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Civiele te c h n iek

Westerscheldetunnel Op 1 4  maart 2 0 0 3  
heeft Koningin Beatrix 

de W esterscheldetun-  

nel officieel geopend .  
Daarm ee heeft  het 

wegverkeer niet al
leen  ee n  snelle ,  maar 
ook een  veilige ver
binding tu ssen  Zuid- 
Beveland en  

Zeeuwsch-Vlaanderen  
».totzijn beschikking  
gekregen. Voor dit 
project werd ook ex
pertise van TNO aan- 

ord.

He t kan h aast n ie t anders -  w ie door de 
langste (6,6 kilometer) tunnel van Ne
derland rijdt, raakt onder de indruk 

van de technische p restatie  die h ier is gele
verd. D aaraan heeft een  groot aan tal overhe
den, bedrijven, instellingen en  organisaties 
een bijdrage geleverd. Een van de partijen  die 
er m ede voor heeft gezorgd dat de autom obi
list snel en  veilig de W esterschelde kan krui
sen, is TNO, d a t in  verschillende stadia van het 
ontw erp- en  bouw proces onderzoek heeft ge
daan  o f advies heeft uitgebracht.

Kennis over bodem opbouw  en -geste ldheid  is, 
w anneer je  een  tu n n el w ilt gaan  boren, essen
tieel, en  zeker zo belangrijk is d a t de voorspel

lingen over hetgeen  de bouw ers zullen aan
treffen, be trouw baar is. Daarom bracht, al ver 
vóór de aanleg van s ta rt ging, he t Nederlands 
Instituu t voor Toegepaste G eow etenschappen 
TNO de geologische lagen in kaart w aarm ee 
de bouw ers van de tunnel te  m aken zouden 
krijgen. De TNO-geologen hebben vier borin
gen gezet en  m et behulp van seism isch (geofy
sisch) onderzoek de continuïteit van  de aange
troffen lagen voorspeld. De stijfheid van de 
lagen is daarbij een belangrijk gegeven. Bij het 
tunneltracé is dat de zogeheten  Boomse klei, 
die op Zuid-Beveland en in Zeeuwsch-Vlaande
ren op heel verschillende d iepten  ligt; daarom  
is de tu nneltoerit aan  de zuidzijde heel anders 
gebouw d dan die aan  de noordzijde.

Dit onderzoek w erd  uitgevoerd op basis van 
de oorspronkelijke p lannen  voor een b rug-tun  
nel. N adat de keuze voor een geboorde tunnel 
w as gem aakt, is daarvoor nog aanvullend 
grondonderzoek gedaan, bestaande u it tien 
tallen  boringen en  sonderingen.

Constructie
Aan de W esterscheldetunnel is de eis gesteld 
dat de constructie  een  levensduur van tenm in 
ste  honderd jaa r m oet hebben. TNO Bouw 
heeft, onder andere op basis van  ervaringen 
u it h e t Europese onderzoeksproject DuraCre-
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De Westerschelde
tunnel
De tussen Borssele en Terneuzen gelegen 
W esterscheldetunnel is een geboorde 
tunnel -  de langste en diepste die ooit in 
West-Europa is geboord in relatieve zach
te  grondsoorten ais zand en klei. De tun
nel bestaa t uit twee buizen m et een leng
te  van 6,6 kilometer; ze hebben een 
uitwendige diam eter van 11,30 m eter (in
wendig 10 meter) en liggen op een onder
linge afstand van ongeveer 12 meter. In 
elke buis bevinden zich twee rijstroken. 
Om de 250 m eter zijn dwarsverbindingen 
tussen  de tunnelbuizen aangelegd, in to 
taal 26 stuks. Het diepste punt van de 
tunnel bevindt zich zestig m eter onder de 
zeespiegel. De bouw heeft, inclusief toe- 
voerwegen en dergelijke, in totaal 750 
miljoen euro gekost.
Nadere informatie: www.westerschelde- 
tunnel.com

OfficiSe opening van de tunnel op 14 maart j.l. door 
Koningin Beatrix.

~  *pippij ' .'Hf J  ^
N . ' -

I, >

*' f
, * *  ■«

te, berekend in hoeverre h e t draagverm ogen 
van de constructie  (de krachten  die door de 
bodem  en door h e t verkeer op de tunnel w or
den uitgeoefend) w ord t beïnvloed door corro
sie van de w apening in  h e t be ton  (met nam e 
ais gevolg van zout w a ter u it de bodem  en 
strooizout dat door he t verkeer w ord t ingere
den). Zo kon w orden bepaald o f de tunnelcon- 
structie  voldoet aan  de gestelde faalkans- 
eisen. Concreet w erden adviezen u itgebrach t 
en  berekeningen gem aakt over de door de 
aannem er te  gebruiken betonsam enstelling  
van de tunnelsegm enten , de controle op de

productie en over he t vinden van een oplos
sing voor tegenstrijdige constructie-eisen. Bij 
dit laatste  ging he t om de positie van de w ape
ning in  h e t beton  -  dichter onder he t opper
vlak (om schade door de tunnelboorm achine 
te  vermijden) o f dieper in h e t be ton  (voor een 
grotere duurzaam heid).

Dwarsverbindingen
Tussen de beide parallel lopende tunnelbuizen 
bevinden zich om  de 250 m eter dw arsverbin
dingen. Deze zijn bestem d voor onderhouds- 
doeleinden m aar ook voor hulpdiensten  en  de 
eventuele evacuatie van m ensen in geval zich 
in een van de tunnelbu izen  een ongeluk zou 
voordoen.
Voor de aanleg van deze dw arsverbindingen is 
gekozen voor he t bevriezen van de grond ter 
plaatse. Bij Artificial Ground Freezing (AGF) 
w ordt, m et behulp van vriesvloeistof (calci- 
umchloride) m et een tem pera tuu r van 36 to t 
38 graden onder nui, tussen  de tunnelbuizen 
een vrieslichaam  gem aakt. Vervolgens w ordt 
vanuit de hoofdbuis de grond binnen he t vries
lichaam ontgraven, w aarna direct een laag be
ton  van 30 centim eter tegen  het vrieslichaam 
w ordt gespoten. Daarna volgt nog een binnen- 
m antel m et een dikte van 40 centim eter van 
gew apend beton. Het vriezen kan stoppen ais 
he t beton  van de b innenm antel is verhard.
In het kader van een praktijkonderzoek van het 
Centrum  Ondergronds Bouwen (COB) zijn u it
gebreide m etingen in de grond en aan  de 
hoofdtunnels gedaan bij he t aldus m aken van 
de eerste tw ee dwarsverbindingen. TNO-NITG 
heeft deze gegevens verw erkt en geëvalueerd; 
de identificatie van risico’s en  resulta ten  zijn 
vervat in de eindrapportage van h e t praktijk
onderzoek en daarm ee voor heel bouw end Ne
derland beschikbaar gekomen. Conclusie: de 
AGF-methode is praktisch toepasbaar -  n iet al
leen voor tunnelbouw  m aar ook voor bepaalde 
andere vorm en van ondergronds bouwen, bij
voorbeeld in binnenstedelijke gebieden w aar 
het aanleggen van diepw anden n iet goed m o
gelijk is.

Veiligheid
Na ernstige ongevallen in  andere tunnels (zo
als de M ont Blanc tunnel in 1999) w ord t er re
kening gehouden m et de m ogelijkheid dat 
zich in een  tunnel een ongeluk voordoet. Vei
ligheid kreeg dan ook de hoogste p rioriteit bij 
de bouw  van de W esterscheldetunnel; h ier
door geldt deze tunnel ais een van de veiligste 
in Europa. R ijksw aterstaat heeft daartoe een 
aan tal studies laten  uitvoeren n aar w a t de op
tim ale u itvoeringsvariant voor w a t betreft de 
dw arsverbindingen zou m oeten  zijn, bijvoor-

Veiligheid kreeg 
hoogste prioriteit

beeld om  de hoeveel m eter die zouden m oeten 
komen. Een van die studies is door TNO Mi
lieu, Energie en  Procesinnovatie uitgevoerd.
De brandveiligheid van de tunnel w erd  onder
zocht door h e t C entrum  voor Brandveiligheid 
van TNO Bouw. Dit b e tro f een  groot aan tal as
pecten; zo w erd  op basis van een tien ta l proe
ven op schaal 1:1 geadviseerd m et w elk isola
tiem ateriaal de tunnelw anden  he t beste 
kunnen w orden behandeld. Om dat h e t ophan
gen van ventilatoren, verkeersborden en  der
gelijke aan  de tunnelw and  beteken t da t he t 
isolatiem ateriaal w ord t doorkruist, w erden 
ook de ophangverbindingen op brandveilig
heid onderzocht. U itgangspunt bij deze tests 
w as een  in overleg m et R ijksw aterstaat opge
stelde eis dat bij een brand  de tunnelw and  in
tac t m oet blijven, w aarbij ook w erd vastge
legd w a t daarbij onder ‘in tac t’ w ord t verstaan. 
Ook de brandveiligheid van de stem pels tu s 
sen de dam w anden bij de tunneltoegang , van 
de be tonnen  ‘step b a rrie r’ op de aansluiting 
w egdek-tunnelw and, van  de hu lpposten  in de 
tunnel en  van de toegangsdeuren  to t de 
dw arsverbindingen w as onderw erp van TNO- 
onderzoek.
Naast de brandveiligheid is ook aandacht be
steed aan de eventuele gevolgen van opw ar
m ing in de tunnel door de w arm te-afgifte van 
h e t verkeer. Onder he t w egdek bevindt zich 
een kabelkanaal, en TNO onderzocht ook o f in 
geval van een brand in de tunnel de kabels in 
dit kanaal beschadigd zouden kunnen worden.

Evacuatie
In geval van  een calam iteit m oeten  de m ensen 
die zich in  de betreffende tunnelbuis bevinden 
h u n  auto  verla ten  en  via de dichtstbijzijnde 
nooddeur door de dw arsverbinding n aar de 
andere tunnelbuis lopen. Hierover zijn door 
TNO Technische M enskunde (TNO-TM) ver
schillende onderzoeken gedaan, die hebben 
geresulteerd in een aan tal aanbevelingen.
Het boven de w eg  aanw ezige signalerings
systeem  d a t aangeeft d a t v o ertu igen  m oeten  
stoppen  en  d a t de in z itten d en  m oeten  u it
s tap p en  w ord t o n d ersteund  door berich ten  
via de autoradio . De nooddeuren  die toegang  
geven to t  de dw arsverb ind ingen  w orden  m et 
de bekende, ste rk  reflecterende bebording 
aangeduid. In dit verband  is ook onderzocht 
hoe m ensen  zover te  krijgen zijn d a t ze te  
v oe t v ia de dw arsverb ind ingen  n aar de ande-
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re, veilige, tunnelbu is gaan; m en  m oet de ze
kerheid hebben  d a t d a t de ju is te  handelw ijze 
is. Daarom  is geadviseerd over de vorm ge
ving van  de deuren  en  gangen. M ensen die in 
de andere tunnelbu is aankom en, w orden  ook 
d aar begeleid  door de contro lekam er om  te 
voorkom en da t ze w eer te ru g g aan  om per
soonlijke b ez ittingen  op te  ha len  o f om  te 
gaan  kijken.
M ensen die via de dw arsverbindingen n aar de 
andere tunnelbuis vluchten, kom en aldaar op 
de linker rijstrook terecht. Daarom m oet het 
verkeer er n aar de rech ter rijstrook w orden ge
dirigeerd (het geheel s tilze tten  van h e t ver
keer heeft n ie t de voorkeur, om dat de w eg  dan 
ook voor hulpd iensten  geblokkeerd raakt). In 
de rijsim ulator van TNO-TM w erd onderzocht 
hoe autom obilisten op een en  ander reageren 
en hoe zij dus he t beste kunnen w orden geïn
form eerd over h e t feit dat ze de linker rijstrook 
niet m ogen gebruiken én  hoe zij voor de plo t
selinge aanw ezigheid van voetgangers in de 
tunnel kunnen w orden gew aarschuw d.
Het is duidelijk da t aan  de omroep- oftew el 
toespreekinstallatie hoge eisen w orden ge
steld voor w a t betreft de spraakverstaanbaar- 
heid. Ook h iernaar is vooraf onderzoek door 
TNO gedaan.
Om de vijftig m eter is er in de tunnel een hel
der verlichte hu lppost aanw ezig m et poeder- 
blusser, b randslang en  intercom  voor direct 
contact m et de tunneloperator. Bij onderzoek

bleek dat w eggebruikers n iet altijd begrijpen 
w aarvoor o f voor w ie de aanw ezige blushulp- 
m iddelen bedoeld zijn. Een snelle en  effectieve 
inzet van  deze m iddelen kan dan ook w orden 
bevorderd door de instructie  en de inform atie
voorziening krachtiger vorm  te geven, zo luid
de de aanbeveling van TNO-TM.
W anneer zich onverhoopt een  calam iteit 
voordoet, w ord t de operator m entaal heel 
zw aar belast. Ook h ieraan  is door TNO aan 
dach t besteed . A anbevolen is om  procedures 
aan  te  scherpen, taken  te  clusteren, een extra 
m an  in te  ze tten  en gebruik te  m aken van een 
trainingssim ulator. TNO Fysisch en  Elektro
nisch Laboratorium  heeft deze train ingssim u
la to r voor de operato rs gerealiseerd. De nieu
we groep operators kan m et behulp van de 
eerste  versie van deze geautom atiseerde tra i
n e r ervaring opdoen m et h e t bedienen van de 
diverse bestu ringselem en ten  van de tunnel.
In de tw eede fase is een  procedure-trainer 
toegevoegd zodat operators de m ogelijkheid 
hebben om  op een  kopie van de werkelijke be- 
sturingsom geving de diverse procedures 
droog te  trainen.
Gesproken w ord t nog over een fase-3-trainer 
w aarin  de operator geconfronteerd kan w or
den m et gesim uleerde beelden en  incidenten. 
Op deze wijze kan de operator getra ind  w or
den in he t beoordelen en  detecteren  van diver
se incidenten, en h e t -  na  beoordeling -  actie 
nem en (externe diensten  verw ittigen  en  m aa t

regelen inzetten); m et d it systeem  kan een vol
ledige train ing  van een operator gerealiseerd 
worden.
De W esterscheldetunnel is een toltunnel. De 
autom obilist die een to lpoort nadert, m oet 
w e ten  w aar hij o f zij terech t kan voor de be
taling. TNO onderzocht daartoe  de begrijpe
lijkheid van verschillende typen  dynamische 
bebording. Een vooraankondiger, w aarop per 
to lpoort w ord t verm eld op welke wijze e r be
taald  kon worden, bleek niets toe te  voegen 
aan  de ju istheid  van de tolpoortkeuze, m aar 
w el de twijfel bij de proefpersonen w eg  te ne
m en. Op grond van h e t onderzoek bedacht 
TNO een begrijpelijker a lte rna tie f voor het 
aanvankelijke ontw erp.

De betrokkenheid van verschillende TNO-on- 
derdelen bij de to tstandkom ing van de Wes
terscheldetunnel heeft waardevolle kennis 
over een groot aan tal aspecten opgeleverd die 
ook bij toekom stige tunnel- en overkappings- 
projecten (zoals bij de A2, zowel bij Leidsche 
Rijn ais in M aastricht, m aar ook bij spoorweg- 
tunnels) kan w orden ingebracht. Van die ex
pertise profiteren uiteindelijk n iet alleen de di
verse partijen  die bij de realisatie van 
dergelijke projecten zijn betrokken, m aar ook 
degenen die van de betreffende voorzieningen 
gebruik maken.

Jan van den Brink
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