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Delft cluster is een open 
netwerk en verricht ten 
behoeven van grond- weg en 
waterbouwsector onderzoek 
op het gebied van duurzame 
inrichting van deltagebieden

COnSOrtium OnDergrOnDS BOuwen:
KenniSVrAAg en -AAnBOD Bij elKAAr Brengen

Op de COB-middag van 2003 richtten Delft Cluster 
en COB het Consortium Ondergronds Bouwen op. 
Daarin komen het onderzoek naar en de praktijk van 
ondergronds bouwen samen. twee overkoepelende 
projecten moeten de ontwikkeling van kennis stimu-
leren, maar vooral ook de toepassing daarvan. Daar 
is de organisatie op ingericht. wat levert dat op?

Het Consortium Ondergronds Bouwen is een vervolg  
op de samenwerking van Delft Cluster en COB in het 
gemeenschappelijk Praktijkonderzoek Boortunnels 
(gPB). Achter beide initiatieven schuilt dan ook hetzelf-
de motief: het ontwikkelen van een hoog kennisniveau 
over de aanleg van ondergrondse constructies. maar het 
consortium gaat een stap verder door bovendien het 
inbedden van de onderzoeksresultaten in de praktijk 
van het ondergronds bouwen te stimuleren. Kennis 
ontwikkelen én implementeren, dat is de insteek van 
de twee overkoepelende projecten ‘Beheerst Boren in 
Stedelijk gebied’ en ‘innovatief Ondiep Bouwen’, die 
het consortium in 2008 of 2009 hoopt af te ronden. 



Binnen het project ‘innovatief Ondiep Bouwen’, wordt 
als eerste gekeken naar de krachtwerking tussen 
de verschillende buiselementen bij de aanleg van  
microtunnels onder het ij en de A13/rijn-Schiekanaal.

goedkoper          Het tweede onderzoek binnen het project 
‘innovatief Ondiep Bouwen’, is gericht op het benutten van 
de ondiepere ondergrond. Het gebruik van grondlagen die 
minder diep liggen dan het pleistocene zand – dat tot nu toe 
vooral wordt gebruikt voor ondergrondse functies - maakt 
ondergronds bouwen namelijk goedkoper, wat vooral aan-
trekkelijk is in dichtbevolkte gebieden. Om de veelal slap-
pere lagen op een intensieve en kosteneffectieve manier te 
kunnen gebruiken voor ondergronds ruimtegebruik, worden 
binnen het project innovatieve technieken ontwikkeld. Zo 
wordt onderzoek gedaan naar technieken om zonder graven 
de ligging van kabels en leidingen te kunnen detecteren, wat 
van belang is om schade en gevaar voor mens en milieu te 
voorkomen. De onderzoekers kijken in eerste instantie naar 
sonartechnieken, omdat deze het meest veelbelovend lijken.

maatschappelijke gevolgen          Binnen het onderzoek 
‘Bijzondere Belastingen’ staat de explosiebestendigheid 
van tunnels centraal. wordt bijvoorbeeld een doorgaande 

weg naar de ondergrond verplaatst, dan is het gewenst dat 
deze weg ook geschikt is voor het transport van gevaarlijke 
stoffen. Dat stelt speciale eisen aan de tunnelconstructie. 
welke dat zijn wordt binnen dit onderzoeksproject onder-
zocht. De volgende stap is de ontwikkeling van een model 
om het gedrag van tunnels te voorspellen bij calamiteiten.
een ander onderzoek van het consortium betreft een studie 
naar de risico’s van het bundelen van ondergrondse kabels 
en leidingen. Stel dat al deze infrastructuur wordt onderge-
bracht in een ondergrondse leidingtunnel en in deze tunnel 
brand ontstaat door kortsluiting. wat zijn dan de maat-
schappelijke gevolgen? Valt dan ineens de gas-, water-, en 
elektriciteitsvoorziening uit evenals de telecommunicatie?  

Andere tunnelconcepten          tenslotte is er ook nog een on-
derzoek dat sterk toekomstgericht is. Dit onderzoek moet lei-
den tot totaal andere tunnelconcepten. De tijdhorizon beslaat 
hierbij circa 25 jaar. Voor dit traject zet het consortium samen 
met marktpartijen een denktank op en gaat het allerlei innova-
tieve ideeën, rijp en groen, inventariseren. Vervolgens zullen 
de meest interessante en kansrijke ideeën worden uitgewerkt.

VerbeTeriNg boVeNgroNDSe leeFKwAliTeiT Door 
  oNDergroNDS ruimTegebruiK

Binnen het  project  ‘Beheerst Boren’ ligt de nadruk onder meer 
op geboorde tunnels en meer specifiek op het zoveel mogelijk 
voorkomen van omgevingshinder – denk aan verzakkingen, 
schade aan gebouwen en trillingshinder – bij de aanleg van dit 
soort tunnels. Zo worden methoden en modellen ontwikkeld om 
omgevingsbeïnvloeding goed te kunnen voorspellen, te kwanti-
ficeren en te beheersen. Daarbij kijken de onderzoekers niet al-
leen naar de effecten van het boren op de omgeving, maar ook 
naar de effecten die de aanleg van diepe bouwputten heeft. 
Bij de noord-Zuidlijn te Amsterdam zijn zulke bouwputten bij-
voorbeeld nodig voor de aanleg van de ondergrondse stations.

extra stevigheid          Het onderzoek naar beperking van 
omgevingseffecten is ook gericht op grondverbeteringstech-
nieken, zoals grondbevriezing en het zogeheten compensation 
grouting. Bij deze laatste techniek wordt grout onder een dus-
danig hoge druk geïnjecteerd dat de grond gaat scheuren. Het 
grout vult deze scheuren op en geeft de grond ter plaatse extra 
stevigheid. Het idee is dat op deze manier kan worden voor- 
komen dat paalfunderingen nabij tunneltracés verzakken.  
een aio gaat onderzoek doen naar deze techniek, die ook 

zal worden ingezet bij de aanleg van de noord-Zuidlijn. 
uiteindelijk moet dit onderzoek leiden tot praktische richt-
lijnen voor de toepassing van compensation grouting. er zal 
ook onderzoek plaatsvinden naar trillingshinder. Onderzoekers 
werken onder meer aan een instrument om de effectiviteit van 
trillingsreducerende maatregelen te kunnen voorspellen.

Boortechnieken          naast omgevingsbeïnvloeding, 
wordt binnen het project Beheerst Boren ook gekeken naar 
tunneltechniek. Zo is in het Stevinii laboratorium een be-
zwijkproef uitgevoerd op een aantal tunnelringen op ware 
grootte. Analyses van de meetgegevens moet het inzicht in 
de werkelijke sterkte van boortunnels vergroten. een ander 
onderzoek spitst zich toe op het verbeteren van boortech-
nieken voor de aanleg van ondergrondse kabels en leidingen. 
Daarbij wordt onder andere gekeken naar microtunneling. 
Ook wordt onderzocht of deze techniek is op te schalen, 
zodat hij bruikbaar wordt voor tunnels met een diameter 
van drie tot zes meter. Het gebruik van een grote tun-
nelboormachine is bij deze kleinere diameters te duur en 
microtunneling werkt tot een diameter van ca. 2 meter. 

Een manier om dichtbevolkte gebieden 
leefbaar te houden is het verplaatsen 
van overlastveroorzakende functies naar 
de ondergrond. Het Consortium Onder-
gronds Bouwen onderzoekt hoe dat op een 
duurzame, betaalbare en veilige manier 
kan. Ook gaat het na hoe ondergrondse 
infrastructuur kan worden aangelegd 
zonder veel hinder te veroorzaken voor de 
omgeving. De verschillende onderzoeken 
zijn ondergebracht in twee projecten, 
‘Beheerst boren in stedelijk gebied’ en 
‘Innovatief ondiep bouwen’.



Clusterprogramma beperkte de samenwerking zich tot onder-
zoek op het gebied van grote boortunnels. nog steeds is dit een 
belangrijk onderdeel en streven we binnen het gPB ernaar om 
bij grote boortunnelprojecten eerder ontwikkelde kennis toe te 
passen en te valideren. Op die manier kunnen we elke keer als 

het ware op de schouders van 
het vorige project gaan staan. 
we richten ons nu echter ook 
op de ondiepe ondergrond, op 
microtunneling en op bundeling 
van ondergrondse kabels en 
leidingen. Dat laatste onder-
werp is vrij recent aangedragen 
door het COB-platform Kabels 
en leidingen. Het mooie is dat 
we door de Bsik-gelden die 
Delft Cluster voor het onder-
zoeksprogramma krijgt én de 
ingebouwde flexibiliteit in het 
onderzoeksprogramma, snel 
met zo’n onderwerp aan de slag 
kunnen gaan. Verder zijn we als 

consortium op dit moment nauw betrokken bij het definiëren 
van de zogeheten ‘strategic research agenda’ op het gebied 
van ondergronds bouwen voor het 7e Kaderprogramma van 
de eu. inbedding van het onderzoek in een europees kader is 
namelijk de komende jaren een belangrijk aandachtspunt.”

met de oprichting van het Consortium Ondergronds Bouwen is 
volgens Van den Berg een belangrijke stap voorwaarts gezet: 
“Voor die tijd werkten Delft Cluster en COB ook al samen, maar 
de basis waarop dat gebeurde was wezenlijk anders. we hadden 
bijvoorbeeld elk een eigen onderzoeksprogramma, waarbij dat 
van ons vooral fundamenteel gericht was en dat van het COB 
veel meer op de ontwikkeling van praktijkkennis. Dat betekent 
overigens niet dat er toen geen koppelingen waren. Zo onder-
kenden we bij het opzetten van ons eerste vierjarenprogramma 
de bruikbaarheid van de aanpak die het COB hanteerde binnen 
het gPB, het platform gemeenschappelijk Praktijkonderzoek 
Boortunnels, te weten in het ene project kennis ontwikkelen 
en deze kennis in een volgend project toepassen en valideren. 
Daarom hebben we toen al diverse onderzoeken gekoppeld 
aan concrete boortunnelprojecten in het kader van dit gPB.”

logische stap          “Al snel was duidelijk dat samenwerk-
ing veel oplevert, omdat we elkaar goed aanvullen. Het COB 
is door zijn uitgebreide netwerk bijvoorbeeld uitstekend in 
staat de door Delft Cluster ontwikkelde kennis in te brengen 
in de brede context van het ondergrondse ruimtegebruik. 
Het was dan ook een logische stap om meer samen te gaan 
doen en onze krachten te bundelen in het Consortium Onder-
gronds Bouwen. De ontwikkeling van het tweede vierjaren-
programma van Delft Cluster was een unieke gelegenheid om 
te werken aan een gezamenlijke onderzoeksprogrammering.”

Kracht van directe verbindingen          Van Berkel is 
enthousiast over het nieuwe onderzoeksprogramma dat inmid-
dels in uitvoering is: “Het is een samenhangend en integraal 
programma geworden, dat zowel fundamentele als meer 

praktische kennis oplevert. 
Doordat we het programma 
vanaf het begin samen hebben 
ontwikkeld, is het goed gelukt 
om het onderzoek nauw te 
laten aansluiten op de kennis-
behoefte van de sector. Sterk 
vind ik verder dat de betrokken-
heid van marktpartijen bij de 
onderzoeksprojecten - onder 
andere in begeleidingscom-
missies - in combinatie met 
de gemeenschappelijke 
activiteiten van Delft Cluster 
en het COB op het gebied van 
kennisoverdracht en com-
municatie, ervoor zorgt dat de 
ontwikkelde kennis ook snel 
neerslaat in de markt.” Van den 
Berg vult aan: “Daarmee is onze 
werkwijze een prachtig voor-
beeld van ‘de kracht van directe 
verbindingen’, de aanpak die 
volgens de ad hoc commissie 
‘Brugfunctie tnO en gti’s’ nodig 
is om te zorgen dat onder-
zoeksresultaten ook worden toegepast door marktpartijen.” 

Verbreding gww        Dat de oprichting van het consortium 
heeft geleid tot een verbreding van de samenwerking ziet Van 
Berkel eveneens als een positief punt: “in het eerste Delft 

coNSorTium  
oNDergroNDS 

bouweN

“SAmeNwerKiNg heeFT AlleeN  
 mAAr VoorDeleN”

“Samenwerking heeft alleen maar voorde-
len”, stellen dr.ir.Peter van den Berg van 
Delft Cluster en  drs. Inge van Berkel van 
het Centrum Ondergronds Bouwen (COB). 
Eind 2003 hebben de twee organisaties het 
Consortium Ondergronds Bouwen opgericht 
om de onderlinge samenwerking te inten-
siveren, met als resultaat een gezamenlijk 
onderzoeksprogramma. Dit is zodanig 
vormgegeven dat de kennisontwikkeling 
goed aansluit op vragen uit de praktijk.



eind 2004 / begin 2005 is er in opdracht van het Kabels en 
leidingen Platform van het COB een haalbaarheidsstudie 
uitgevoerd, met een goedkoop, draagbaar, snel en een-
voudig te bedienen apparaat zou de aannemer tot 2 meter 
diep onder alle mogelijke bodemcondities de precieze lig-
ging van alle mogelijke kabels en leidingen moeten kunnen 
zien. wat blijkt: zo’n apparaat bestaat nog niet, maar zou 
wel kunnen bestaan. twee veelbelovende technieken zijn 
hiervoor beschikbaar: de aloude grondradar, en de nog niet 
eerder voor deze problematiek toegepaste (grond)sonar.

radar en sonar werken volgens hetzelfde principe: golven wor-
den uitgezonden, weerkaatsen tegen objecten en komen terug 
en worden door een sensor opgepikt. uit de tijd die een golf er-
over doet om heen en weer te gaan kan worden bepaald hoe ver 
het weerkaatsende object ligt. Door meerdere sensoren te ge-
bruiken kan ook een ruimtelijk beeld worden geschapen. radar 
gebruikt elektromagnetische golven, sonar gebruikt mechani-
sche (geluids-)golven. radar is bekend vanwege z’n toepassing 
in de atmosfeer, terwijl sonar vooral in het water (op zee) wordt 
gebruikt. maar sonar wordt eigenlijk ook in de grond gebruikt: 
beter bekend als ‘seismiek’ wordt daarmee de diepe ondergrond 
in kaart gebracht. en radar wordt gebruikt om de ondiepe on-
dergrond in kaart te brengen, bijvoorbeeld voor het opsporen 
van bommen en granaten, of voor archeologisch onderzoek.

Alle KAbelS  eN 
leiDiNgeN iN 
beelD

Als je een schep in de grond zet, 
loop je kans een kabel of leiding 
te beschadigen. Een KLIC-mel-
ding kan de kans verkleinen, 
maar gezien de jaarlijkse, op 50 
miljoen euro geschatte, graaf-
schade mag de kans nog een stuk 
kleiner. Zou het niet fijn zijn als 
de aannemer zelf even kon kijken 
of er iets zit?



Dat maakt het verschil tussen high-end en off-the-shelf 
hardware. Het maakt het verschil tussen een duur apparaat 
(E 100.000) en een betaalbaar (E 10.000). een lagere 
frequentie opent ook mogelijkheden in de postprocessing, 
zoals het slimmer combineren van een reeks sensoren, waar-
door betere ruimtelijke beelden kunnen worden opgebouwd.

maar ook voor de radar zijn er nog ontwikkelingslijnen 
denkbaar die de toepassing voor kabels en leidingen ver-
beteren. Het gaat hierbij om de postprocessing, de manier 
waarop gereflecteerde signalen worden geïnterpreteerd. 
Zo wordt er nog relatief weinig gebruik gemaakt van ‘scat-
tering’. Als object en golflengte ongeveer even groot zijn, 
het grijze gebied tussen weerkaatsing en omspoeling, 
worden golven verstrooid. Het is lastig, maar wel mogelijk 
om in verstrooide signalen een object terug te vinden. 
een ander aspect is dat kabels en leidingen zich laten 
kenmerken door hun bijzondere geometrie: lang en dun. 
Ook dat gegeven kan in de postprocessing gebruikt gaan 
worden.

A. Koopman, TNO Bouw en Ondergrond

Als een object te ver of te diep 
ligt, zijn de weerkaatste golven 
niet meer zichtbaar 

golven, zowel mechanische als elektromagnetische, kennen 
twee belangrijke begrenzingen. ten eerste wordt een golf 
alleen goed weerkaatst als een object (veel) groter is dan de 
golflengte. Als de golflengte veel groter is dan het object 
‘spoelt’ de golf er ongehinderd omheen. ten tweede worden 
golven gedempt, per golflengte verliest de golf een zeker 
percentage van z’n energie. Als een object te ver of te diep 
ligt, zijn de weerkaatste golven niet meer zichtbaar.
Deze begrenzingen leiden tot een klassiek dilemma: enerzijds 
zou men de golflengte zo klein mogelijk willen hebben om 
zo veel mogelijk detail te kunnen zien, maar anderzijds wil
men de golflengte zo groot mogelijk hebben om zo ver/diep 
mogelijk te kunnen zien.

Om met grondradar een kabel van 3,5 cm diameter te  
kunnen zien is een radar nodig die golven gebruikt met  
een frequentie van 1 tot 2 gHz, uitgaande van de formule:
c = f *λ (golfsnelheid = frequentie maal golflengte) met 
c de snelheid van het licht (hoewel die in de bodem 
eigenlijk lager is).

in veel in west-nederland gangbare grondsoorten is de  
demping voor elektromagnetische golven echter hoog.  
De ervaring leert dat met 1 gHz niet veel dieper dan 1 meter 
kan worden gekeken. in zandgronden is 2 meter wel haalbaar.
met grondsonar zijn voor diezelfde kabel golven nodig 
van 10 tot 30 kHz. eigenlijk hebben we het wat dat betreft 
over geluid. Ook mechanische trillingen worden sterk 
gedempt in de slappe grondsoorten, maar de verwachting is 
dat er toch dieper mee kan worden gekeken dan met radar. 
in ieder geval zijn radar en sonar complementair: in 
grondsoorten waar de radar het slecht doet mag juist 
meer van de sonar worden verwacht, en vice versa.
terwijl 1 gHz radar voor de ondiepe ondergrond een 
beproefde techniek is, moet sonar zich wat dat betreft nog 
bewijzen. Veel hangt af van in hoeverre de grond bij 20 kHz 
goed in trilling is te brengen, en of er voldoende gevoelige 
sensoren zijn voor het oppikken van de weerkaatste golven.
wat een belangrijk, beslissend, voordeel van sonar boven 
radar is, is precies die veel lagere frequentie waarmee gewerkt 
wordt (1 gHz vs 30 kHz). 



DelFT cluSTer breNgT hoogwAArDige  
 meeTKeNNiS iN

Het Projectbureau randstadrail, dat onderdeel is van het 
ingenieursbureau gemeentewerken rotterdam, doet de engi-
neering van het rotterdamse deel van randstadrail. Dit begint 
bij de grens van Pijnacker en loopt via de huidige Hofpleinlijn 
richting rotterdam. iets ten noorden van de snelweg A20 
buigt het tracé af en begint het ondergrondse deel, de Staten-
wegtunnel, die doorloopt tot aan het rotterdamse Centraal 
Station. in deze tunnel komt bij Blijdorp een ondergronds 
station. De tunnel wordt in twee fasen aangelegd. Vanaf de 
startschacht bij het Sint Franciscus gasthuis wordt eerst een 
tunnelbuis tot aan rotterdam CS geboord. Vervolgens wordt 
de tunnelboormachine gedemonteerd en weer naar de start-
schacht gebracht voor het boren van de tweede tunnelbuis. 

Ovaliseren          “De Statenwegtunnel onderscheidt zich 
van de meeste andere boortunnels door zijn minder diepe 
ligging”, vertelt geerhard Hannink van het Projectbureau 
randstadrail. “Bij de startschacht begint de tunnelboor-
machine in een zandpakket te boren, maar verderop komt hij 
vervolgens op een aantal stukken iets omhoog. Op die plek-
ken steunt de onderkant van de tunnel op het zand, maar 
ligt een deel van de constructie ook in de slappere holocene 
lagen. Dat leidt tot verschijnselen die nauwelijks of niet 
optreden bij tunnels die helemaal in het zand zijn ingebed. 
Door de aanwezigheid van de slappe lagen in de ondergrond 
is in rotterdam sprake van een continu zakkingsproces van 
de zandige ophooglaag waarop de wegen liggen.  worden de 
zettingen te groot, dan zal de gemeente de grond ophogen. 
Hierdoor zal gedurende zijn levensduur steeds meer druk 
komen te staan op de tunnel, waardoor hij kan gaan ova-
liseren. Dit is een nog onbekend verschijnsel. Zo weten we 
niet hoe die extra belasting op de tunnel zich ontwikkelt.”

geavanceerde metingen          “natuurlijk hebben we zelf de 
nodige kennis in huis. we zullen dan ook een aantal onderdelen 
van het onderzoek zelf doen. ik ben er echter van overtuigd 
dat het heel zinvol is om gebruik te maken van de expertise van 
Delft Cluster. geoDelft en tnO hebben bijvoorbeeld veel kennis 
van en ervaring met geavanceerde metingen aan boortunnels. 
Dat is heel belangrijk. Bij dit soort projecten moet je namelijk 
vooraf heel goed nadenken wat er allemaal kan gebeuren en 
hoe je zorgt dat je alle optredende processen ook daadwerkelijk 
‘vangt’ met je metingen. na veel overleg is besloten om voor 
het meten van de gronddruk op de tunnel, gebruik te maken 
van een japans meetinstrument. Dit bestaat uit een vlakke 
plaat die op de tunnellining wordt aangebracht en de druk 
meet over een relatief groot oppervlak. Het aantrekkelijke 
daarvan is onder andere dat je lokale effecten uitmiddelt.” 

Kostenbesparing          “een ander vraagstuk is hoe ondiep 
je boortunnels uiteindelijk kunt bouwen. Dat is een uiterst 
relevant vraagstuk, omdat een ondiepere ligging twee  
duidelijke voordelen heeft. in de eerste plaats kun je 
dan voor de bouw van stations volstaan met minder 
diepe bouwputten, wat een aanmerkelijke kostenbespa-
ring oplevert. Daarnaast is een minder diepgelegen 
station beter en sneller bereikbaar voor de reizigers.” 
Concluderend stelt Hannink: “Zowel de vraag hoe de belasting 
op een tunnel zich ontwikkelt als deze deels in slappe lagen 
ligt, als de vraag hoe ondiep je kunt bouwen, hebben een 
belang dat verder gaat dan dat van rotterdam alleen. Daarom
vinden we het zinvol dat een bredere club naar deze vragen 
kijkt en hebben we het project ingebracht in het gPB.”

Tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam komt een 
nieuw lightrailsysteem, RandstadRail geheten. Een deel 
van het Rotterdamse tracé komt ondergronds te liggen. 
Hiervoor wordt een boortunnel gebouwd met een lengte 
van circa tweeëneenhalve kilometer. De bovenkant van de 
tunnel komt op sommige plaatsen in de holocene lagen te 
liggen. In het kader van het Gemeenschappelijk Praktijkon-
derzoek Boortunnels (GPB) gaat Delft Cluster onderzoeken 
welke effecten de ondiepe ligging heeft op de tunnel. 

rANDSTADrAil



in het kader van het onderzoek ‘gedrag Bouwputten’ is een 
studie uitgevoerd naar de interactie tussen wanden, vloeren, 
trekpalen, grond en grondwater wanneer een bouwput wordt 
ontgraven. Het doel was om bestaande ontwerpmodellen te 
toetsen en tot aanpassingen te komen. De bouwput die het 
project ter beschikking stond was een van de compartimenten 
van de oostelijke toerit van het Pannendersch Kanaal. Het 
compartiment, dat verder ‘de bouwput’ zal worden genoemd, 
had een afmeting van ca. 20 x 110 m bij een diepte van 
ongeveer 15 m. De grondslag bestond voornamelijk uit zand. 
Bij de bouw van de bouwput is begonnen met het inbrengen 
van de combiwanden, het aanbrengen van trekankers en 
een eerste (ongesteunde) ontgraving. na de aanleg van het 
stempelraam op 3 m onder de rand werd in den natte verder 
ontgraven tot de onderkant van de onderwaterbeton- (OwB-
)vloer. nadat deze gestort en uitgehard was, werd de bouwput 
drooggezet en kon de constructie van de tunnelmoot begin-
nen. na gereedkomen van de tunnelmoot werd de ruimte 
tussen tunnelmoot en de combiwanden aangevuld, waarna 
het stempelraam en de combiwanden verwijderd werden. 

metingen          Om het krachtenspel in de bouwput te onder-
zoeken zijn in twee meetraaien rekmetingen verricht in de 
stempels en de onderwaterbetonvloer. uit die metingen zijn 
de krachten en momenten in de stempels en de vloer af te 
leiden. eén meetraai bevond zich nabij een van de kopwanden 
van de bouwput, terwijl de andere zich in het midden van de 
bouwput bevond. Bij deze laatste meetraai was bij benadering 

VAliDATie oNTwerpmoDelleN iN bouwpuT  
 pANNerDeNSch KANAAl

Voor het ontwerp en de aanleg van bouw-
putten is inzicht in het krachtenspel in 
damwand, vloer en stempelconstructie en de 
bijbehorende vervormingen wezenlijk. In een 
van de toeritten van de Tunnel Pannendersch 
Kanaal deed zich de mogelijkheid voor om 
bestaande ontwerpmodellen te toetsen en 
met aanbevelingen tot verbetering te komen.



resultaten eem berekeningen bouwput

meting eem best estimate eem lage grondstijfheid

Fase 1: Aanbrengen combiwand en ontrgaven tot  stempelhoogte

Fase 2: Aanbrengen stempel en verder ontgraven

Fase 3: Aanbrengen owb en droogzetten bouwput

sprake van een 2D-situatie, terwijl in de buurt van de compar-
timenteringswand 3D-effecten duidelijk een rol spelen. naast 
de rekmetingen zijn hellingmetingen uitgevoerd, die vlak na 
start van de bouw zijn begonnen en in verschillende fasen zijn 
herhaald. De hellingmeetbuizen van de 2D-meetraai waren op 
de tussenplanken van de combiwand gelast; in de raai nabij 
de kopwand zijn ze op ca. 2 m uit de combiwand geplaatst.

er is gedurende twee perioden continu gemeten. De eerste 
meetperiode was tijdens het droogzetten van de bouwput, 
de tweede tijdens de afbouw; twee van de fasen die geo-
technisch het meest interessant zijn. De rekmetingen bleken 
maar beperkt bruikbaar door temperatuursinvloeden, het 
uithardingsproces van de OwB en andere uitvoeringsfacto-
ren. De focus is daarom gelegd op de vervormingsmetingen. 

Analyses          De bruikbare metingen zijn gebruikt om 
de toepasbaarheid van de gangbare ontwerpmodellen 
voor de situatie bij het Pannerdensch Kanaal te beoorde-
len. Voor deze studie zijn diverse rekenmodellen getoetst. 
Voor de combiwand zijn een verenmodel (mSheet) en een 
eem model (PlAXiS Hardening Soil) toegepast. Voor de 
onderwaterbetonvloer is Cur 77 ‘rekenregels voor onge-
wapende onderwaterbetonvloeren’ toegepast. Allereerst 
is gekeken wat een best estimate parameterset voor resul-
taten gaf. Daarna is beperkt gevarieerd met de stijfheid 
van de grond (-30 %) en die van de combiwand (-10 %).

Conclusies en aanbevelingen           Binnen de 
oorspronkelijke doelstelling van het project is gebleken dat 
de uitbuiging van de combiwand redelijk goed voorspeld 
was (ca. 20 % onderschat). een mogelijke oorzaak is dat 
de tussenplanken minder stijf reageren dan de HZ-profie-
len van de combiwand. Daarbij trad ongeveer 90 % van de 

eindverplaatsing van de combiwanden in de bouwfase op 
bij het ontgraven in den natte. De extra verplaatsing van 
de wanden door het droogzetten bleef beperkt tot enkele 
mm’s. Verder kwam de OwB-vloer 5 - 10 mm omhoog bij het 
droogzetten van de bouwput, dit is redelijk goed in over-
eenstemming met de voorspelling op basis van Cur 77. 

Daarnaast heeft het project een aantal leermomenten opgele-
verd voor wat betreft het valideren van een bouwputontwerp 
met monitoring. Allereerst is een goed contact van de onder-
zoekers en de aannemer cruciaal voor een goede afstemming 
van het type en de frequentie van de metingen op de bouwfa-
sering. Verder moet voor een vollediger analyse van bouwput-
gedrag in de toekomst uitgebreider worden gemeten waarbij 
‘dezelfde’ meting ook op meerdere plaatsen wordt uitgevoerd. 
Om 3D-effecten te bepalen moeten hellingmeetbuizen op 
de wand worden geplaatst, zowel op een 2D-locatie als nabij 
de hoeken. Verder dienen zettingsmetingen achter de wand 
te worden uitgevoerd en gecorreleerd aan de uitbuiging van 
de wand. installatie-effecten als ontspanning en verdich-
ting kunnen worden bepaald door voor- en nasonderingen 
op dezelfde locatie. referentiemetingen ten opzichte van 
een vast punt op voldoende afstand zijn van belang om de 
bewegingen van de bouwput als geheel te kunnen analyseren.
Het meten en interpreteren van krachten en momenten in 
stempels, wanden en OwB-vloeren vraagt om nader onder-
zoek. metingen aan bouwputonderdelen als de OwB-vloer 
en stempels zijn sterk onderhevig aan invloeden van tem-
peratuur en voor wat betreft de vloer van het uitharden 
van beton. Het goed documenteren van deze leermomen-
ten is wezenlijk voor een verdere kennisontwikkeling.

A. Verweij en M. Korff, GeoDelft

verplaatsing combiwand

Meting

verenmodel (MSheet)

EEM model (PLAXIS)

t.p.v. stempel maximaal Bij de OWB-vloer

[mm]

Noord 25 Noord 45

[mm] [mm]

Zuid 40 Zuid 55

Noord 20

Zuid 25

9 tot 23 22 tot 33 13 tot 17

Noord 20 tot 25 Noord 34 tot 42

Zuid 34 tot 43 Zuid 42 tot 51

Noord 22 tot 29

Zuid 25 tot 32

COB-bouwput Pannerdensch Kanaal



Voortbouwend op eerdere kennisopbouw in samenwerkings-
verbanden als COB/Btl (Boren tunnels en leidingen) en gBB 
(gemeenschappelijk Basisonderzoek Boortechnologie), is Delft 
Cluster de mogelijkheid geboden om door middel van prak-
tijkonderzoek bij twee grootschalige projecten de bestaande 
kennis op gebied van microtunneling te verdiepen. Het gaat om 
de monitoring van twee gesloten-front boringen voor krui-
singen van rioolpersleidingen met bestaande infrastructuur. 
De eerste is de kruising van een rioolpersleiding met het ij, 

in opdracht van Dienst waterbeheer & riolering Amsterdam, 
een boring met een diameter van 1m80 en een lengte van 
800 m; de tweede is een soortgelijke kruising met de A13 
en het rijn-Schiekanaal in rijswijk, bij een project van het 
Hoogheemraadschap van Delfland. Hier was de diameter 
1m60 en de lengte 900 m. De metingen aan deze projecten 
zijn een unieke manier om de geldende rekenmethoden en 
richtlijnen op gebied van microtunneling te valideren.

Krachtconcentratie          Bij de aanleg van leidingen door 
middel van micro-tunneling wordt de in aanbouw zijnde 
tunnel vanuit een startput met vijzels door de grond ge-
drukt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kant-en-klare 
buizen met een lengte tussen 3 en 6 m. Door deze buizen 
achtereenvolgens de grond in te persen ontstaat een lei-
ding van grotere lengte, opgebouwd uit afzonderlijke delen. 
Omdat er veelal sprake is van een traject waarbij gebruikt 
gemaakt wordt van horizontale of verticale bochten, zul-
len de afzonderlijke buizen de bestuurbare boorkop moeten 
kunnen volgen. Hiertoe zijn de voegen tussen opeenvol-
gende buizen min of meer scharnierend ontworpen, zodat 
ze enkele graden hoekverdraaiïng kunnen ondergaan.

Bij het al maar langer worden van de tunnel, wordt de vijzel-
kracht die nodig is om de tunnel naar voren te bewegen steeds 
groter. Om de totale vijzelkracht te beperken wordt gebruik 

DoorgroNDeN  VAN KrAchTwerKiNg  
 biJ micro-TuNNeliNg

Voor de aanleg van onder-
grondse leidinginfrastructuur 
wordt in toenemende mate 
gebruik gemaakt van sleufloze 
technieken. Hierbij is sprake van 
microtunneling en horizontaal 
gestuurd boren. 
Deze technieken zijn veelal in de 
praktijk ontwikkeld, waarbij de 
aandacht voor theoretische ken-
nisopbouw is achtergebleven. 



Bovenstaand monitoringsprogramma is ingezet bij 
de genoemde projecten. Dit artikel beperkt zich tot 
de resultaten van de kruising onder het ij.

identieke beweging          De eerste analyse van de resultaten 
van de metingen geeft aan dat bij beweging van de buizen drie 
fasen te onderscheiden zijn. in de metingen zijn het starten 
van het persen, het persen zelf en het stoppen van het persen 
precies af te lezen. Alle rekopnemers vertonen een direct 
verband met voortgang en stilstand van de boormachine. 
Opvallend hierbij is dat in tegenstelling tot de theoretische 
verwachting, de twee opeenvolgende buizen identiek bewegen 
met een vrijwel constante verschilhoek, ondanks het feit dat 
de buizen zich niet gelijktijdig op dezelfde plaats bevinden.  

Verankering in de ontwerppraktijk           in een meer 
gedetailleerde analyse van de metingen worden ook de 
resultaten van de kruising A13/rijn-Schiekanaal meegeno-
men. Belangrijke stappen hierbij zijn het verder toeganke-
lijk maken van de verkregen meetgegevens en het toetsen 
van deze gegevens. Hierbij zullen de berekeningsresultaten 
vergeleken worden met de verkregen resultaten om zo een 
aanscherping van de bestaande theoretische modellen te 
realiseren. De inbreng van de verschillende deelnemers 
in het consortium is hierbij onmisbaar om verankering 
van de resultaten in de praktijk te kunnen realiseren.

P. Litjens, P. Hölscher en H. Hergarden, GeoDelft

voegmeting
(tangentiaal)

voegmeting
(axiaal)

rekopnemer
(axiaal)

rekopnemer 
(axiaal/tangentiaal)

gemaakt van tussendrukstations. in de praktijk is gebleken dat 
het doorlopen van bochten een risicovol onderdeel vormt van 
de uitvoering van microtunneling. De combinatie van de groter 
wordende krachten en de concentratie van deze krachten in 
de bochten is het centrale onderwerp van het onderzoek. 

metingen          Buizen met een lengte van 5 m zijn geïnstru-
menteerd met in het beton gegoten rekopnemers, voegmeters 
en hellingmeters. tevens zijn de perskrachten gemeten.

Om een goed inzicht te krijgen in de krachtenverdeling in 
de buis en over het raakvlak van twee buizen, zijn in totaal 
28 rekopnemers geplaatst. er zijn zowel rekken in de axiale 

als in tangentiële richting gemeten. De gemeten rekken zijn 
een maat voor de lokale spanningen in het beton. Om de 
vertaling naar spanningen te kunnen maken zijn de rekop-
nemers direct na plaatsing van de buis in situ gekalibreerd. 

Daarnaast zijn verplaatsingsmetingen uitgevoerd op het 
raakvlak tussen de buizen, die gescheiden werden met behulp 
van een houten ring. Vier voegmeters zijn over de houten ring 
geplaatst en zo afgesteld dat zowel verbreding van de voeg als 
het indrukken van de houten ring wordt gemeten.  Daarnaast 
zijn in overleg met de aannemer elektrische oliedrukopnemers 
op de persvijzels aangebracht aan de hand waarvan de totale 
perskracht gemeten is (niet de verdeling over de omtrek).

Krachtwerking bij een kromming in de baan van de leidingbuizen
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“Als je weet dat we in nederland al ruim honderd jaar bezig 
zijn met de ontwikkeling van bundelingsconcepten”, zegt 
Kamphuis, “dan is het opvallend dat we maar enkele integrale 
leidingtunnels hebben. en komt er een keer een dergelijke tun-
nel, zoals de mahlerlaantunnel bij de Amsterdamse Zuidas, dan 
zie je dat er weer scheidingen zijn gemaakt. Zo is deze tunnel 
in tweeën gesplitst, met een warm en een koud deel. Boven-
dien is de waterleiding hier onder de tunnel aangebracht.”

Patstelling          Kamphuis vervolgt: “Voor een belangrijk deel 
hangt het geringe aantal projecten waarbij sprake is van bun-
deling samen met de wijze waarop de besluitvorming verloopt. 
tegenstanders schermen bijvoorbeeld met allerlei risico’s zon-
der dat ze deze kunnen onderbouwen. tegelijkertijd zie je dat 
gemeenten, die vaak voorstander zijn omdat bundeling minder 
ruimte vergt en ook minder hinder oplevert bij onderhoud, niet 
bereid zijn een deel van de meerkosten voor hun rekening te 
nemen. Daardoor is er in feite sprake van een patstelling.”

op zoeK NAAr obJecTieVe 
KeNNiS oVer gebuNDelDe 
KAbelS eN leiDiNgeN

‘Chaos in de ondergrond’ kopte de NRC 
twee jaar geleden. De krant doelde op 
de wirwar van kabels en leidingen in 
de Hollandse bodem. Een optie om die 
chaos te verminderen is het bundelen 
van kabels en leidingen, bijvoorbeeld 
in leidingtunnels. Tot nu toe gebeurt 
dat echter nauwelijks. “Probleem is 
het ontbreken van objectieve ar-
gumenten”, stelt Anne Kamphuis, 
coördinator van het onderzoeks-pro-
gramma Ordening Ondergrond. “Wij 
proberen die boven ‘het maaiveld’ 
te krijgen. Wat zijn bijvoorbeeld de 
risico’s en hoe wordt een  risicoafwe-
ging gemaakt of wat zijn de kosten en 
baten van bundeling?”



aan de verschillende onderwerpen. De onderwerpen met de 
hoogste scores pakken we als eerste aan.  we zijn gestart met 
het onderzoek naar de risico’s van bundelingsconcepten. we 
hebben hiervoor een uitvoeringscommissie ingesteld. Deze 
bestaat uit een projectgroep van tnO, Kema, Kiwa, Kiwa-
gastec en nuon techno die het onderzoek gaat uitvoeren, en 
een klankbordgroep met vertegenwoordigers van rioned, 

tu Delft, Holland railconsult, grontmij en royal 
Haskoning. Verder zitten er in deze uitvoeringscom-
missie drie leden van het College van Opdracht-
gevers: gemeente rotterdam, nuOn en gemeente 
Den Haag. De projectgroep gaat via enquêtes 
en literatuuronderzoek in kaart brengen welke 
risico’s er allemaal zijn en met welke maatregelen 
deze risico’s zijn te beheersen. De uitkomsten van 
de diverse onderdelen van het onderzoek zal de 
projectgroep steeds in workshops met sectorpar-
tijen bespreken, zodat deze partijen mee kunnen 
denken en hun ideeën kunnen inbrengen.”

goede argumenten          inmiddels wordt ook 
aan andere onderzoeken gewerkt. Binnen-
kort start bijvoorbeeld een onderzoeksproject 
om de (maatschappelijke) kosten en baten 
van bundeling in kaart te brengen. Verder zijn 
plannen ontwikkeld voor een onderzoek dat 
in beeld moet brengen op welke wijze efficiën-
tere bundelingstechnieken in relatie tot beheer 
en onderhoud toegepast kunnen worden. 

Kamphuis: “met de verschillende onderzoeksprojecten willen 
we objectieve kennis over bundeling van kabels en leidingen 
genereren. Kennis die sectorpartijen kunnen gebruiken bij 
hun besluitvorming. Of dat ertoe zal leiden dat bundelings-
concepten in de toekomst vaker worden toegepast, is nu nog 
niet te zeggen. wat ik wel durf te zeggen is dat de afweging 
dan op basis van goede argumenten zal worden gemaakt.”

Met de verschillende  
onderzoeksprojecten  
willen we objectieve kennis 
over bundeling van kabels 
en leidingen genereren

College van Opdrachtgevers          “twee jaar geleden on-
derkende het COB-kennisplatform Kabels en leidingen deze 
patstelling en werd besloten actief te gaan werken aan geza-
menlijke kennisontwikkeling rond het bundelen van kabels 
en leidingen. Daarvoor hebben we een zogeheten college 
van opdrachtgevers in het leven geroepen met daarin allerlei 
partijen, zoals nutsbedrijven, gemeenten, het rotterdamse 

en Zeeuwse Havenbedrijf, energiened, Vewin en de Stichting 
Buisleidingstraat. Al deze partijen zien het probleem en zijn 
bereid een financiële bijdrage aan het onderzoek te leveren.”

risico’s          “Binnen dit college hebben we een lijst ge-
maakt met relevante onderwerpen. Vervolgens hebben we 
prioriteiten vastgesteld door iedereen scores te laten geven 



tweede proef is de axiale belasting daarom verlaagd tot 
100 kn/vijzel. in dit geval bleek de wrijving in de ringvoe-
gen onvoldoende om de ringen te laten samenwerken, zoals 
uit grote onderlinge verschuivingen van de ringen bleek. 
Daarbij zijn op verschillende plaatsen de schuifnokken in de 
ringvoegen gaan aanliggen, zoals uit de beschadigingen na 
demontage van de lining kon worden opgemaakt. De ovalisatie 
betrokken op de straal bereikte daarbij waarden tot 60 mm.

met deze experimenten is een beter inzicht verkregen 
in de bezwijkveiligheid van een gesegmenteerde tun-
nellining. De resultaten kunnen worden gebruikt voor 
het optimaliseren van het ontwerp van dergelijke con-
structies en voor het valideren van numerieke model-
len voor het voorspellen van het bezwijkgedrag.

J.A. den Uijl, TU Delft

Opstelling          De grote tunnelproefopstelling bestaat uit 
een cirkelvormig stalen frame met een diameter van 16 m 
waarbinnen drie ringen van de Botlektunnel verticaal op 
elkaar gestapeld zijn. elke ring bestaat uit zeven segmen-
ten en een wigvormige sluitsteen, heeft een diameter van 
9,5 m en een lengte van 1,5 m. De segmenten zijn gestapeld 
in halfsteensverband, wat betekent dat de langsvoegen in 
opeenvolgende ringen verspringend zijn aangebracht. 

De axiale reactiekrachten van de boormachine zijn gesimu-
leerd met 14 hydraulische vijzels van elk 5000 kn (500 ton). 
De grout- en gronddruk zijn gesimuleerd met 28 hydraulische 
vijzels per ring met een capaciteit van 850 kn elk. Om de ro-
tatiestabiliteit van de opstelling te waarborgen zijn de ringen 
met vier tangentiële vijzels en het frame met vier tangentiële 
pendelstaven verbonden aan de laboratoriumvloer. gemeten 
zijn oliedrukken, vijzelkrachten, rekken op het binnen- en 
buitenoppervlak van de segmenten, verplaatsingen over de 
ring- en langsvoegen aan binnen- en buitenzijde en de radiale 
verplaatsingen van de boven- en onderzijde van de ringen.
 
Doel en opzet          De radiale belasting op de lining  
bestaat uit een uniform deel en een niet-uniform deel. 
Het niet-uniforme deel van de belasting leidt tot 
ovalisatie van de ringvormige tunneldoorsnede en 
wordt daarom aangeduid als ovaliserende belasting.
uniforme radiale druk genereert in omtreksrichting alleen 
drukspanningen. De ovaliserende belasting genereert momen-
ten in de omtreksrichting. De weerstand tegen deze momen-
ten wordt beperkt door de langsvoegen. in deze langsvoegen 
rusten de 400 mm dikke segmenten “koud” tegen elkaar over 
een 170 mm brede strook. Om in evenwicht te blijven moet 
de resultante van de krachten binnen deze strook liggen.
Bij voldoende wrijving in de ringvoegen zal een deel van de 
ringkrachten worden overgedragen op de naastliggende 
segmenten. Dit draagt bij aan de weerstand tegen ovaliserende 
belasting.

Het doel van de uitgevoerde proeven was vast te stellen
wat de capaciteit is tegen ovaliserende belasting met en 
zonder samenwerking van opeenvolgende ringen. Om dit te 
kunnen realiseren zijn voorzieningen getroffen die moes-
ten voorkomen dat bij het bereiken van de bezwijkbelas-
ting het model ongecontroleerd zou vervormen, waarbij 
in korte tijd een enorme hoeveelheid vervormingsenergie 
zou vrijkomen. Dit is gerealiseerd door de kritieke voegen 
te voorzien van een opvangstrip, waarmee een tweede 
draagweg wordt gecreëerd als een voeg ‘doorslaat’.
 
er waren twee proeven voorzien: de eerste met lage en de 
tweede met hoge axiale belasting. een lage axiale belasting 
levert een geringe wrijving in een ringvoeg en dus weinig 
samenwerking tussen de ringen. een hoge axiale belasting 
zal de kans op samenwerken tussen de ringen vergroten. 
Om de rotatiestabiliteit van het liningmodel te waarbor-
gen was echter wel een minimale axiale belasting nodig.

resultaten          in de eerste proef is de laagste axiale 
belasting uit eerdere proeven aangehouden (800 kn/vijzel
bij een uniforme radiale belasting van 225 kn/vijzel). De 
samenwerking tussen de ringen bleek echter uitstekend 
te zijn, zodat er scheuren ontstonden in het beton van de 
segmenten ter hoogte van de kritieke langsvoegen. in de 

heT bezwiJKgeDrAg VAN eeN  
geSegmeNTeerDe TuNNelliNiNg

Vanaf 1999 tot eind 2005 heeft in het Stevinlaborato-
rium van de TU Delft de “grote tunnelproefopstelling” 
gestaan. Deze opstelling was in eerste instantie bedoeld 
om meetdata te vergaren voor het valideren van eindige 
elementenmodellen, waarmee de bouw- en gebruiksfase 
van gesegmenteerde tunnels kon worden geanalyseerd. 
Met de laatste serie experimenten is getracht ook een 
beeld van het bezwijkgedrag te verkrijgen. Hierbij is 
onderzocht onder welke ovaliserende belasting een ring 
bezwijkt en in hoeverre daarbij gerekend kan worden op 
de samenwerking van naast elkaar gelegen ringen. 



werkpakket 5: 
bezwijkveiligheid van boortunnels

Ook dit werkpakket bouwt voort op onderzoek dat gestart 
is in de eerste fase van Delft Cluster. Het betreft hierbij 
de proeven die zijn uitgevoerd in de tunnelproefopstel-
ling in het Stevin-laboratorium. Daar waar het onderzoek 
zich in het verleden gericht heeft op het constructiegedrag 
onder gebruiksbelastingen, zal nu aandacht besteed wor-
den aan het gedrag onder bezwijkbelastingen. Hiermee 
kan de constructieve veiligheid van een gesegmenteerde 
liningconstructie beter worden beoordeeld, zodat een be-
trouwbaarder uitspraak mogelijk is over de marge tussen 
de daadwerkelijke belastingen en de bezwijkbelasting.

Trekkers: A. Vervuurt (TNo-bouw en ondergrond) / 
J. den uijl (Tu Delft)
contact: a.vervuurt@tno.nl

werkpakket 6:  
procesverbetering aanleg 
ondergrondse infrastructuur

in de afgelopen decennia is het aanleggen van ondergrondse 
buisleidingen en kabels met behulp van boortechnieken in 
nederland sterk toegenomen. De aanleg van dergelijke 
infrastructuur op die manier gaat echter gepaard met risico’s 
met betrekking tot het beheersen van het boorproces en de 
daaraan gerelateerde omgevingsbeïnvloeding. Daarnaast 
is het boorproces van grote invloed op het uiteindelijk suc-
cesvol installeren van de ondergrondse kabel of leiding. 
Voortbouwend op recent werk in het verband van gBB 
(gemeenschappelijk Basisonderzoek Boortechnologie) 
en nStt (netherlands Society for trenchless techno-
logy) zal een onderzoeksagenda op gebied van proces-
verbetering opgesteld worden. Hiertoe zal nauw samen-
gewerkt worden met de recent opgerichte werkgroep 
‘innovatie’ vanuit het DC/COB Platform leidingen.
Daarnaast zal in het kader van een promotieonderzoek 
aandacht besteed worden aan verdere ontwikkeling van 
het integraal BoorBeheersSysteem iBBS. Dit systeem is 
gericht op on-line bijsturing van het boorproces om te 
komen tot minimale beïnvloeding van de omgeving.

Trekkers: h. hergarden (geoDelft) /  
J. pennekamp (wl|Delft hydraulics) / J. bosch (Tu Delft)
contact: h.j.a.m.hergarden@geodelft.nl

werkpakket 7:  
De bouwplaats als trekpleister

Dit werkpakket bundelt de communicatie-activiteiten van het 
gehele project ‘Beheerst boren in stedelijk gebied’. De centrale 
boodschap is dat dankzij kennisontwikkeling de ondergrond 
op betaalbare wijze te benutten is zonder dat dit ten koste 
gaat van de leefbaarheid aan het maaiveld. Het oogmerk 
is de bereikte resultaten van het onderzoeksprogramma 
breed onder de aandacht te brengen en de toepassing van 
de ontwikkelde kennis in de praktijk te bewerkstelligen. Om 
zoveel mogelijk belanghebbenden te betrekken bij het on-
derzoeksproces wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van:
 • Bestaande kanalen als COB-nieuws, geonet, en 
 tijdschriften als geotechniek en land&water     
 • Bestaande organisatorische structuren zoals 
 COB-uitvoeringscommissies en COB-programma-
 groepen en traverse-communities-of-practice  
 • Bestaande bijeenkomsten als de geotechniek
 dag, de jaarlijkse Curdag en KiVi-bijeenkomsten. 

Aansprekende referentieprojecten zoals de noord-
Zuidlijn, randstadrail en de Koepoortgarage zul-
len als drager voor de communicatie fungeren.

Trekkers: D.J. molenaar (cob) / J.K. van Deen (geoDelft)
contact: j.k.vandeen@geodelft.nl

werkpakket 8: 
internationalisering

momenteel wordt vanuit de europese Commissie de 
vorming van european technology Platforms (etP) gestimu-
leerd. Deze platforms zullen een belangrijke rol spelen bij 
de technologische kennisontwikkeling zoals die komende 
jaren gestalte zal dienen te krijgen binnen europa om de 
doelstellingen zoals geformuleerd op de eu-top van maart 
2000 te lissabon daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Vanuit de bouwsector wordt momenteel de vorming van een 
european Construction technology Platform (eCtP) voorbe-
reid. Binnen de eCtP is ruimte gecreëerd voor ondergronds 
bouwen binnen de focus area ‘underground Construction’. 
Het Consortium neemt deel aan de voorbereidingen en 
draagt actief bij aan het formuleren van een visie op de 
ontwikkeling van ondergronds bouwen tot aan 2030.

Trekkers: p.p.T. litjens (geoDelft) / h. Admiraal (cob)
contact: p.p.t.litjens@geodelft.nl

werkpakket 2:  
effectief grondverbeteren

Binnen dit werkpakket zijn vooralsnog twee grond-
verbeteringstechnieken aan de orde, te weten 
grondbevriezing en compensation grouting.

Het deel ‘grondbevriezing’ streeft er naar om de construc-
tieve en omgevingseffecten ten gevolge van het gebruik van 
kunstmatige grondbevriezing beter te kunnen beheersen en 
voorspellen. De onderzoeken die de laatste jaren zijn uitge-
voerd (westerscheldetunnel, noord-Zuidlijn) zijn gericht op 
laboratoriumexperimenten en in-situ metingen waarbij 
sterkte-eigenschappen en vorstuitzeting een belangrijke 
factor was.

Bij het onderzoek naar compensation grouting zal de 
haalbaarheid van grouttechnieken (met name fracture 
grouting) bij het controleren van verticale verplaatsingen 
(bijvoorbeeld als gevolg van het boren van tunnels) van op 
palen gefundeerde belendingen onderzocht worden. z

Trekkers: r. rijkers (TNo-bouw en ondergrond) /
 A. bezuijen (geoDelft)
contact: r.rijkers@tno.nl, a.bezuijen@geodelft.nl

werkpakket 3: 
De betrouwbare trillingsmaatregel

Voelbare trillingen en/of laagfrequent geluid ten gevolge van 
bronnen in ondergrondse constructies zijn een belangrijk 
aspect in omgevingsbeïnvloeding. in de eerste fase van Delft 
Cluster is onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van 
trillingspredicties. in deze fase wordt die lijn doorgetrok-
ken naar het betrouwbaar kunnen voorspellen van de ef-
fecten van maatregelen om trillingen te reduceren. Dit 
is van groot belang omdat de maatregelen over het alge-
meen kostbaar zijn er dus een grote mate van zekerheid 
gewenst is omtrent hun effectiviteit. Als start van het 
onderzoek is onlangs een marktverkenning uitgevoerd on-
der 40 betrokken partijen om de daadwerkelijke behoefte 
onder de verschillende stakeholders te identificeren.

Trekkers: F. galanti (TNo-bouw en ondergrond) / 
p. hölscher (geoDelft)
contact: f.galanti@bouw.tno.nl

werkpakket 4: 
gedrag van bouwputten

nog te vaak blijkt het gedrag van bouwputten in praktijk-
situaties tot verrassingen te leiden. Dit kan een belemmering 
zijn voor het draagvlak voor innovatieve, ondiepe toepas-
singen van ondergronds bouwen. Daarom zal, gebruikmakend 
van praktijkonderzoekgegevens uit recente COB-onderzoe-
ken bij de Sophia-spoortunnel en de tunnel Pannerdensch 
Kanaal, aangevuld met nieuwe resultaten van het komende 
praktijkonderzoek noord-Zuidlijn, een gevalideerd model voor 
het gedrag van bouwputten worden ontwikkeld. Deze prak-
tijkonderzoeken fungeren tevens als cases voor het project 
Perspectief voor Fundering en Bouwput binnen het kernthema 
Beheerst Benutten van de Ondergrond van Delft Cluster. 

Trekker: m. Korff (geoDelft)
contact: m.korff@geodelft.nl

project 1: beheerst boren in stedelijk gebied

werkpakket 1:  
beheerste zakkingen

Dit onderwerp is een voortzetting van onderzoek uit de 
eerste fase van Delft Cluster, waarin een zettingsmodel is 
ontwikkeld om de optredende zakkingen bij het boren van 
tunnels te beoordelen. in deze fase wordt de lijn doorge-
trokken naar het beheersen van zakkingen als gevolg van 
de aanleg van ondergrondse constructies, gebruikmakend 
van numerieke modellen in combinatie met grootschalige 
monitoring. Hierbij zal ook aandacht besteed worden aan 
de vertaling van de optredende zakkingen naar eventuele 
schade aan belendingen, waarbij onder andere gebruik wordt 
gemaakt van schadeclassificatiesystemen. Dit onderzoek 
sluit aan op het COB- praktijkonderzoek bij de noord-Zuid-
lijn in Amsterdam en de Statenwegtunnel in rotterdam.
Daarnaast is het onderzoek ‘grouting – groene Harttun-
nel’ onderdeel van dit werkpakket. De interactie tussen 
grond, grout en constructie bij injecteren van de staart-
spleet bij boortunnels staat centraal in dit werkpakket. 

Trekkers: D.J. molenaar (cob) / J. rots (Tu Delft)
contact: dirk-jan.molenaar@cur.nl



werkpakket 4: 
De innovatieve holocene stadslaag

Dit werkpakket wordt vormgegeven met behulp van een com-
munity of practice om samen de sector en gebruikmakend 
van de uitkomsten uit de andere deelonderwerpen een 
geheel nieuwe stadslaag in het Holoceen te ontwikkelen: het 
bovenste, slappe-lagenpakket dat tot nu toe onderbenut is 
gebleven. Deze stadslaag moet tot meer kwaliteit in de stad 
leiden, en tegelijkertijd realistisch uitvoerbaar zijn. Voor het 
laatste zullen de onderzoeksresultaten uit de andere deel-
onderwerpen een centrale rol spelen. Daarnaast vallen de 
volgende twee deelwerkpakketten binnen dit werkpakket:
• De totaal Andere tunnel (tAt)
 uitgebreide brainstormsessies moeten leiden tot de 
 ontwikkeling van enkele realistische concepten voor 
 de tAt. De resultaten worden gepresenteerd op 
 een symposium.
• risicoanalyse en risicobeoordeling van bundeling
  van kabels en leidingen in infrastructuren: 
 de ontwikkeling van een veiligheidsconcept.
 Dit deelwerkpakket wordt ingevuld in samenwerking
 met het Platform Kabels & leidingen van COB.

Trekker: D.J. molenaar (cob)
contact: dirk-jan.molenaar@cur.nl 

project 2: innovatief ondiep bouwen

werkpakket 1: 
bijzondere belastingen

Voor intensieve en kostenefficiënte benutting van onder-
grondse infrastructuur, is het belangrijk dat er zo weinig mo-
gelijk beperkingen in het gebruik zijn. Daarvoor is een herbe-
schouwing van de belastingen in en op tunnels noodzakelijk. 
Dat geldt met name voor bijzondere belastingssituaties, zoals 
belasting door en de effecten van explosies. Hierbij wordt aan-
gesloten bij lopende europese onderzoeken zoals uPtun en Fit.

Trekkers: J. weerheim (TNo/TuD) / p. hölscher (geoDelft)
contact: j.weerheim@bouw.tno.nl

werkpakket 2: 
Nieuwe technieken voor de aanleg 
van ondergrondse infrastructuur

Hierbij zal aandacht besteed worden aan technologieën 
(boortechnieken, utility ducts) ten behoeve van 
de aanleg van kabels en leidingen en aan instru-
mentarium ten behoeve van een optimaal beheer 
van de kleine ondergrondse infrastructuur.
Het onderzoek wordt gestuurd door de de “no-Dig sector”, die 
de noodzaak onderkent voor verbetering van de kennis van het 
boorproces via fysisch onderbouwde modellen. toepassing van 
deze modellen leidt tot;  
• Verbetering van het ontwerp en daardoor reductie 
 van risico’s  
• meer mogelijkheden voor maatregelen bij afwijking van
 het ontwerp.

Trekker: h.m.g. Kruse (geoDelft)
contact: h.m.g.kruse@geodelft.nl

werkpakket 3: 
Detectietechnieken onder-
grondse infrastructuur

Ondiep aangelegde infrastructuur is kwetsbaar voor bescha-
diging door bovengrondse activiteiten. intensief gebruik 
van de ondiepe ondergrond en de bovengrond zal leiden tot 
relatief veel werkzaamheden en daarmee tot verhoging van 
deze kwetsbaarheid. Daarnaast zullen (economische) ef-
fecten van beschadigingen toenemen. De ontwikkeling van 
intelligente detectietechnieken helpt beschadigingen te 
voorkomen. Het hebben van dergelijke technieken is een 
essentiële schakel in de besluitvorming omtrent de verdere 
intensivering van het gebruik van de ondiepe ondergrond.

Trekker: A. Koopman (TNo)
contact: arnold.koopman@tno.nl

coloFoN
STAND is het corporate magazine van Delft Cluster en 
wordt verspreid onder de participanten van Delft Cluster, 
de betrokken (sector)partijen, overheden, kennisinstitu-
ten en onderwijsinstellingen. STAND is gratis en wil een 
bijdrage leveren aan het verspreiden van kennis en het 
stimuleren van een maatschappelijke dialoog over onze 
kwetsbare Delta. STAND verschijnt twee keer per jaar. 
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wilt u meer weten over Delft Cluster of wilt u het  
volgende nummer van StAnD ontvangen? 
Kijk dan op www.delftcluster.nl 
of stuur een email naar: info@delftcluster.nl

FoTo omSlAg
geboorde tunnelbuis, onderdeel van 49 kilometer riool-
persleiding die het Amsterdamse afvalwater vervoert naar 
de nieuwe rioolwaterzuiveringsinirichting in Amsterdam 
west. Opdrachtgever Dienst waterbeheer en riolering.
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