere 
eisen worden gesteld aan het ordenen en opslaan van de informatie. Bij de laatste is die noodzaak 
er mogelijk minder, maar bezien vanuit kennis- en datadeling en kennisontwikkeling verdient het 
desondanks aanbeveling het verzamelen, opslaan en delen van data volgens bepaalde protocollen 
uit te voeren. Zulke protocollen vallen vooralsnog buiten de scope van deze werkwijzer; binnen het 
CoB is hiervoor de Begeleidingscommissie instrumentarium actief. In PARAGRAAF 6.2 staan vanuit deze 
commissie enkele eerste aanbevelingen gericht op monitoringsystemen (het onderzoek loopt nog).

ook diverse werkgroepen van de ontwikkellijn digitalisering van het tunnelprogramma richten zich 
op aspecten van data ontsluiten en delen. Er is bijvoorbeeld onderzocht welke data er al beschikbaar 
is, hoe data omgezet kan worden naar informatie en aan welke randvoorwaarden een dashboard met 
informatie zou moeten voldoen. Hieruit volgen aanbevelingen (zie PARAGRAAF 6.3) die van waarde zijn 
bij het uitwerken van monitoringsysteem volgens deze werkwijzer.

6.2 Instrumentarium 
de Begeleidingscommissie instrumentarium werkt momenteel aan het opstellen van een programma 
van eisen, als onderdeel van een uitvraag, voor een platform/systeem/omgeving dat de data ontsluit 
die beschikbaar komt door inrichten van een monitoringsysteem volgens deze werkwijzer. Hoewel het 
onderzoek van de commissie nog loopt, is voor de gedachtenvorming hieronder een mogelijke aanpak 
beschreven voor de dataverwerking. 

Alle sensordata wordt via een gateway (een apparaat, zoals een router, server, firewall, etc., dat als 
koppeling werkt tussen twee netwerken, meestal een extern netwerk en het host-netwerk) naar 
een server van de verantwoordelijke partij voor de monitoring verzonden. In de gatewaykast zit een 
uMts-verbinding (‘universal mobile telecommunications system’: een techniek die mobiel surfen op 
relatief hoge snelheid mogelijk maakt, een vorm van 3G-netwerk) die de meetdata naar de centrale 
server stuurt. In de kast zit veelal ook een uPs (‘uninterruptible power supply’), zodat bij stroomuitval 
het systeem toch blijft werken. Vaak is ook een wifivoorziening aanwezig, zodat men direct in de buurt 
van de kast kan beschikken over het internet en de meetdata. deze gateways worden in of buiten de 
tunnels toegepast omdat er lang niet op alle locaties een internetaansluiting beschikbaar is. Wanneer 
er mobiel bereik in de tunnel is, kan een gateway ook in de tunnel geplaatst worden. 

Er moeten goede en duidelijke richtlijnen komen voor de opslag en uitwisseling van data. Het gaat 
daarbij om beschikbaarheid en toegankelijkheid, maar ook om het kunnen exporteren van data naar 
bijvoorbeeld rekenprogramma’s of een dashboard. daarnaast moet alle data gekoppeld kunnen 
worden en te bewerken zijn. dit geldt ook voor bijvoorbeeld weer- en getijdedata. Gelet moet worden 
op een eenduidige tijdreferentie voor alle verzamelde meetdata; alleen dan is een goede duiding van 

Figuur 5 / fsdfs
Figuur 6 / asdf
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data mogelijk. Gebruikers en beheerders moeten via een beveiligd account de beschikking krijgen over 
de meetdata. daarbij zal per gebruiker geregeld moeten worden tot welke meetdata toegang wordt 
gegeven; zo is het vaak niet wenselijk dat gebruikers direct toegang hebben tot de database met ruwe 
data. Gebruikers hebben doorgaans toegang tot informatie die uit de ruwe data wordt verkregen. Vaak 
worden er wel exportmogelijkheden aangeboden. 

Aanbevolen wordt om de (geïnterpreteerde) resultaten op een webplatform te visualiseren, te denken 
valt aan dwars- en langsdoorsnedes, een gridlijn of 3d-animatie. dit soort oplossingen helpt de 
gebruiker om snel een goed overzicht te krijgen van het vervormingsgedrag van een tunnel. door 
middel van kleuren van de diverse sensoren (stoplicht-methode) kan in één oogopslag worden gezien 
waar de vervormingen de toelaatbare grenzen overschrijden. Indien gewenst, moet een alarm kunnen 
worden ingesteld, zodat een beheerder direct geïnformeerd kan worden bij afwijkend gedrag van de 
tunnelconstructie. Alarmen dienen bijvoorbeeld per sms of e-mail verzonden te kunnen worden. 
uitval van een sensor of een storing van een monitoringsysteem dient direct en op dezelfde wijze als 
voor alarmen gemeld te worden.

6.3 Aanbevelingen vanuit tunnelprogramma 
de werkgroepen binnen de ontwikkellijn digitalisering zijn inmiddels ruim 1,5 jaar actief en hebben 
tot nu toe de onder andere onderstaande aanbevelingen opgeleverd. deze aanbevelingen worden 
nader uitgewerkt in het vervolgtraject van het tunnelprogramma. 

Visualisatie middels een dashboard
de informatiebehoeften (en dus dashboardbehoeften) per beheerder verschillen. Beheerders die 
dichter bij de operatie staan (serviceprovider en assetmanager) hebben behoefte aan meer gedetail-
leerde informatie dan beheerders die meer op afstand van de tunnel functioneren (asseteigenaren). In 
hoofdlijnen kan worden geconcludeerd dat er per rol een andere doorsnede van de informatie gewenst 
is, zie FIGUUR 6.1.

Asseteigenaar 
(strategisch niveau)

Assetmanager 
(tactisch niveau)

Serviceprovider 
(operationeel niveau)

Beleid en 
strategie

Beheren en 
programmeren

Uitvoeren en 
monitoren

Evalueren en 
optimaliseren

Plannen en 
voorbereiden

Analyseren

onderhoudenInspecteren

Bouwen

Figuur 6.1 / Dashboard met per rol een andere doorsnede van de informatie.

Verschillende marktpartijen hebben omgevingen gebouwd om informatie op tactisch en operationeel 
niveau te ontsluiten, primair met als doel inzage te hebben in de gestelde prestatie-eisen. deze 
dashboardinformatie wordt bij verschillende partijen ook gebruikt om trendanalyses uit te voeren en/
of het onderhoudsproces voorspelbaar te maken. opvallend is hierbij dat de dashboardomgevingen 
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veelal gevoed worden met data afkomstig van technische installaties. Binnen dit onderzoek zijn geen 
tunneldashboardomgevingen aangetroffen die actief de status van de civiele constructie beschikbaar 
stellen. Er zijn wel voorbeelden voorbij gekomen waarbij civieltechnische informatie op een dashboard 
beschikbaar is gesteld, maar dan gaat het om bijvoorbeeld bruggen – geen tunnels. 

Aan te bevelen is om de behoeften per rol verder te verdiepen en gebruiksscenario’s uit te werken. 
Gebruiksscenario’s per rol/type beheerder kunnen als handvat dienen bij het opstellen van een 
functionele specificatie van een (tunnel)dashboard. 

Vastleggen afspraken m.b.t. data
In het onderzoek is gebleken dat er geen standaardafspraken zijn in relatie tot het ontsluiten en 
delen van data, zoals eerder ook al in dit rapport benoemd. Het is aan te bevelen om met de sector 
tot afspraken te komen over de wijze waarop data ontsloten en gedeeld kan worden. denk hierbij aan 
afspraken voor zowel fysieke aspecten (bv. technische interfaces) als softwarematige (bv. protocollen). 
Er zijn in de sectoren wel al een aantal initiatieven op dit vlak geweest, zoals de ods-koppeling (‘object 
data service’) van Rijkswaterstaat die nu voornamelijk in de natte infra geïmplementeerd is.

Brug slaan tussen ontwerp, realisatie en beheer en onderhoud
ook is gebleken dat er vaak pas over data ontsluiten en delen voor de beheerder gesproken wordt als 
de tunnel al gebouwd of al langere tijd in gebruik is. Het kost dan onnodig veel geld en tijd om alsnog 
invulling te geven aan de databehoeften van de beheerder. de aanbeveling is dan ook om al in de 
ontwerpfase de databehoefte van de beheerder in kaart te brengen en mee te nemen. Wellicht is het 
zelfs mogelijk om een standaardset aan eisen te formuleren, zodat dit aspect vroegtijdig in de aanbe-
steding van een nieuwbouw- of renovatieproject kan worden meegenomen.

Datasets delen en combineren 
door statische en dynamische objectdata te delen over projecten/tunnels heen, kan in toekomstige 
projecten een leerfunctie worden verwezenlijkt. door data van meerdere tunnels met elkaar te 
vergelijken/combineren, is het mogelijk om landelijk het gedrag van tunnels inzichtelijk te maken 
en verbeteringen toe te passen daar waar nodig. denk ook aan het uitvoeren van data-analyses/
patroonherkenning door middel van het koppelen van historische data aan externe data zoals weer- of 
verkeersomstandigheden, zodat hiermee trends inzichtelijk gemaakt kunnen worden.
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Hoofdstuk 7 - Geleerde lessen

7 Geleerde lessen 7

7.1 Inleiding 
Met het groeiende bewustzijn van de waarde van tunnels als essentiële schakels in transportnetwerken, 
is er het afgelopen decennium meer aandacht gekomen voor de (constructieve) conditiebepaling 
van tunnels, ook wel structural health analysis genoemd, sHA. Met een sHA kan op gestructureerde 
wijze de staat van de constructie worden bepaald en aanbevelingen worden gegeven voor onderhoud, 
reparatie of zelfs vervanging. Aanvankelijk was een sHA vooral aan de orde bij megaprojecten waar 
veiligheid en beschikbaarheid topprioriteit heeft. Maar inmiddels wordt een sHA ook voor middelgrote 
projecten en bij renovaties steeds vaker overwogen of ingezet als middel om de constructies te kunnen 
(blijven) beoordelen. 

Het uitvoeren van metingen (monitoring) en inspecties zijn een essentieel voor een sHA. door het 
CoB-netwerk is in dat kader deze werkwijzer opgesteld. In dit hoofdstuk worden meetprogramma’s 
van enkele praktijkprojecten nader omschreven en worden aanbevelingen gedaan voor toekomstige 
programma’s. 

Noot: de aanleiding voor een SHA kan ook de constatering zijn van afwijkend gedrag van een tunnel (zettingen, 

scheuren, lekkages), die reden geeft tot zorg bij de eigenaar/beheerder. Er is dan sprake van urgentie en de SHA 

zal dan vooral moeten gebeuren op basis van bestaande data. Vaak worden dan wel adviezen gedaan voor een 

intensief meetregime om de tunnel daarna extra in de gaten te kunnen houden. Voorbeelden hiervan zijn de 

Willemsspoortunnel in Rotterdam en de Limfjordtunnel in Aalborg, Denemarken.

7.2 Glasvezel-pilot Heinenoordtunnel
Nadere invulling in volgende versie en/of middels wetenschappelijke artikelen.

7.3 Monitoring Kiltunnel
Nadere invulling in volgende versie.
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Bijlage A Zinkvoegonderzoeken A
Noot vooraf:
Deze versie van de werkwijzer richt zich alleen deformatiemonitoring; daarom is het onderwerp 

degradatie(monitoring) in een bijlage opgenomen. Deze tekst wordt teruggebracht naar het hoofddocument 

wanneer de scope van de werkwijzer ook degradatiemonitoring omvat.

Van oudsher zijn de stalen onderdelen van zinkvoegen voorzien van een beschermende conservering, 
met de gedachte dat hiermee voor de levensduur van de tunnel de stalen onderdelen voldoende 
beschermd zijn. de stalen delen in de zinkvoegen zijn immers niet eenvoudig toegankelijk, waardoor 
het aanbrengen van een extra conservering gedurende levensduur nauwelijks mogelijk is. Lange 
tijd is gedacht dat deze bescherming dermate robuust is dat extra aandacht niet nodig zou zijn. 
Echter, op basis van diverse praktijkonderzoeken is geconcludeerd dat de stalen onderdelen in de 
zinkvoegen op enkele locaties kwetsbaar zijn en dat in een aantal gevallen constructieve versterking 
noodzakelijk is. 

In deze bijlage worden de geleerde lessen besproken die volgen uit zinkvoegonderzoeken die tussen 
2013 en 2020 zijn uitgevoerd in verschillende Nederlandse tunnels [2]. Voor de technische achter-
grond en (constructieve) werking van zinkvoegen wordt verwezen naar HOOFDSTUK 3.

A.1 Faalmechanismen
Het belangrijkste risico is het falen van de klemconstructie, waardoor de waterdichtheid van het 
omegaprofiel niet meer gegarandeerd kan worden, zie PARAGRAAF A.1.1 en PARAGRAAF A.1.2. Een tweede 
fenomeen dat bij een van de onderzochte tunnels is geconstateerd, is het naar binnen drukken van 
het ginaprofiel als gevolg van gronddrukken van buitenaf (zandpompeffect), wat leidt tot het falen 
van het omegaprofiel door deformaties (vervormingen), zie hiervoor PARAGRAAF A.1.3.

A.1.1 Falen klemconstructie omegaprofiel door corrosie
de klemconstructie van het omegaprofiel kan falen door corrosie aan de stalen onderdelen. uit 
de uitgevoerde onderzoeken naar dit faalmechanisme is gebleken dat de zinkvoegen in de vloer 
tot op het asfalt- of spoorniveau vol met water staan. daarbij is in wegtunnels vastgesteld dat 
dit water tevens was verontreinigd met dooizouten, waardoor een agressief milieu voor de stalen 
onderdelen is ontstaan (het leegmaken en reinigen is nauwelijks gebeurd, waardoor de situatie 
met de jaren is verslechterd). de overgang van het natte naar het droge deel van de tunnelcon-
structie wordt de splashzone genoemd, en in dit deel van de voeg zijn de bouten en klemlijsten 
het ergst aangetast, zie FIGUUR A.1. In het droge wanddeel en het dak is hooguit oppervlakkige 
corrosie aangetroffen. 

Figuur A / Dashboard with a different cross section of the information for each role.

Figuur A.1 / Links corrosie op klemlijst, rechts door corrosie aangetaste bout. (Foto's: Nebest)
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A.1.2 Bezwijken omegaprofiel door deformatie
Alle tunnels zijn in beweging en deze vervormingen worden onder meer veroorzaakt door verzakking, 
veranderende belastingen op de tunnel en temperatuurverschillen. de grootste vervormingen doen 
zich meestal in de bouwperiode voor, waarin de tunnel zich gaat ‘zetten’. de meeste landhoofden zijn 
op palen gefundeerd, terwijl het afgezonken tunnelelement in slechts enkele gevallen op palen staat. 
door het grote verschil in stijfheid tussen de fundering van de landhoofden en de fundatie van het 
afgezonken deel, kunnen zich hier vrij grote oplegkrachten ontwikkelen. 

de meeste tunnels zijn na het afzinken ter plaatse van de zinkvoegen en bij de opleggingen op de 
landhoofden voorzien van een verdeuveling. Een zettingsverschil kan dan alleen zijn opgetreden voor 
het aanbrengen van de verdeuveling of als gevolg van bezwijken van de verdeuveling. overigens komt 
het geregeld voor dat de verdeuveling al is aangebracht voordat de tijdelijke oplegging is weggehaald. 
Wat ook voorkomt, is dat de tunnel hoger wordt ‘afgezet’ om deze te laten zakken om de fundatie 
te mobiliseren zonder dat de tunnel al door de nullijn gaat (theoretisch een zakking ondergaat). Bij 
onvoldoende of net wat te veel zetting, staan de zinkvoegomrandingen dan niet precies tegenover 
elkaar, waardoor de omegaprofielen soms wat geforceerd (vooral in de hoeken) moeten worden aange-
bracht en er plooien kunnen ontstaan (zie FIGUUR A.2). dit zou per abuis kunnen worden aangezien voor 
een ‘ongecontroleerd zettingsverschil’.

Indien door een overbelasting de verdeuveling tussen het landhoofd en de afgezonken tunnel 
bezweken is, kan er sprake zijn van grote zettingsverschillen, die door het omegaprofiel moeten 
worden opgenomen.

de verticale zettingsverschillen zorgen voor een vervorming van het omegaprofiel. omegaprofielen 
bestaan uit vezelversterkt rubber. door de versterking beschikken de profielen nauwelijks tot niet over 
rekvermogen. Bij verticale zettingsverschillen tordeert het omegaprofiel ter plaatse van de wand. Bij 
doorgaande vervorming is het niet ondenkbaar dat het omegaprofiel bezwijkt. Indien het toegepaste 
omegaprofiel bekend is, kan bij de leverancier worden nagegaan over welke vervormingscapaciteit het 
profiel beschikt. 

A.1.3 Naar binnen drukken ginaprofiel.
door een combinatie van uitzetting en krimp door seizoensinvloeden enerzijds en in de voeg ophopend 
zand anderzijds wordt in de loop der jaren zand naar binnen gedrukt. dit fenomeen wordt ook wel 
het zandpompeffect genoemd. Bij een metrotunnel (van de REt in Rotterdam) is door dit effect bij 
diverse zinkvoegen het ginaprofiel in dak- en wandvoegen zover naar binnen gedrukt dat schade 
aan de constructie is ontstaan en de voeg is gaan lekken, zie FIGUUR A.3. opgemerkt wordt dat de 
schade met name het gevolg is van een wat ongelukkige detaillering van de klemconstructie op de 
betonconstructie. deze vorm van bezwijken kan alleen optreden bij vergelijkbare detailleringen.

Figuur A.2 / Geplooid omegaprofiel in wand. (Foto: Nebest)
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de kans op het ontstaan van dit schademechanisme wordt mede bepaald door de beschikbare ruimte 
in de voeg tussen het ginaprofiel en de buitenzijde, de wijze waarop de ginaprofielen bevestigd zijn en 
de aanwezigheid van constructieve elementen die het ginaprofiel kunnen tegenhouden. In het dak is 
de kans op dit schadetype het grootst, maar het kan ook in de wand of vloer optreden. In de metrotunnel 
waar dit probleem zich heeft voorgedaan, is vooral schade aan het dak opgetreden (zie FIGUUR A.4) 
met op een enkele locatie schade in de wand (zie FIGUUR A.5). In de vloer zijn geen schades ontstaan. 
doordat de metrotunnel op palen staat, wordt uitgegaan van inklinking van de ondergrond onder de 
tunnel, waardoor in de vloervoeg geen grond wordt opgespannen.

In het overzicht van zinkvoegonderzoeken [2] is in bijlage A een inventarisatie opgenomen van tunnels 
die getoetst zijn op mogelijke kans op dit schademechanisme. daarbij is gekeken naar de ruimte in 
de voeg voor het ophopen van zand en de kans op het afbreken van bouten waarmee het ginaprofiel 
bevestigd is. Bij een combinatie van een grote ruimte in de voeg en het ontbreken van een stalen 
omranding, is een kans aanwezig op het naar binnen drukken van het ginaprofiel waarbij bouten 
afbreken. 

A.2 Monitoring: wat en hoe?
Monitoring van zinkvoegen start met het bepalen van de nulsituatie. Voor bestaande tunnels is het 
uitvoeren van metingen onvoldoende; inspecties zijn noodzakelijk. op basis van de opgedane ervaring 
is bekend dat zinkvoegen individueel sterk in aantasting kunnen verschillen. Voor een volledig beeld 
van de zinkvoegen dienen dan ook alle zinkvoegen in zowel vloer, wand als dak visueel te worden 
geïnspecteerd. Voor alle voegen geldt dat de mate van aantasting in de splashzone het grootst is, hier 
dient dan ook de focus op te liggen (zie FIGUUR A.6). 

Indien inspectie van alle mootvoegen niet mogelijk is, verdient het de voorkeur de voegen te onder-
zoeken met de grootste onderlinge zettingsverschillen of zettingen. Voor de meeste tunnels geldt 
dat de grootste onderlinge vervormingen bij de landhoofden zijn opgetreden. Indien de sluitvoeg van 
klemconstructies voorzien is, heeft deze voeg ten gevolge van het ontbreken van een tweede afdichting 
een hogere prioriteit dan de overige zinkvoegen.

Figuur A.3 / Schadebeeld RET. (Bron: Cement 8, 2019)

Figuur A.4 / Zinkvoegschade dakvoeg RET. (Bron: Cement 8, 2019) Figuur A.5 / Uitstulping ginaprofiel uit 
wandvoeg RET. (Bron: Cement 8, 2019)
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Toestand klemconstructie 
Per voegdeel (vloer, splashzone, wand/dak) dient de toestand van de bouten in beeld te worden 
gebracht. Hierbij dient te worden gelet op de mate van aantasting van de coating en omvang van de 
corrosie. omdat de meeste voegdelen alleen met een camera te inspecteren zijn, is het lastig de mate 
van corrosie vast te stellen. 

Voor het visueel inspecteren van de vloervoegen en splashzone dient het water uit de voegen te 
worden verwijderd. Het verdient de voorkeur de inspectie vanuit de buitenwand op handafstand uit te 
voeren. Bij aanwezigheid van beton dient een gat onder een hoek naar de zinkvoeg te worden geboord. 
Bij bepaling van de diameter dient rekening te worden gehouden met mogelijkheden voor leegzuigen 
van de voeg. ter beperking van het risico op aanboren van het omegaprofiel dient het inspectiegat 
in lijn met de bouten te worden geboord. Bij het bepalen van de boormaatvoering dient rekening te 
worden gehouden met een mogelijke aanwezigheid van deuvels in de wand. Voor aanbrengen van 
inspectiegaten in beplating op de voeg dient te worden nagegaan of de platen zijn voorzien van asbest. 
Indien zogeheten nobranda-platen op tekeningen zijn aangegeven, dient te worden uitgegaan van 
bruin asbest.

Waterdruk op omegaprofiel
op de meeste onderzochte omegaprofielen is geen waterdruk aangetroffen, waarmee is aangetoond 
dat de meeste ginaprofielen ook na veertig tot vijftig jaar nog goed functioneren. Een waterdruk op 
het omegaprofiel geeft enerzijds de noodzaak aan van een goed functionerende klemconstructie, 
anderzijds de beperking in mogelijkheden om aangetaste bouten en klemlijsten los te maken en te 
vervangen.

Figuur A.6 / Voegdelen met verschillende mate van aantasting. (Bron: Nebest)

Figuur A.7 / Links een boring schuin naar buitenwand, rechts een boring in lijn met bouten. (Bron: Nebest)
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Voor het vaststellen van de aanwezigheid van water achter het omegaprofiel kan het profiel met de 
hand of een stok worden ingeduwd. ook kan erop worden geklopt. Bij een soepele mogelijkheid van 
induwen is er geen water achter het omegaprofiel aanwezig. 

Voegbreedte en verticaal zettingsverschil
Aan de hand van de voegwijdte en het onderlinge zettingsverschil kan de vervorming van het 
omegaprofiel worden gemodelleerd en de restcapaciteit worden bepaald. de voegbreedte kan worden 
bepaald door de ruimte tussen de klemlijsten te meten. In het ontwerp zijn de bouten aan beide 
voegzijden normaal gesproken op gelijke hoogte voorzien. Meting van het hoogteverschil tussen 
bouten van beide voegzijden geeft dan ook een scherp beeld van het zettingsverschil.

Aanwezigheid vervuiling
Alle onderzochte voegen in autotunnels bevatten water in het vloerdeel. In spoortunnels en een enkele 
autotunnel is een droge voeg aangetroffen. Bij sommige voegen is het water dermate sterk vervuild 
dat een camera-inspectie niet mogelijk is. Een aantal onderzochte voegen zijn met zand en bouwafval 
vervuild, waardoor het onderste wanddeel niet te inspecteren is. In een aantal gevallen is zoveel vuil 
onder in de wandvoeg aanwezig dat de vloervoeg niet met een camera vanuit de buitenwand bereik-
baar is.

Waterpeil in voeg
Het is niet bekend met welke snelheid de vloervoegen met water vollopen en in welke mate water uit 
de voeg verdwijnt door weglekken of verdamping. omdat schommelingen in het waterpeil van invloed 
kunnen zijn op de mogelijkheden voor het stoppen of vertragen van de corrosie, wordt aanbevolen een 
beeld van de schommelingen in het waterpeil te krijgen.

Verzakking ginaprofiel
Indien geen waterdruk op het omegaprofiel aanwezig is en verwijderen van bouten en klemlijsten 
haalbaar is, is inspectie van het ginaprofiel ter plaatse van het dak mogelijk. deze inspectie is vooral 
noodzakelijk indien uit een bureaustudie blijkt dat er een kans op het optreden van het zandpompeffect 
aanwezig is.

A.3 Advies meetfrequentie zinkvoegen
Voor nieuwe en bestaande tunnels waarbij uit de nul-inspectie geen zorgelijke uitkomsten zijn 
gekomen, wordt een vijfjaarlijkse herinspectie van de splashzone en een tienjaarlijkse inspectie van de 
overige voegdelen geadviseerd. 

Voor tunnels waar een zorg over de (rest)sterkte van de klemconstructies bestaat, wordt geadviseerd 
om binnen vijf jaar een renovatie van de voeg uit te voeren, waarbij een deel van de klemconstructie 
wordt versterkt.

om een goed beeld van de schommelingen in het waterpeil te verkrijgen, wordt geadviseerd in het 
eerste jaar na de nul-inspectie/leegzuigen van de voegen het waterpeil te monitoren.
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Voor het goed kunnen bepalen van de civieltechnische scope van een tunnelrenovatie, is 
een beter inzicht nodig in de toestand en het vervormingsgedrag van tunnelconstructies. 
Hiervoor moeten tunnels op een meer gestructureerde manier gemonitord, zodat er meer en 
betere data beschikbaar is om onderzoek mee te doen. Het COB-netwerk heeft hiervoor een 
werkwijzer ontwikkeld.

de werkwijzer is gericht op het inrichten van een monitoringsysteem in een tunnel, in 
samenhang met het daaropvolgende proces van data-analyse, data-interpretatie, het 
uitvoeren van een conditiebepaling van de tunnel en het voorspellen van toekomstig gedrag. 
de werkwijzer is bedoeld ter ondersteuning van de besluitvorming over monitoring: wat 
moet er worden gemonitord, op welke manier en  met welke frequentie? daarbij gaat het 
vooralsnog om het verzamelen van data voor wetenschappelijk onderzoek (door Phd-, 
Pdeng- en Msc-studenten). de resultaten van deze onderzoeken zorgen voor een betere 
onderbouwing van het gedrag van tunnels en vergroten de bruikbaarheid van de 
werkwijzer voor onderhoudsdoeleinden.

dit document betreft versie 1 van de werkwijzer. de scope is vooralsnog beperkt tot 
vervorming(en) van de constructie(s) en voegen van afgezonken tunnels, waarbij 
zowel aan nieuwbouw als aan bestaande tunnels is gedacht. uitbreiding met 
dataverwerking, geleerde lessen en andere tunneltypes (zoals boortunnels 
en landtunnels) staat gepland voor volgende versies.

Werkwijzer monitoring 
zinktunnels
Gids voor het gestructureerd meten van 

tunneldeformaties
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