
Inleiding
De tunnel is gelegen onder de Maasboulevard te Maastricht, parallel aan
de rivier de Maas (figuur 1). De tunnel maakt deel uit van een groter plan,
het Markt-Maasproject, welke onlangs is omgedoopt tot ‘Mosae Forum’.
De geometrie van de tunnel (figuur 3) is grotendeels bepaald door de
functies ervan: 
• Het ‘wegnemen’ van het doorgaande verkeer van de Maasboulevard.

Bestemmingsverkeer, openbaar vervoer, maar vooral fietsers en
voetgangers mogen gebruik blijven maken van de bestaande
wegenstructuur op en rond de kade. Doorgaand verkeer wordt echter
door de nieuwe transittunnel geleid (niveau -2). 

• Het ontsluiten van een nieuw te bouwen parkeergarage vanuit twee
richtingen. De parkeergarage wordt in een tweede fase gebouwd onder
nieuwe stadskantoren. Om kruisend verkeer in de tunnel te vermijden,
zijn aparte tunnelbuizen aangelegd richting de parkeergarage, welke
een ander verticaal alignement hebben (niveau -1). 

• Het onderbrengen van een laad- en losperron in het midden van de
tunnel (onder de toegang van de parkeergarage). Dit ten behoeve van
de bevoorrading van het toekomstige winkelcentrum en de
stadskantoren (niveau -2). 

De gesloten tunnel heeft een lengte van ca. 400 m en wordt aan de
noordzijde ontsloten door een nieuw gebouwde toerit van ca. 100 m. 
Aan de zuidzijde sluit de tunnel aan op de bestaande onderdoorgang
onder de St. Servaasbrug, welke nu dienst doet als zuidelijke toerit
(figuur 2). De grindlaag onder de bestaande onderdoorgang is tot de
kalksteen afgedicht door middel van jetgrouten. De bouwputbegren-
zingen zijn uitgevoerd als diepwand en vormen tevens de permanente
wanden van de tunnelconstructie. Door het aanbrengen van de diep-
wanden tot in de kalksteen en de beperkte waterdoorlatendheid ter
plaatse, kan de kalksteen gebruikt worden als waterremmende laag aan
de onderzijde van de bouwput. In figuur 12 is een overzicht gegeven van
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In het voorjaar van 2003 is in Maastricht een
bijzondere verkeerstunnel succesvol
opgeleverd.
Bijzonder vanwege de complexe constructie,
de aanwezige grondslag met een grind- en
kalksteenpakket, een gebied met veel oude
funderingen en obstakels in de ondergrond,
het bouwen direct naast de rivier de Maas,
een korte uitvoeringstijd en de beperkte
beschikbare ruimte in het hart van de stad. 

De tunnel is gebouwd door middel van de
cut-and-cover methode met diepwanden
door het Maasgrind terras, waarbij het kalk-
steenpakket is gebruikt als waterremmende
laag aan de onderzijde van de bouwput. 
In dit artikel worden voornamelijk de
volgende aspecten behandeld:

• Geotechnische condities (bodemopbouw,
uitgevoerd grond- en laboratoriumonder-
zoek).

• Risicoanalyse (gebeurtenissen, mogelijke
gevolgen, beheersmaatregelen en/of
mitigerende maatregelen).

• Referentieparameters en risicoverdeling
tussen opdrachtgever en aannemer.

• Aanwezigheid obstakels (vooronderzoek,
detectie en verwijdering).

• Diepwanden (sleufstabiliteit in het
grindpakket) en verbuisde boorpalen.

• Geohydrologische condities (ligging naast
de Maas) en bemaling (waterbezwaar).

Op grond van een terugkoppeling van de
uitvoeringservaringen met de ontwerp- en
besteksuitgangspunten wordt een interes-
sante doorkijk gegeven van dit specifieke
project.

COMPLEXE CONSTRUCTIE LANGS RIVIER EN

HISTORISCHE BINNENSTAD MAASTRICHT

TUNNELBOUW
DOOR LIMBURGS
GRIND EN 
KALKSTEEN

Samenvatting: 
Tunnelbouw door
Limburgs grind en
kalksteen

■ Ing. R.H. Gerritsen, Royal Haskoning, Nijmegen



� Figuur 2: Luchtfoto oorspronkelijke situatie Maasboulevard langs de
binnenstad van Maastricht. Links op de foto is de bestaande onderdoor-
gang onder de St. Servaasbrug te zien (Airphoto Netten 2003). 
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� Figuur 3: Plattegrond en (geotechnisch) lengteprofiel tunnel

� Figuur 1: Luchtfoto afbouwfase tunnel onder de Maasboulevard. Tevens
is gestart met de bouw van de parkeergarage onder de nieuwe stadskanto-
ren (Airphoto Netten 2003).
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het werkterrein met de tunnelbuizen van niveau -1 in
aanbouw en in figuur 13 het ontgraven van de bouwput
tussen de diepwanden.

Geotechnische condities
Voor het in kaart brengen van de voor Nederlandse be-
grippen bijzondere grondslag is uitgebreid terreinonderzoek
gedaan bestaande uit enkele ondiepe sonderingen en een
groot aantal (diepere) boringen. In figuur 3 is een geotech-
nisch lengteprofiel weergegeven over de locatie. Het maai-
veldniveau is gelegen tussen NAP +46 en +48 m. De ge-
middelde grondwaterstand is met peilbuizen vastgesteld op

NAP +43 m (voor geohydro-
logische condities zie verderop in
dit artikel).

De bovenste meters van de
grondslag bestaan uit antropogene
lagen: afwisselingen van
leemschollen, geroerde grond,
puinlagen en veel obstakels.
Hieronder bevindt zich het
Maasgrindterras met een dikte van
ca. 8 m. Het overgrote deel van
het grindpakket bestaat uit een
mengsel van fijn tot zeer grof
grind met stenen, enkele blokken
en grof zand. De opbouw van het
grindpakket is over het algemeen
regelmatig. TNO-NITG heeft aan
de hand van archiefgegevens en
ervaring een boven- en ondergrens
vastgesteld van de verschillende
fractieverdelingen van het
grindpakket ter plaatse van de
projectlocatie (figuur 4). De kans
op het aantreffen van grote
blokken (> 600 mm) was op basis

van het onderzoek zeker niet uit te sluiten. Hierop moest in
de uitvoering geanticipeerd kunnen worden. 
Het is moeilijk gebleken representatieve monsters te ver-
krijgen van de grindformatie, aangezien een groot gedeelte
van de fijne fractie bij de pulsboringen werd uitgewassen.
Om de omvang van de fijne fractie te kunnen vaststellen, is
daarom een boring verricht met een extra grote diameter
(12 inch boorbuizen), waarbij het monstermateriaal inclusief
werkwater is afgevoerd naar het laboratorium. Hier is het
materiaal ingedroogd en gezeefd. 

De bovenzijde van de top van de kalksteen (mergel) is op de
projectlocatie aangetroffen tussen NAP +35 en +38 m. 
De kalksteenmonsters zijn bij het grondonderzoek litho-
logisch beschreven en lithostratigrafisch ingepast [lit. 2].
Hierbij zijn kalkstenen onderscheiden behorende tot de
‘Kalksteen van Nekum’ (toplaag vrijwel gehele tracé van de
tunnel) en de ‘Kalksteen van Emael’. Deze kalkstenen horen
beide tot de Formatie van Maastricht. In figuur 5 zijn
boorkernen van de kalksteen weergegeven. Op de monsters
is laboratoriumonderzoek verricht, bestaande uit bepaling
van de volumegewichten, ongesteunde druksterkte,
treksterkte volgens de Braziliaanse splijtproef, reststerkte
‘remoulded’ materiaal, pocket penetrometer proeven en
RQD-waarden (Rock Quality Designation). De RQD-waarde
geeft een indicatie van de mate waarin de kernen zijn
gebroken en geeft daarmee indirect een indicatie over de
sterkte van de gesteentemassa. In [lit. 6] is meer te vinden

� Figuur 4: Omhullende met 90%-betrouwbaarheidsinterval van mogelijke korrelverdelingen van het grind-
pakket [lit. 3].
De aangegeven boven- en ondergrenzen zijn vastgesteld op basis van een proefverzameling (grindpakket
Formatie van Beegden, laagpakket van Oost-Maarland) en beschrijven een omhullende van alle mogelijke
korrelverdelingen. De kans op een korrelverdeling die voor één of meerdere fracties buiten de weergegeven
omhullende valt, is gesteld op 10%. Het voorkomen van grote diameters is moeilijk uit te drukken als bijdrage 
in een korrelverdeling, aangezien betrouwbare zeefanalyses uit boormonsters voor deze fracties zeldzaam zijn.
Om deze reden is een gedeelte van de bovengrens gestippeld weergegeven. Tevens zijn enkele werkelijke 
korrelverdelingen uitgezet van monsters genomen op de locatie.

� Figuur 5: Boorkernen van kalksteenmonsters genomen tussen NAP +32
en +28 m (ca. 5 tot 9 m in de kalksteen). Aan de hand van het aantal breu-
ken is de RQD-waarde te bepalen.



over de resultaten van dit laboratoriumonderzoek en de
daarbij gevonden parameters. Voor het ontwerp van de
diepwanden is de invloed van de verschillende parameters
onderzocht. De laag-karakteristieke gemiddelde waarde van
de ongesteunde druksterkte van de kalksteen (770 kN/m2),
vastgesteld aan de hand van uni-axiale drukproeven
uitgevoerd op 9 monsters, was ruimschoots voldoende om
de benodigde verticale draagkracht te mobiliseren. 
Voorts bleek ook de sterkte van ‘remoulded’ kalksteen niet
maatgevend voor het ontwerp. De gemiddelde effectieve
wrijvingshoek van ‘remoulded’ materiaal (al gemobiliseerd
bij een paar millimeter schuifvervorming, vastgesteld met
behulp van een directe schuifproef (twee monsters) bedroeg
37,5° ten opzichte van een benodigde rekenwaarde van 30°. 
Aan de zuidzijde van de bouwput komt de kalksteen van
Emael omhoog, echter deze kalksteen blijft vrijwel overal

beneden het funderingsniveau van de diepwand. Aan de
hand van het uitgevoerde onderzoek en geologische kennis
is het gehalte aan vuurstenen en de verschijningsvorm zo
goed mogelijk vastgesteld. 

Geotechnische risicoanalyse
De eigenschappen van het grind- en kalksteenpakket waren
van groot belang voor de haalbaarheid van het ontwerp.
Om de geotechnische risico’s van het project zo goed
mogelijk in kaart te brengen, is tijdens de ontwerpfase een
risicoanalyse uitgevoerd, welke onderdeel is geworden van
de aanbestedingsstukken. Uit de risicoanalyse konden
verschillende oorzaken en mogelijke gevolgen worden
afgeleid, met hieraan gekoppeld de te treffen beheers-
maatregelen en/of mitigerende maatregelen (zowel voor de
ontwerp- als de uitvoeringsfase). In tabel 1 staan enkele
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Gebeurtenis

Aantreffen massieve 
obstakels (oud fundament,
zwerfkei, vuursteenlaag, 
etc.), niet verwijderbaar 
door diepwandgrijper.
Sleufinstabiliteit tijdens
ontgraven of betonstorten
diepwanden. Onvoldoende
afpleisterende werking
bentonietsuspensie in
grindpakket.

Groot waterbezwaar 
bouwput als gevolg van 
grotere doorlatendheid
kalksteen, of sterk
watervoerende breuken 
hierin.

Mogelijk gevolg

Niet of problematisch op
diepte komen van de
diepwandgrijper, stagnatie
bouwproces.

Schade omgeving, reductie
dikte diepwand
(kwaliteitsprobleem
diepwand), stagnatie
bouwproces.

Groot bemalingsdebiet
bouwput, mogelijk
overschrijding vergunning
grondwateronttrekking,
onvoldoende drooglegging
bouwput, stagnatie
bouwproces.

Uitvoeringsfase
Adequaat overleg, ontgraven
toplaag locatie, proefboringen,
adequate beschikbaarheid
materieel voor verwijderen
obstakel. 
Adequaat overleg, vergroting
percentage bentoniet, vooraf
toeslagmaterialen bepalen en
het in voorraad hebben
hiervan op de bouwplaats, 
aanpassen breedte
diepwandpanelen, reparatie
betonwand, injecteren. 
Adequaat overleg, installeren
grotere pompcapaciteit per
compartiment, breuk
lokaliseren en injecteren, 
aanbrengen extra
compartimentering,
onderwaterbeton.

� Tabel 1: Risicoanalyse van enkele specifieke geotechnische aspecten [lit. 1]

Beheersmaatregel en/of mitigerende maatregel
Ontwerpfase
Obstakels lokaliseren op basis 
van historisch onderzoek en 
proefsleuven, opgeven
referentiewaarden afwijking 
locatie in bestek.
Uitgebreid vooronderzoek 
grindpakket, opgeven 90%-
betrouwbaarheidsinterval van
mogelijke korrelverdelingen, 
minimale veiligheidseisen 
sleufstabiliteit, stellen 
ervaringseisen diepwandwerk
in bestek.
Uitgebreid vooronderzoek 
naar doorlatendheid kalksteen, 
voorzien compartimentering 
in secties, opgeven 
referentiewaarden debiet 
in bestek. 

Opdrachtgever
Architect
Adviseur constructies, geotechniek en
uitvoeringsbegeleiding
Hoofdaannemer
Aannemer deelbestek diepwanden
Hoeveelheid diepwanden
Hoeveelheid boorpalen
Hoeveelheid jetgrouten
Kosten gehele tunnel
Start uitvoering
Oplevering tunnel
� Tabel 2: Projectgegevens van de tunnel onder de Maasboulevard

Gemeente Maastricht
Jo Coenen & Co Architecten, Maastricht
Royal Haskoning

Van Hattum en Blankevoort / Van Kan-Jongen Maastricht vof
Franki Geotechnics België
11.200 m2 dikte 0,6 en 0,8 m
60 stuks diameter Ø 1,07 m
ca. 100 m3

€ 21.000.000 
Augustus 2001
Juni 2003
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resultaten weergegeven van de risicoanalyse van geotech-
nische aspecten. In de uitgevoerde risicoanalyse was tevens
aangegeven welke partij een bepaald risico droeg
(opdrachtgever, aannemer of verdeling tussen beiden). 
Het achterliggende idee was het inzichtelijk maken van de
verschillende risico’s voor de inschrijvende aannemers, zodat
een heldere prijsvorming zou worden verkregen.

Referentieparameters en risicoverdeling
In het bestek waren ten behoeve van de risicoverdeling
tussen opdrachtgever en aannemer tevens referentie-
waarden opgegeven van geotechnische- en uitvoerings-
parameters. Hierdoor ontstond een werkbare situatie,
waarbij de aannemer bij wezenlijk afwijkende condities
gecompenseerd kon worden voor kosten en/of tijd ten laste
van de opdrachtgever. De aannemer zou hierbij aan moeten
tonen dat de nadelige parameters geleid hebben tot grotere
kosten in vergelijking met het oorspronkelijke ontwerp of de
voorziene werkmethode. In het bestek zijn bijvoorbeeld
referentiewaarden gesteld aan de volgende parameters:

• Ligging obstakels conform tekening (maximale afwijking
horizontale richting 0,25 m).

BOUWFASE 1-2

BOUWFASE 5-6

BOUWFASE 3-4

BOUWFASE 7-8

� Figuur 6: De obstakels (metselwerk kademuren) zijn verwijderd met een
techniek gelijk aan verbuisde boorpalen (boorbuizen Ø 1500 mm).

� Figuur 7: Bouwfasering (met schematische weergave in figuren)
BOUWFASE 1-2 1. Ontgraving bovengrond en verwijdering obstakels in grindpakket.

2. Aanbrengen diepwanden als permanente tunnelwanden tot in de kalksteen.
BOUWFASE 3-4 3. Aanbrengen verbuisde boorpalen ter ondersteuning parallelle tunnelbuizen.

4. Constructie wanden en vloeren tunnelbuizen niveau -1 steunend op diepwanden en boorpalen.
BOUWFASE 5-6 5. Verlaging grondwaterstand en ontgraving grond binnen diepwanden.

6. Aanbrengen tunnelvloer niveau -2 en laten opkomen grondwaterstand.
BOUWFASE 7-8 7. Aanbrengen (prefab) dak over gehele tunnel.

8. Grondaanvulling naast de tunnel.
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• Maximale blokgrootte in Maasgrind (0,07 m3 = vierkant
ca. 0,4 m).

• Ligging bovenzijde kalksteen (minimale penetratie 1,5 m,
extra m2 is verrekenbaar).

• Maximaal gehalte en volume vuurstenen in kalksteen
Nekum-Emael (maximaal 1-5%, maximaal volume 
0,03-0,3 m3).

• Waterbezwaar bouwput (maximaal 1.600.000 m3 per 
9 maanden bemalen). 

Obstakels

Ontwerpfase
Het centrum van Maastricht heeft een lange historie (welke
teruggaat tot de Romeinse tijd) en deze historie is terug te
vinden in de aanwezigheid van vele ‘bodemschatten’ van
vroegere bewoners. In de loop der tijd zijn ter plaatse van
de Maasboulevard vele in onbruik geraakte constructies
aangebracht (fundamenten, oude riolen, kelders, dam-
wanden), welke tijdens de uitvoering potentiële obstakels
zouden vormen voor de tunnelconstructie. 
Als voorbeeld kan genoemd worden de bouw van een
lateraal kanaal in 1847 door middel van verschillende
(baksteenmetselwerk) kademuren. Het kanaal werd door de
bouw van de stuw bij Borgharen overbodig en is in de jaren
60 gedempt. De aanwezigheid van de vele obstakels werd
al bevestigd tijdens het uitvoeren van grondonderzoek en
het graven van proefsleuven op de locatie. Om de ligging
van obstakels vooraf zo goed mogelijk in kaart te brengen, is
gebruik gemaakt van archieftekeningen en oude luchtfoto’s
welke geprojecteerd zijn onder de ontwerptekeningen. 
Op basis hiervan konden de knelpunten met de tunnel
geanalyseerd worden en is in de ontwerpfase het
alignement van de tunnel enigszins verschoven om
verwachte obstakels gedeeltelijk te kunnen mijden. 

Uitvoeringsfase
Voorafgaande aan de tunnelbouw zijn de bovenlagen tot
een peil van NAP +44 m afgegraven voor een milieu-
kundige sanering. Dit had als bijkomend voordeel dat
hierdoor de bovenzijde van de meeste obstakels zichtbaar
werd, zodat de aannemer hier goed op kon anticiperen. De
metselwerk kademuren zijn uiteindelijk verwijderd over een
afstand van ca. 200 m. Hiertoe is gebruik gemaakt van de
techniek van verbuisde boorpalen, mede vanwege de
bestekseisen aan het beperken van geluids- en trillings-
hinder voor de omgeving. Met een boorstelling zijn boor-
buizen Ø 1500 mm met een boorkroon in de grond ge-
bracht (zie figuur 6). Het opgeboorde materiaal verbrijzelt in
de boorbuizen en wordt afgevoerd naar het maaiveld. 
Na het op diepte komen van de boring (ca. 8 à 9 m) is het
boorgat gevuld met gestabiliseerd materiaal bestaande uit
zand, cement, bentoniet en een superplastificeerder. 
Het mengsel heeft zodanige eigenschappen dat de

diepwanden hierdoor zonder problemen konden worden
aangebracht. 

Diepwanden en verbuisde boorpalen

Ontwerpfase
De diepwanden dienen enerzijds voor een horizontale
grond- en waterkerende functie, anderzijds voor een verti-
cale draagfunctie voor de tunnelbuizen. De diepwanden
hebben een dikte van 600 en 800 mm (betonkwaliteit B25).
De diepwanden worden later voorzien van een voorzet-
wand. Voor het verkrijgen van een voldoende waterrem-
mende bodem in de bouwput is in de ontwerpfase een
penetratie van 1,5 m in de kalksteen vastgesteld. Voor het
vaststellen van deze penetratie heeft bij het ontwerp een
afweging plaatsgevonden tussen verwachte bemalings-
debieten, risico’s en kosten. Het aanlegniveau van de
diepwand verloopt sprongsgewijs met het verloop van de
bovenzijde van de kalksteen (vastgesteld op basis van het
grondonderzoek). Voor het constructieve ontwerp van de
diepwanden wordt verwezen naar [lit.5].
Voor het beoordelen van voldoende sleufstabiliteit in het
grindpakket (en daarmee de haalbaarheid van diepwanden
op de projectlocatie) is in de ontwerpfase onderzoek gedaan
naar de eigenschappen van het grindpakket. Dit betrof de
aanwezigheid van fijne fractie tussen de grindkorrels en zijn
gradatie, in relatie tot de afpleisterende werking en het in te
zetten graafmaterieel. Tijdens het ontwerp is onderkend dat
de moeilijke omstandigheden op locatie (grondslag,
obstakels, werkhoogte) mogelijk nadere eisen zouden
stellen aan de uitvoering. Hiertoe zijn de verschillende
mogelijkheden onderzocht om de sleufstabiliteit in het
grindpakket te vergroten. Tevens is laboratoriumonderzoek
gedaan naar het uitzakken van de bentonietspoeling bij
aanraking met de kalksteen. Bij geen van de monsters is
hierbij uitvlokking waargenomen.

Als bestekeis voor het diepwandwerk is een maximale
afwijking van de verticaliteit van de wand gesteld van
0,5%. Voor de afwerking van de diepwand waren
betonuitstulpingen toegestaan tot +100/-30 mm (mede
ingegeven door de benodigde afwerking hiervan als
zichtzijde in de tunnel). 

Uitvoeringsfase
In figuur 7 staat de bouwfasering van de tunnel schematisch
weergegeven. Op basis van de aangeleverde gegevens bij
het bestek is door de aannemer van de diepwanden de
stabiliteit van de openstaande diepwandsleuven berekend
volgens DIN 4126. Aan de hand van de uitgevoerde analyse
kon de aannemer een link leggen tussen de grootte van de
maatgevende korrelafmeting d10 en de geëiste veiligheid
(minimaal 1,1 bij berekening sleufstabiliteit; gebied
weergegeven in figuur 4) [lit. 4]. Voor het project luidde de



door het werken in de grindlagen wel hoger dan normaal.
Tijdens de uitvoering van de diepwanden is het niet nodig
gebleken ergens beheersmaatregelen en/of mitigerende
maatregelen toe te passen. Dit kan wellicht verklaard
worden door de in situ aanwezigheid van voldoende fijn
materiaal in de grondmatrix, of de aanwezigheid van fijn
materiaal in de aanvullingen van het gedempte laterale
kanaal. Met uitzondering van een aantal incidentele locaties
is de wand binnen de gestelde toleranties uitgevoerd. 

Onder de Wilhelminabrug is de werkhoogte beperkt tot ca.
4 m. De diepwanden onder de brug (6 panelen) zijn
gemaakt met speciaal (elektrisch) diepwandmaterieel type
ICOS (figuur 11). Deze machine werkt met een grijper-
opening van 0,8 x 2,2 m2. De grijper wordt geopend in een
speciale bak, welke lateraal wordt weggereden en geleegd
in een grondcontainer naast de brug. 

Ter ondersteuning van de aparte tunnelbuizen naar de
parkeergarage waren in het ontwerp vrijstaande diepwand-
panelen voorzien (baretten). Uit oogpunt van maakbaar-
heid, efficiëntie en kosten zijn deze in overleg tijdens de
uitvoering vervangen door verbuisde boorpalen met een
equivalent draagvermogen (Ø 1.070 mm). 

Geohydrologische condities en bemaling

Ontwerpfase
Gezien de ligging naast de rivier wordt de grondwaterstand
sterk beïnvloed door de Maaswaterstand. Het (gestuwde)
rivierpeil is circa 1 m hoger dan de gemiddelde grond-
waterstand op NAP +43 m. Dit betekent dat op de locatie
het Maaswater infiltreert naar de omgeving. Op basis van
langdurige peilbuismetingen met digitale dataloggers is
vastgesteld dat bij hoogwatergolven op de Maas de grond-
waterstand vertraagd volgt met een demping tot ca. 60%.
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conclusie, dat zolang de maatgevende korrelafmeting 
d10 < 2 mm, de uitvoering van de diepwanden mogelijk was
zonder het treffen van bijzondere voorzieningen. In zones
waar d10 > 2 mm zou voorkomen, zou volstaan kunnen
worden met beperkte voorzorgsmaatregelen ter handhaving
van de stabiliteit van de diepwandsleuven. Gezien de
onderkende problemen is besloten tot het graven van een
proefsleuf en het verhogen van het bentonietgehalte in de
graafslurry tot 40 kg/m3. Het volumegewicht van de
bentonietsuspensie varieerde van gemiddeld 1.150 kg/m3

(tijdens het graven) tot 1.050 kg/m3 (tijdens het beton-
storten, zie figuur 10). Ten einde voldoende drukverschil te
creëren, is het niveau van de bentonietslurry boven de
grondwaterstand bijvoorbeeld aangehouden op minimaal
1,5 x sleufbreedte. Om problemen ten aanzien van de
sleufstabiliteit tijdens de uitvoering te kunnen beheersen,
werden de volgende maatregelen achter de hand
gehouden:

• Het in reserve houden van voldoende bentoniet in de
bentonietcentrale om in geval van een plotselinge daling
van de bentonietspiegel (bij het doorgraven van grove
grindlagen), het niveau direct te kunnen aanvullen.

• Het adequaat beschikbaar hebben van toeslagmaterialen
voor de bentonietsuspensie, in dit geval zand 0/2 mm
(vergroten fijne fractie en daarmee de afpleisterende
werking).

Het graven van de diepwanden is probleemloos verlopen.
De aannemer heeft overal gebruik gemaakt van een draad-
grijper, en kon de kalksteen hiermee zonder problemen
voldoende penetreren (zie figuur 8 en 9). De graafsnelheid
lag in de kalksteenlagen even hoog als door de grinddek-
laag. De inbeddingsdiepte van minimaal 1,5 m in de kalk-
steen is tijdens de uitvoering gecontroleerd, maar hoefde
nergens bijgesteld te worden. Het bentonietverbruik was

� Figuur 9: Detail beitelgrijper (Leffer SWG) met een grijperopening van
2,8 x 0,6 m2

� Figuur 8: Aanbrengen na de diepwanden in paneellengtes van ca. 7 m
met een draadgrijper tot een diepte van ca. 12 m-mv.
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Op basis van de metingen zijn herhalingsfrequenties
vastgesteld van de grondwaterstanden en de Maaswater-
standen bij een hoogwatergolf. De kerende hoogte van de
diepwand diende tijdens het grootste gedeelte van de
uitvoering van de tunnel NAP +44,5 m te bedragen.
Voor het afschatten van het waterbezwaar van de bouwput
is de doorlatendheid van het kalksteenpakket van groot
belang. De doorlatendheid van een kalksteenpakket is
onderscheiden in een primaire doorlatendheid (homogeen
pakket van constante dikte) en een secundaire doorlatend-
heid (effecten van watervoerende breuken, diaklazen en
verweringsverschijnselen). Op basis van het uitgevoerde
onderzoek is de kans op grootschalige breukvlakken of sterk
waterdoorlatende vuursteenbanken klein geacht.
De doorlatendheid van de kalksteen is gebaseerd op
ervaringsgetallen uit de literatuur, monstermateriaal en
doorlatendheidsproeven in het veld. De veldproeven zijn
uitgevoerd in een boring tot ca. 8,5 m in de kalksteen, met
een blinde stijgbuis door het grindpakket. Uiteindelijk is op
basis van alle beschikbare gegevens voor de kalksteen een
gemiddelde doorlatendheid aangehouden van 2,5 m/dag.
Het verwachte waterbezwaar is zowel 3D als 2D berekend
in een range van 4.500 tot 9.000 m3/dag (onder- en boven-
grens toestroom). Dergelijke waarden zijn berekend bij
bemaling van alle compartimenten tegelijk. In werkelijkheid
zou de bemaling gefaseerd plaatsvinden per compartiment.
De verlaging van de grondwaterstand in de directe
omgeving van de bouwput is berekend op 0,5 m. Hierbij is
door de ligging van de projectlocatie direct naast de Maas
rekening gehouden met de voedende werking van de rivier
op het grondwater.

Uitvoeringsfase
Voor de uitvoering is de bouwkuip verdeeld in vier comparti-
menten. Hierdoor kon gefaseerd en doelmatig bemalen
worden. Tevens gaf de indeling in compartimenten de

� Figuur 11: Aanbrengen van de diepwanden met speciaal graafmaterieel
(ICOS) voor 3 panelen bij een beperkte werkhoogte van ca. 4 m onder
de Wilhelminabrug. 

� Figuur 12: Overzicht van het werkterrein met tunnel in aanbouw. Op de
achtergrond de te maken aansluiting op de bestaande onderdoorgang
onder de St. Servaasbrug.

� Figuur 13: Ontgraving tussen de diepwanden en stempeling.

� Figuur 10: Het storten van beton door een stortkoker onderin de sleuf,
onder gelijktijdige terugwinning van de steunvloeistof. 



mogelijkheid om in het geval van een lokaal waterbezwaar,
nog beheersmaatregelen te nemen. 
Bij de uitvoering heeft de aannemer deep wells geplaatst
met filters in de resterende grindlaag bovenop het
kalksteenpakket. De deep wells zijn vergruizend op diepte
geboord en geplaatst in PVC-mantelbuizen Ø 180 mm. 
Het type pomp werd gekozen bij een opvoerhoogte van 
ca. 8 m en een capaciteit van minstens 60 m3/uur. Tijdens
de uitvoering zijn door de aannemer in een aantal comparti-
menten extra deep wells geplaatst om voldoende toestroom
van water te bewerkstelligen en hierdoor voldoende
drooglegging te verkrijgen. Het waterbezwaar van de
bouwput lag tussen 4.000 en 6.000 m3/dag. 
De verlaging van de grondwaterstand in de directe
omgeving van de bouwput is gemeten maximaal 0,85 m
beneden de nulmeting. 

Conclusies
Bij ondergronds bouwen in grind- en kalksteenlagen
worden zowel de ontwerpers als de aannemers voor
bijzondere geotechnische uitdagingen gesteld, welke
afwijken van het bouwen in het typerende Nederlandse
slappe lagenpakket. 

Door het opstellen van een risicoanalyse zijn in een
vroeg stadium de geotechnische risico’s van het project
in beeld gebracht. Aan de hand van deze risicoanalyse is
een draaiboek verkregen voor anders ‘mogelijk onvoor-
ziene’ omstandigheden. 

Op grond van een terugkoppeling van de uitvoerings-
ervaringen met de ontwerp- en besteksuitgangspunten
kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

• Obstakels in de ondergrond hoeven niet noodzake-
lijkerwijs voor vertraging te zorgen in de uitvoering,
mits tijdig onderkend en voldoende vooronderzoek
wordt uitgevoerd. 

• Het verkrijgen van voldoende sleufstabiliteit van diep-
wanden in een grindpakket dient vooraf nauwkeurig
beschouwd te worden. De ervaringen met sleufstabili-
teit zijn bij dit project positief. Het verdient aanbeveling
meerdere beheersmaatregelen en/of mitigerende
maatregelen achter de hand te houden. Tijdens de
uitvoering van de diepwanden is het uiteindelijk niet
nodig gebleken deze maatregelen toe te passen.

• Door het beperkt penetreren van de kalksteen (1,5 m)
is het mogelijk gebleken voldoende waterremming te
creëren aan de onderzijde van de bouwputbodem. 
De bemalingsdebieten lagen aan de ondergrens van de
berekeningen. Het voorschrijven van een dergelijke
beperkte penetratie is echter alleen verantwoord indien
de massa-eigenschappen van de kalksteen, verwering,

watervoerende breukpatronen, sterkte, stijfheid etc. in
voldoende mate zijn onderzocht.

Het openen van de tunnel op vrijdag 13 juni 2003 leek
het tarten van het noodlot. Desondanks kan zowel
vanuit het ontwerp als de uitvoering worden terugge-
keken op een succesvol resultaat!
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