RIJNLANDROUTE
TRACEDEEL A44-A4
BOORTUNNEL, KORTE VARIANT

Boortunnel; Korte variant met Aangepast Tracé

6 November - Versie 1.0

Samenvatting
Deze Ontwerpnota betreft de beschrijving van een korte boortunnel op het traject
tussen de A4 en de A44. De nota beschouwt tevens een aangepast tracé ten opzichte
van het vooralsnog vigerende tracé van de RijnlandRoute.
De aanpassing heeft met name bestaan uit het verschuiven van het horizontale
wegtracé zodat sprake is van reductie van de lengte van de korte tunnel. Daarnaast
heeft deze verschuiving tot gevolg dat er nauwelijks meer onder bestaande
bebouwing geboord dient te worden, waardoor een aantal mogelijke (kostbare)
risico’s (schade, of aankoop panden vooraf) zijn komen te vervallen.
In deze rapportages zijn tevens enkele aanbevelingen gedaan die kunnen leiden tot
kostenbesparingen bij het ontwerp. Dergelijke aanbevelingen dienen in een volgende
planfase nader te worden onderzocht.
Uit deze Technische Ontwerpnota blijkt dat een (korte) boortunnel technisch
haalbaar is.
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1

Inleiding

1.1

Projectomschrijving

De RijnlandRoute is de nieuwe provinciale verbindingsweg tussen de kust (Katwijk)
en de A4 bij Leiden. Deze nieuwe verbinding is van groot belang voor de regio
Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.
De RijnlandRoute is nodig om de economische potentie van de regio en de direct
hieraan grenzende gemeenten als Wassenaar en Leidschendam-Voorburg te kunnen
ontwikkelen en nieuwe woningbouw te kunnen ontsluiten.
Er waren voor het tracé voor de verbindingsweg meerdere (4) alternatieven
beschikbaar; uiteindelijk is gekozen voor het tracéalternatief 'Zoeken naar Balans'
(ZnB), variant ‘Optimaal’ .
De geplande verbindingsweg kent de volgende tracédelen
(zie figuur 1 op het volgende blad):
A.
B.
C.
D.
E.

(Tracédeel: aansluiting Wassenaarseweg – aansluiting A44 (ir. G Tjalmaweg));
(Tracédeel A44);
Tracédeel aansluiting A44 – Spoorlijn;
Tracédeel Spoorlijn – Rijn-Schiekanaal;
Tracédeel Rijn-Schiekanaal – aansluiting A4.

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Voorschoten heeft
Movares voor de bovengenoemde tracédelen C, D en E (deel tussen A44 en A4) een
haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de realisering van (een deel van) dit tracédeel
als boortunnel.
Onderzocht zijn 2 varianten, een korte boortunnel geprojecteerd van vlak voor de
spoorlijn (westzijde) tot voorbij het Schiekanaal (oostzijde) aan de A4 en een lange
boortunnel gelegen tussen de A44 en A4.
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Figuur 1 | overzicht Rijnlandroute (oorspronkelijk tracé)
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Vervolgens is na overleg met opdrachtgevers besloten het ontwerp van de korte
tunnel verder te optimaliseren, waarbij met name het horizontale alignement is
gewijzigd.
Onderhavig rapport betreft de beschrijving van het ontwerp van de korte variant met
dit aangepast horizontaal alignement; de scope van de studie begint even ten westen
van het spoor en eindigt net ten oosten van het Schiekanaal.
Zie figuur 2: Onderhavig aangepast tracé begint ten westen van de spoorlijn Den
Haag – Leiden (4-sporig op baanlichaam gelegen ca. 3 m boven maaiveld, BS ligt
op NAP + 1,05 m) gaat onder de spoorbaan door, kruist de Richard Wagnerlaan en
kruist vervolgens een sportpark (golfbanen en sportvelden) gelegen in de gemeente
Voorschoten (Noord-Hofland). Vervolgen kruist het tracé Van Beethovenlaan, loopt
verder onder het Landgoed Berbice door en kruist vervolgens de Leidseweg. Het
tracé loopt verder via een landbouwgebied, kruist het Rijn-Schiekanaal/Vliet sluit
daar aan op maaiveld. Vandaar vervolgt het tracé zijn weg via landbouwgebied, de
Oostvlietpolder, naar de aansluiting met de A4.
Het tracé is voor het grootste deel in onbebouwd gebied geprojecteerd; incidenteel
zijn opstallen aanwezig o.a. ten oosten van de Leidseweg en nabij de Hofweg (o.a.
kassen). Ook ligt het tunneltracé direct naast het gebouw van Hotel Citizen.
In een volgende planfase wordt nader onderzocht welke verdere optimalisaties nodig
zijn om alle eventuele risico’s voor opstallen uit te sluiten.

1.2

Doel van het rapport

Deze Ontwerpnota heeft de volgende doelen:
Inzicht verschaffen in de technische haalbaarheid en maakbaarheid van een
boortunnel op het tracé van de Rijnlandroute dat start ten westen de spoorlijn Den
Haag-Leiden en doorloopt tot aan de A4, de zogenaamde korte variant van de
boortunnel met een plaatselijk verschoven horizontale alignement.
De financiële haalbaarheid is gebaseerd op de in deze Ontwerpnota genoemde
uitganspunten en is apart opgenomen onder tab 4 van de Rapportage-map.

1.3

Bij dit rapport behorende tekeningen

Bij deze Ontwerpnota behoren de volgende tekeningen:
 RLR – KA01: situatie en langsdoorsnede, versie 1.0
 RLR – KA02: dwarsdoorsneden, versie 1.0

1.4

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 omschrijft de uitgangspunten t.b.v. het wegontwerp en boortunnel
ontwerp. Hoofdstuk 3 betreft het wegontwerp t.p.v. de boortunnel gevolgd door
hoofdstuk 4, het ontwerp van de boortunnel zelf. In hoofdstuk 5 worden de
dienstgebouwen/start- en ontvangstschacht beschreven en Veiligheid en installaties
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in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 komen de milieukundige aspecten als lucht en geluid
aan bod gevolgd door de omschrijving van het boorproces in hoofdstuk 8. De
invloed van het boorproces op de omgeving en de gebruiksbeperkingen van het
maaiveld boven de tunnel in de gebruiksfase worden behandeld in hoofdstuk 9, de
relatie van het ontwerp met aanwezige kabels & leidingen in hoofdstuk 10, gevolgd
door een indicatieve planning in hoofdstuk 11. Dit rapport eindigt met hoofdstuk 12,
Conclusies en aandachtspunten.

Figuur 2 | overzicht tracédeel A44 - A4 (oorspronkelijk tracé en optimalisatie)
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2

Uitgangspunten

2.1

Bouwbesluit en Tunnelveiligheidswet

Bouwbesluit 2012:
Per 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 van kracht geworden (Stb. 2011, 416
(Bouwbesluit 2012)). Hiermee zijn dan ook formeel de Europese Normen van
toepassing.
Het Bouwbesluit is een wet en bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle
bouwwerken, in Nederland minimaal moeten voldoen. De eisen hebben betrekking
op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.
Tunnelveiligheidswet:
De Europese Tunnelveiligheidswet, 2004 en de Nederlandse wet aanvullende regels
veiligheid wegtunnels, 2006.
Opgemerkt wordt dat deze wet mogelijk per juli 2013 zal worden gewijzigd. Dit
heeft geen consequenties voor onderhavig ontwerp en kostenraming.

2.2

Vigerende nationale normen en richtlijnen

2.2.1. Nationale normen

In het ontwerp wordt rekening gehouden met de vigerende normen conform
www.nenconnect.nl.
2.2.2. Richtlijnen

Richtlijn

Versie, uitgever

ROK
Richtlijn Ontwerp Kunstwerken
Inclusief de RWS-richtlijnen opgenomen in de
bijlagen A en B van de ROK die vanuit de
ROK worden aangeroepen.
Met name wordt genoemd:
 Standaarddetails betonnen bruggen,
NBD00730 versie 1.1 d.d. 01-042009 (nieuwe versie in ontwikkeling,
doc. RTD 1010) (informatief).
 Overgangsconstructies (stootplaten),
NBD 00750 d.d. 01-02-2006.
VRC, Veiligheidsrichtlijnen,
Basismaatregelen,
Zie www.tunnelsafety.nl

Versie 1.0 d.d. 16 december 2011,
Rijkswaterstaat

SATO, Handboek Specifieke Aspecten
TunnelOntwerp

Versie 2005, RWS

Fire testing procedure for concrete tunnel
linings; Efectis report 2008-Efectis-R0695

September 2008, Efectis/RWS
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Richtlijn

Versie, uitgever

CUR-rapport 166 Damwandconstructies
CUR-aanbeveling 89. Maatregelen ter
voorkoming van betonschade door ASR
CUR-aanbeveling 77. Rekenregels voor
ongewapende onderwaterbetonvloeren
CUR-rapport 2001-4 Ontwerpregels voor
trekpalen
Europese Tunnelrichtlijn
Wegontwerp in tunnels. Convergentie- en
divergentiepunten in en nabij tunnels.

Laatste vigerende versie, CUR
CUR

2.3

2001, CUR
CUR

Versie 1.1, 31-07-2008, RWS

Brondocumenten

[1] “Achtergrondrapport Ontwerp 2de fase MER Rijnlandroute”versie 2.0, d.d. 25
april 2012;
[2] Ontwerptekening Blad 4 van 13, versie A, d.d. 02-04-2012;
Ontwerptekening Blad 5 van 13, versie A, d.d. 02-04-2012;
Ontwerptekening Blad 6 van 13, versie A, d.d. 31-07-2012;
Ontwerptekening Blad 7 van 13, versie A, d.d. 31-07-2012;
[3] Bestand 20120821 ‘assen ZNB’.
[4] Gegevens kabels en leidingen (hoogspanning bovengronds en Gasunie)
ontvangen van opdrachtgever d.d. 11-10-2012;
[5] Gegevens polderpeilen (peilbesluiten) ontvangen van opdrachtgever
d.d. 11-10-2012.
[6] Nota Bodemarchief Ontrafeld d.d. 2009 ontvangen van opdrachtgever
d.d. 11-10-2012.
Er is voor deze studie geen archeologische onderzoek verricht; Op basis van [6] is
door de gemeente Voorschoten aangegeven dat bestaande archeologische
aanduidingen geen impact zullen hebben op de aanleg van een boortunnel.

2.4

Wijzigingen t.o.v. vorige ontwerp korte tunnel

Ten opzichte van een eerdere variant van de korte boortunnel zijn de volgende
wijzigingen verwerkt:
 Het horizontale alignement: dit is zoveel mogelijk rechtgetrokken waardoor
het mogelijk is de tunnellengte te beperken met 131m en te voorkomen dat
onder aanwezige bebouwing geboord moet worden (minder/geen risico op
zettingsschade. En er zijn geen problemen met het eventueel aanwezig zijn
van een dwarsverbinding tussen tunnelbuizen onder bebouwing (tevens
uitvoeringsvoordeel);
 Ter plaatse van de westelijke tunnelmond sluit de tunneltoerit aan op een
volledig, verdiept gelegen bakconstructie. Daardoor zijn de afmetingen van
de toerit aangepast.
De aansluiting ter plaatse van de oostelijke tunnelrit op de wegconstructie is
ongewijzigd gebleven (op maaiveldniveau).
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3

Wegontwerp

3.1

MX-as / horizontale alignement

Movares heeft van Opdrachtgever de volgende bestanden ontvangen:
 PDF bestand betreffende het horizontale alignement (variant optimaal);
 Digitaal bestand van alleen de wegassen (variant optimaal).
Voor deze studie is gebruik gemaakt van het horizontale alignement [3] met
bijbehorende hectometreringen1. Voor aanduidingen in de tunnel zijn nieuwe
hectometreringen bepaald die zijn gebaseerd op een voortzetting van de
hectometreringen vanaf de westzijde.

3.2

Verticale alignement

Voor het bepalen van het verticaal alignement zijn de hoogteliggingen van uiteinden
van de open de toeritten door de gezamenlijke opdrachtgevers vastgesteld.
Het verticale alignement voor het ondergrondse deel (boortunnel) is door Movares
zelf bepaald uitgaande de ontwerpvoorschriften behorende bij de wegcategorie (zie
ook paragraaf 3.3) en conform de VRC.
De Rijnlandroute heeft als wegcategorie ‘Regionale Stroomweg’, type II en bestaat
uit 2 maal 2 rijstroken met een maximale snelheid van 80 km/u2.
Uitgaande van de genoemde wegcategorie zijn voor het verticale alignement de
volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Topboog R = 6.500 m (aangehouden);
 Dalboog R = 13.000 m (2 maal Rtop) (aangehouden echter R = 6.500 m3) ;
 Maximale helling : 4,5% (voorkeur conform VRC);
 Minimale helling: 1% (i.v.m. langsafwatering);
 Check op zichtlengte: horizontaal en verticaal.
Ten aanzien van het weggedeelte dat niet binnen een constructie ligt gaan we uit van
een maaiveldligging waarbij laagste punt bovenkant asfalt 1,0 m boven hoogste
waterstand (polderpeil) gelegen is.

3.3

Dwarsprofiel weg/wegopbouw

Op basis van deze wegcategorie is het wegprofiel (‘normaal dwarsprofiel’) als volgt
opgebouwd (zie figuur 3):
1

T.p.v. het tunneltracé loopt de hectometrering niet door maar is deze onderbroken. Hierdoor is sprake van 2
verschillende hectometreringen (Hm 2769. = Hm 20.000).;
2
Conform CROW-publikatie 164b “Handboek Wegontwerp Stroomwegen bedraagt de ontwerpsnelheid 90 km/u.
Het wegontwerp van onderhavige studie is op deze snelheid gebaseerd.
3
Er mag worden afgeweken van de verhouding 1 : 2. Hier verhouding 1 : 1 aangehouden i.v.m. gunstiger ontwerp
Boortunnel
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Rijstrookbreedte: 3,25 m;
Kantstrepen: 0,20 m;
Deelstreep: 0,15 m;
Redresseerstrook: 0,60 m;
In de tunnel : Obstakelafstand: 0,60 m conform VRC.

Dit betekent een netto verhardingsbreedte per rijbaan van 8,25 m.
In een tunnel moet conform de VRC i.p.v. een redresseerstrook een obstakelafstand
van 0,60 m worden aangehouden. Dit is de afstand rijstrook tot barrier/wand incl.
0,20 m brede kantstreep.
Dit betekent in de tunnel een netto verhardingsbreedte per rijbaan van 7,85 m
(gemeten tussen de barriers).
(Zie voor de afmetingen van het Profiel van Vrije Ruimte (PVR) paragraaf 4.2.1).
Buiten het gesloten gedeelte van de tunnel (open deel van de tunnel toerit) is een
wenselijke obstakelafstand van 1,50 m als uitgangspunt aangehouden conform de
ontwerp voorschriften, waardoor de netto verhardingsbreedte per rijbaan van 9,20 m
(gemeten tussen de barriers) bedraagt. De maat van 1,50 meter dient in volgende
planfasen nader te worden gedefinieerd; mede in overleg met hulpdiensten. Om die
reden is op de bijgevoegde tekeningen een minimaal vereiste maat weergegeven van
600 mm.
Barriers/geleiderails:
In de het gesloten tunneldeel (rijbanen gescheiden) zullen aan beide zijden van de
rijbanen stepbarriers worden aangebracht (breedte 0,30m); in de open tunneltoeritten
zullen de beide rijbanen gescheiden worden door een geleiderail (breedte 0,80 m).

Aansluiting aan volledig verdiepte bakconstructie:
Voor de breedte de wegconstructie in de volledig verdiepte bakconstructie (geen
onderdeel van de haalbaarheidsstudie) waar de tunneltoerit op moet aansluiten, is
een wenselijke obstakelafstand van (éénzijdig, zijde wand) van 2,45 m aangehouden
conform de ontwerp voorschriften, waardoor de netto verhardingsbreedte per rijbaan
van 10,15 m (gemeten tussen de barriers) bedraagt. Dit betreft een voorlopig
uitgangspunt4.

4

De aangehouden obstakelafstanden voor de wegconstructies in de open tunneltoerit en de volledig verdiepte
bakconstructies zijn voorlopige uitgangspunten. In een volgende ontwerpfase zou onderzocht kunnen worden in
overleg met OG of kleinere afstanden mogelijk zijn. Dit kan een kosten besparing opleveren voor de tunnel, maar
ook voor de volledig verdiepte bakconstructie (geen scope onderdeel). Dit is een veiligheidsdiscussie.
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4

Ontwerp Boortunnel

4.1

Algemeen

Voor het ondergronds aanleggen van dit deel van de Rijnlandroute wordt in dit
rapport uitgegaan van het toepassen van een boortunnel.
Een boortunnel kan worden opgedeeld in een aantal onderdelen:
1. Open deel van de tunneltoerit;
2. Gesloten deel van een tunneltoerit;
3. Dienstgebouwen/start- en ontvangstschachten;
4. Geboorde deel;
5. Dwarsverbindingen.
Deze onderdelen worden separaat verderop in het rapport behandeld.

4.2

Dwarsdoorsnede Boortunnel

Het vaststellen van de inwendige diameter van de boortunnel geschiedt op basis van
de volgende componenten:
1. Profiel van Vrije Ruimte;
2. Ruimte reservering voor K&L;
3. Brandwerende bekleding;
4. Barriers;
5. Zichtlijnen i.r.t. wegontwerp;
6. Installaties en voorzieningen;
7. Boortolerantie boormachine;
8. Constructie vluchtdeur dwarsverbinding i.r.t. PVR.
4.2.1. Profiel van Vrije Ruimte (PVR)

Voor deze ontwerpfase is het volgende Profiel van Vrije Ruimte (PVR)
aangehouden:
Een breedte van 7,85 m tussen de barriers en een doorrijhoogte5 van 4,70 m.
Boven de barriers is tot een hoogte van 4,20 m boven asfalt een extra strook van
0,30 m aanwezig, dit voor de situatie dat een vrachtwagen helt bij schampen barrier.
(Zie figuur 3). Opgemerkt wordt dat bij de dwarsverbindingen de vluchtdeur binnen
deze strook van 0,30 m valt; in lengte richting van de tunnel wordt in beide
richtingen een vloeiende overgang naar de deurconstructie aangebracht
4.2.2. Kabels en Leidingen

Er is vastgesteld dat voor kabel- en leidingwerk een ruimte van 60 mm beschikbaar
moet zijn tussen PVR en tunnelwand. Er wordt in deze fase gekozen voor een
oplossing waarbij de leidingen verzonken in de tunnelwand (t.p.v. een voeg) worden
aangebracht. Er zal in dat geval overwogen moeten worden of voordelen opwegen
tegen de nadelen en kosten en ook de risico’s hiervan moeten worden beschouwd.
5

Voor de doorrijhoogte geldt een waarde van 4,60 m t.o.v. bovenkant asfalt; geadviseerd wordt echter een hoogte
van 4,70 m aan te houden, anders dient een hoogte detectie systeem te worden aangebracht conform de
Tunnelstandaard
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In de Hubertustunnel is deze oplossing echter met succes toegepast. Er wordt van
uitgegaan dat de grootste leiding, de blusleiding, achter en via de barriers kan
worden doorgevoerd. Dit betekent dat er voor de kabels en leidingen geen extra
ruimte wordt gereserveerd.
Onder het wegdek wordt een centrale kabel- en leidingkoker aangebracht welke aan
beide zijden aansluit aan de dienstgebouwen.
Op het diepste punt van de tunnelbuis is onder het wegdek een waterkelder met een
capaciteit van 60 m3 voorzien.
In de ronde tunnelbuis zal onder het wegdek voldoende ruimte aanwezig zijn.
4.2.3. Barriers

Ten behoeve van het realiseren van de barriers (step-barrier profiel) is geen extra
ruimte gereserveerd. Met het inpassen van het PVR is er voldoende ruimte over om
deze barriers in situ aan te brengen.
4.2.4. Brand- en hittewerende voorzieningen.

Hiervoor wordt een ruimte gereserveerd van 50 mm (ervaringsgetal).
4.2.5. Zichtlijnen i.r.t. wegontwerp

In het beschikbaar gesteld horizontale alignement bedraagt de kleinste horizontale
boogstraal in de tunnel R = 1008 m. In dat geval hoeft geen rekening te worden
gehouden met extra ruimte voor zichtlijnen (ontwerp is dus afgestemd op de
zichtlijnen).
Opmerking: de bij deze boogstraal behorende ontwerpsnelheid is 90 km/u.
Uitgaande van de toegepast horizontale en verticale boogstralen hoeft geen extra
ruimte gereserveerd te worden i.v.m. de zichtlijnen.
4.2.6. Boortolerantie boormachine

Hiervoor wordt een ruimte gereserveerd van 100 mm (ervaringsgetal).
4.2.7. Constructie. vluchtdeuren dwarsverbinding

In deze fase is de constructie zodanig bedacht dat de voorzijde van de deur zich
bevindt tegen het verticale grensvlak van het 7,85 m brede PVR (zie ook opmerking
paragraaf 4.2.1).
4.2.8. Installaties en voorzieningen boven het wegdek

Binnen een tunnelbuis zullen diverse technische installaties worden aangebracht, die
tunnel gerelateerd zijn, de zgn. TTI’s.
Ook zullen installaties moet worden aangebracht specifiek t.b.v. het verkeer, zoals
matrixborden, de zgn. VTI’s.
Het aanbrengen van aantal van deze installaties neemt ruimte in beslag. Dat geldt
ook voor bewegwijzering. Voor deze tunnelonderdelen wordt verwezen naar
hoofdstuk 6 van dit rapport. Zie figuur 3.
In de ronde tunnelbuis, zal uitgaande van hierboven genoemde maatvoering, welke
moet vallen binnen de doorsnede, voldoende ruimte aanwezig zijn boven het PVR,
voor het aanbrengen van de verschillende installaties/bewegwijzering.
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4.2.9. Inwendige diameter boortunnel

Uitgaande van de hierboven genoemde ruimtereserveringen komen we tot een
uiteindelijke inwendige diameter Dinw. = 9.73 m. Zie figuur 4.
4.2.10. Uitwendige diameter boortunnel/tunnellining

In deze fase van het ontwerp wordt uitgegaan van een lining-dikte van 400 mm.
De definitieve afmeting dient in de detailleringfase bepaald te worden via een
liningsberekening.
Een en ander resulteert uiteindelijk in een Duitw = 10.53 m. Zie figuur 4.
Uitgegaan wordt van het toepassen van tunnelringen bestaande uit 7 segmenten met
een sluitsteen (7+1).

Figuur 3 | dwarsdoorsnede boortunnel (enkele buis)
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Figuur 4 | dwarsdoorsnede boortunnel t.p.v. dwarsverbinding

4.3

Doorsnede rechthoekige deel van de toerit (Cut & Cover)

Ter plaatse van de dienstgebouwen gaat de doorsnede van de tunnel over van rond
naar rechthoekig. De uitwerking van deze overgang dient bij het detailontwerp
verder uitgewerkt te worden..
De inwendige afmetingen van de beide rechthoekige buizen zijn gebaseerd op het
onder paragraaf 4.2.1 genoemde PVR: een breedte van 7,85 m tussen de barriers en
een doorrijhoogte van 4,70 m.
T.b.v. de ruimtereservering voor TTI’s, VTI’s en bewegwijzering is voor de hoogte
1,00 m extra aangehouden. T.o.v. bovenkant asfalt bedraagt de hoogte dus
5,70 m. Zie figuur 5.

Figuur 5 | dwarsdoorsnede gesloten deel van de toerit (Cut & Cover)
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4.4

Doorsnede open deel toerit

In onderstaande figuur 6 is de dwarsdoorsnede van het open deel van de toerit
aangegeven; rijbanen zijn gescheiden door een geleide rail.
(Breedte verloopt)

Figuur 6 | dwarsdoorsnede open deel van de toerit

4.5

Lengte (boor)tunnel

De totale lengte van de tunnel wordt fysiek bepaald door de volgende factoren:
1. Wegontwerp met name het verloop van aantal rijstroken en in- en uitvoegers
(zgn. 10 seconden regel);
2. Aan te houden maximale hellingspercentage verticale alignement;
3. Aanwezige obstakels op maaiveld (bebouwing, watergangen, overige
constructies).
4.5.1. Positie tunnelportalen (tunnelmonden)/lengte gesloten deel.

Tunnelmond West.
De tunnelmond is zo dicht mogelijke tegen de spoorbaan gesitueerd. Hart 4-sporige
spoorbaan is gelegen bij Hm 2310. Bij het bepalen van de positie van de schacht is
uitgegaan van het volgende:
 Een terreingrens op 1 m langs de spoorsloot;
 Tijdelijke ophoging t.b.v. het boorproces moet liggen buiten hierboven
genoemde grens (zie figuur 7).
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd dat de positie van de tunnelmond West zich
bevindt bij Hm. 2061.
Tunnelmond Oost
Er geldt dat binnen en buiten een tunnel een rijbaan hetzelfde aantal rijstroken moet
hebben; het verminderen (convergentie) of vergroten (divergentie) van het aantal
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rijstroken in of direct buiten het gesloten tunneldeel is niet toegestaan. Voor de
afstand t.o.v. de tunnelportalen waarop het aantal rijstroken pas mag veranderen,
geldt de zgn. 10 seconden regel6: de afstand die een voertuig bij de toegestane
maximum snelheid in 10 seconden aflegt.
Bij deze tunnel bedraagt deze afstand uitgaande van een V max = 90 km/u dus 250 m7.
Aantal rijstroken is constant bij hm 21.795, dus positie tunnelmond: hm 21.545 (zie
figuur 8).
(Let op: betreft andere hectometrering! (Hm 4100 = Hm 21.400)8;
Op grond van bovenstaande gegevens bedraagt de totale lengte van het gesloten deel
van de tunnel: 2184 m.

Figuur 7 | Positie tunnelmond

Figuur 8 | ‘10 secondenregel’ Tunnelmond Oost

6

Vastgesteld in de Europese Tunnelrichtlijn.
Indien de aanbevelingen uit document “Wegontwerp in tunnels. Convergentie- en divergentiepunten in en nabij
tunnels” worden gehanteerd, zou een afstand gelden van 300m.
7

8

De gebruikte wegalignementen bevatten een niet doorlopende hectometrering. Door het verschuiven van het
horizontale alignement is de bestaande hectometrering m.n. ter plaatse van de boortunnel ook gewijzigd. Bij de
beide tunneltoeritten is echter de bestaande hectometrering aangehouden. In de tunnel is een nieuwe hectometrering
bepaald gerkend vanuit de hectometrering aan de westzijde.
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4.5.2. Vaststellen positie dienstgebouwen (start- en ontvangstschacht)

De dienstgebouwen worden gerealiseerd binnen de start- en ontvangstschacht. De
positie van deze schachten wordt zodanig bepaald dat de Tunnel Boor Machine bij
het verlaten van de startschacht en het binnenkomen in de ontvangstschacht zich
voldoende diep onder het maaiveld bevindt om een Blow-Out te voorkomen.
Daarentegen moeten de schachten (bouwputten) voor wat betreft de diepte ook
uitvoerbaar zijn.
Hart schachten is zodanig gepositioneerd dat bovenkant asfalt zich ter plaatse in hart
schacht op maaiveld – 12 m bevindt.
4.5.3. Lengte toeritten

Aan de westzijde sluit de tunnel aan op een volledig verdiept gelegen
bakconstructie. Bovenkant verharding is hier gelegen op NAP – 6,0 m.
Aan de oostzijde sluit de tunnel aan op een op maaiveld gelegen wegconstructie.
Het punt waar de betonnen bak van de toerit ophoudt is bepaald op basis van een
droogleggingseis van het laagste punt bovenzijde beton op 0,5 m boven de hoogste
optredende grondwaterstand ter plaatse. Hiervoor is NAP – 2,10 m9 aangehouden
(Oostzijde).
Toerit West: De totale lengte bedraagt 294 m (169 m open deel en 125 m gesloten
deel).
Toerit Oost: De totale lengte bedraagt 344 m (251 m open deel en 93 m gesloten
deel).
4.5.4. Totale lengte tunnel

Bovenstaande heeft geresulteerd in een totale tunnel lengte van 2604 m, opgebouwd
uit de volgende lengten:
 Open deel toerit Westzijde: 169 m
 Gesloten deel toerit Westzijde: 125 m
 Dienstgebouw: 30 m
 Boortunnel: 1906 m
 Dienstgebouw: 30 m
 Gesloten deel toerit Oostzijde: 93 m
 Open deel toerit Oostzijde: 251 m
4.5.5. Constructieve aspecten dienstgebouwen en tunneltoeritten

Dienstgebouwen:
Deze zullen worden gerealiseerd binnen de bouwkuipen van resp. de start- en
ontvangstschacht. Deze bouwkuipen zullen bestaan uit combiwanden,
onderwaterbeton en trekpalen/trekankers.

Volgens [5] bedraagt het polderpeil hier NAP – 2,40m. In het eerdere rapport van de korte tunnel is rekening
gehouden met een polderpeil van NAP-2,10m. Aangezien het niveau bovenkant asfalt van de wegconstructie
conform bestaand ontwerp, hier niet exact bekend is, is voor het bepalen van de lengte van de toerit uitgegaan van
NAP – 2,10m. Bij een polderpeil van NAP-2,40m en rekening houdend met de droogleggingseis van 1,0m zou dat
betekenen dat de toerit en daarmee de totale lengte van de tunnel 20-25 m korter kan zijn en dus daarmee
goedkoper. Dit betreft een nader te onderzoeken optimalisatie voor een latere planfase.
9
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Toeritten
Het gesloten deel van de toeritten zal gerealiseerd worden binnen bouwkuipen
opgebouwd uit combiwanden en stalen damwanden (afhankelijk van de kerende
hoogte), onderwaterbeton en trekpalen/trekankers.
Het open deel van de toeritten zal ook binnen een bouwput gerealiseerd worden. De
wanden zullen bestaan uit stalen damwanden; of er een onderwaterbetonvloer moet
worden toegepast hangt af van de eventuele aanwezigheid van een betrouwbare
afsluitende grondlaag (klei/veen) en voldoende verticaal evenwicht tegen opbarsten.
In dat geval kan eventueel gebruik worden gemaakt van een open bouwput. In elk
geval worden betonpalen toegepast als fundering.
De configuratie van de trekpalen/trekankers en betonpalen alsmede het
inbrengniveau, zal via berekeningen bepaald moeten worden. Hiervoor is voldoende
informatie van de bodemgesteldheid (in de vorm van sonderingen) noodzakelijk.

4.6

Lengteprofiel tunnel/diepteligging.

Het verticale verloop van de tunnel en daarmee het verticale alignement van de weg
wordt bepaald door:
1. Verloop maaiveld;
2. Aanwezigheid watergangen (bodemdiepte moet bekend zijn);
3. Obstakels in ondergrond (funderingen, eventueel diep gelegen kabels en
leidingen);
4. Geotechnisch profiel (opbouw van de aanwezig grondslag);
5. Grondwaterstanden;
6. Voldoende hoeveelheid grond boven bovenkant tunnel ter voorkoming
van “Blow-out” tijdens boorproces;
7. Voldoende hoeveelheid grond boven bovenkant tunnel om opdrijven te
voorkomen;
8. Bovenkant tunnel voldoende ver beneden in de grond aanwezige palen
en/of funderingen op staal ter beperking/voorkoming van (te grote)
zettingen/zettingsverschillen.
4.6.1. Geotechnisch profiel

Op dit moment zijn geen geotechnische gegevens (sonderingen, boringen,
laboratoriumonderzoek) van het tracé beschikbaar. Op basis van gegevens afkomstig
van bodemkaarten en rapport [1], is de volgende schematische bodemopbouw
aangehouden:
Vanaf maaiveld tot NAP -10,5 a -11,0 m
Vanaf NAP -10,50 a -11,0 m en dieper

Holoceenpakket (klei met veenlagen)
Pleistoceen zand

Opmerking: Vanaf NAP -2,50 tot – 6,50 m kan er in het holoceen pakket een
zandlaag aanwezig zijn.
4.6.2. Grondwaterstanden

Voor onderhavige rapportage is rekening gehouden met de volgende waterstanden:
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Polderpeilen [5]: Stevenshofpolder NAP- 1,70 m en Oostvlietpolder NAP – 2,40 m.
Stijghoogte diepe grondwater: verloopt van NAP -1,0 m (A4-zijde) tot NAP – 2,0 m
(A44-zijde).
4.6.3. Maaiveldverloop

Ter plaatse van de geprojecteerde boortunnel is sprake van een gemiddeld maaiveld
gelegen op NAP -1,0 tot -1,5 m.
4.6.4. Watergangen

Zoals genoemd kruist het tracé 2 watergangen, de Veenwatering en de
Dobbewatering. Alleen de Dobbewatering is gesitueerd boven het tunneltracé en wel
ter plaatse van het begin van de gesloten toerit (Hm 2135). In dat geval blijft
onvoldoende waterdiepte over (kanotraject). Door de watergang richting
Dienstgebouw West te verleggen (bij Hm 2200) is dit probleem opgelost.
Wel van betekenis is het Rijn – Schiekanaal ter plaatse van het tunneltracé.
Boezempeil ligt op NAP -0,64 m.
De bodemdiepte (leggerdiepte) bedraagt: 3,40 m De aanwezigheid van de dit kanaal
vormt een verticaal dwangpunt; uitgangspunt is dat de afstand tussen bodem kanaal
en bovenkant tunnellining minimaal 0,8D bedraagt, waarbij D de uitwendige
tunneldiameter is. Deze waarde bedraagt dus 8,42 m.
Bij het onderhavige ontwerp is echter sprake van een afstand variërend van
ca. 7,90 m tot 9 m, zodat plaatselijk net niet wordt voldaan aan de minimale waarde.
Deze situatie is goed oplosbaar en dient in een latere planfase te worden uitgewerkt.
Zie verder paragraaf 8.5.2.
4.6.5. Kanteldijken

De polderpeilen aan weerszijde van de tunnel variëren; hierdoor kan er bij
calamiteiten een sifonwerking van de tunnel ontstaan, waardoor het water van de ene
polder naar de ander polder kan stromen.
Hoewel het er naar uitziet dat kanteldijken niet nodig zijn binnen de scope van het
tunnelontwerp dient dit onderdeel in een volgende ontwerpstap verder uitgezocht te
worden. In onderhavig ontwerp en kostenraming zijn geen kanteldijken
meegenomen. De eventuele kosten daarvan vallen binnen de bandbreedte van de
kostenraming.
4.6.6. Bebouwing

Het tracé is voor het grootste deel in onbebouwd gebied geprojecteerd; incidenteel
zijn opstallen aanwezig o.a. ten oosten van de Leidseweg en nabij de Hofweg (o.a.
kassen). Ook ligt het tunneltracé direct naast het gebouw van Hotel Citizen.
In een volgende planfase wordt nader onderzocht welke verdere optimalisaties nodig
zijn om alle eventuele risico’s voor opstallen uit te sluiten.

4.7

Horizontale afstand tunnelbuizen

Het boren van een tunnelbuis direct naast een reeds geboorde buis kan
deformaties/schade veroorzaken aan de aanwezig buis. Daardoor dient een minimale
afstand aan gehouden te worden tussen de buitenkant van beide buizen. Deze
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horizontale afstand tussen de tunnelbuizen wordt mede bepaald door de aanwezige
bodemgesteldheid. Deze is hier dusdanig dat bij het onderhavige tunnelontwerp is
uitgegaan van een onderlinge afstand tussen de tunnellining van beide buizen
(dagmaat) van 5 m (ervaringsgetal).
Ter plaatse van de aansluiting van de tunnelbuizen aan het dichtblok/dienstgebouw
kan een kleinere afstand worden aangehouden. Voorgesteld wordt hier 4 m aan te
houden (ervaringsgetal). Hiermee kan de breedte van de toeritten worden verkleind
(kostenbesparing).

4.8

Dwarsverbindingen

4.8.1. Aantal dwarsverbindingen

Conform Regeling Bouwbesluit wordt een maximaal toelaatbare afstand tussen
dwarsverbindingen gehanteerd. Deze bedraagt maximaal 250 m..
Regeling Bouwbesluit, art. 5.25, lid 2 voor nieuwbouw en art. 5.27 lid 1 voor
bestaande bouw:
“De loopafstand tussen een punt op de rijbaanvloer en ten minste een toegang van
het rookcompartiment is ten hoogste 150 m. Deze afstand wordt gemeten over een
route die uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen zonder dat deuren
worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend. […..]. De afstand
tussen twee toegangen is ten hoogste 250 m.”
Uitgaande van een ontwerp, waarbij voor het geboorde deel een lengte geldt van
1935 m en waarbij er wordt uitgegaan dat ter plaatse van beide tunnelmonden (in de
dienstgebouwen) zich ook verbindingen tussen de beide tunnelbuizen bevinden,
komt, uitgaande van de maximale tussenafstand van 250 m, het aantal
dwarsverbindingen op 7 stuks (zie paragraaf 4.8.2).
4.8.2. Locaties dwarsverbindingen

Het vaststellen van de locatie van de dwarsverbindingen wordt mede bepaald door:
1. de wijze waarop de dwarsverbindingen worden gerealiseerd;
2. de eigendomssituatie / het bebouwd zijn van het boven de dwarsverbinding
gelegen maaiveld.
Ad 1:
Indien gekozen wordt voor het injecteren van de omringende grond dient de injectie
vanaf maaiveld uitgevoerd te worden. Aanwezige bebouwing kan hiervoor een
belemmering zijn, waardoor geschoven moet worden met de locatie naar een positie
met wel ruimte op maaiveldniveau.
Indien gekozen wordt voor het bevriezen van de omringende grond heeft men deze
beperking niet; het bevriezen kan immers plaatsvinden via de gerealiseerde
tunnelbuizen.
In deze fase van het ontwerp wordt uitgegaan van het injecteren van de grond.
Ad 2:
Het realiseren van een dwarsverbinding veroorzaakt een extra risico op het optreden
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van zettingen / zettingsverschillen op maaiveldniveau en dus ook een extra risico op
schade aan bebouwing.
Dit gegeven alsmede een mogelijke eigendomssituatie-discussie, kan aanleiding zijn
om de voorkeur te geven aan het zodanig te positioneren van de dwarsverbindingen,
dat er op het boven gelegen maaiveld geen bebouwing aanwezig is.
Onderstaand een overzicht van de posities/locaties van de in totaal 9 horizontale
vluchtverbindingen waarvan de 7 dwarsverbindingen (van noord naar zuid gezien
met tussenhaakjes de onderlinge afstand t.o.v. voorgaande verbinding gemeten in het
horizontale vlak):
De totale afstand tussen hart dienstgebouw West en hart dienstgebouw Oost
bedraagt 1935m. Dit zou betekenen een onderlinge afstand tussen de
dwarsverbindingen van ca. 241 m. Aangezien rekening is gehouden met aanwezige
bebouwing op maaiveld is onderstaande verdeling vastgesteld als uitgangspunt10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dienstgebouw West: Hm 2201 (0 m);
Hm. 2451 (250 m);
Hm. 2701 (250 m);
Hm. 2951 (250 m)
Hm. 3201 (250 m);
Hm. 3451 (250 m);
Hm. 3701 (250) m);
Hm. 3918 (217 m);
Dienstgebouw Oost: Hm 21.438 (218 m).

(opmerking: Hm 4100 = Hm 21.400);

(Opmerking: indien de onderlinge afstand wordt gemeten langs het verticale
wegalignement wordt ook voldaan aan de eis van 250 m).
4.8.3. Inwendige diameter dwarsverbinding

Met betrekking tot de afmetingen van de doorgangen geldt het volgende voor de
vrije doorgangsruimte:
Regeling Bouwbesluit, art. 5.33:.
“Voor nieuwbouwtunnels dient de vrije doorgangsruimte in besloten ruimten ten
minste 1,2m te zijn, met een vrije doorgangshoogte van tenminste 2,1m. De vrije
doorgang van vluchtdeuren dient bij nieuwbouwtunnels tenminste 0,85 x 2.10 m te
zijn.”
Voor het vaststellen van de inwendige diameter van de dwarsverbinding houden we
een Profiel van Vrije Ruimte (PVR) van 1,20 x 2,20 m2 aan.
Uitgaande van deze ‘rechthoek’ bedraagt de minimale inwendige diameter Dinw =
2.60m.
(Opmerking: Voor de hoogte van de vluchtdeur wordt 2,10 m aangehouden).

10

Deze verdeling kan in een volgende ontwerpfase nog worden geoptimaliseerd; dit heeft geen gevolgen voor de
kosten.
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Buiten het Profiel van Vrije Doorgang is nog extra ruimte benodigd voor
communicatiemiddelen van 750 x 200 mm2), elektro-besturing van 860 x 360 mm2)
en een overdrukinstallatie (ventilator) van 1.35 x 0,430 m2. De ventilator die in deze
ruimte geplaatst kan worden is in staat voldoende lucht debiet op te wekken om te
voorkomen dat rook de dwarsverbinding instroomt bij geopende deuren. Bij een
ronde verbindingsbuis zou er ruimte aan weerszijden van de vrije doorgangsruimte
beschikbaar zijn die hieraan kan voldoen. Indien wordt gekozen voor een
rechthoekige dwarsverbinding moet aan de bovenzijde of naast het Profiel van Vrije
Doorgang, deze ruimte van 1,35 x 0,43 m2 worden gereserveerd voor de ventilator.
Genoemde afmetingen zijn mede bepaald op basis van de resterende ruimte aan
weerszijde van een minimale doorgang van 1,20 x 2,20 m2 en er wordt uitgegaan dat
deze ruimtereserveringen voldoende zijn.
Opmerking: bij de Hubertustunnel wordt gebruikt gemaakt van overdruk in de niet
incidentbuis. In dat geval is een overdrukinstallatie in de dwarsverbinding
(mogelijk) niet nodig.
4.8.4. Luchtdruk in tunnelbuizen in relatie tot calamiteiten

Indien in één van de tunnelbuizen brand uitbreekt zal met behulp van de ventilatoren
de luchtdruk in de andere buis worden verhoogd. Hierdoor wordt voorkomen dat
rook via de dwarsverbindingen van de buis waarin zich de brand bevindt stroomt
naar de buis die als vluchtweg wordt gebruikt
4.8.5. Uitwendige diameter dwarsverbinding

In deze fase van het ontwerp wordt ook bij de dwarsverbindingen uitgegaan van een
lining-dikte van 400 mm. Tijdens de detaillering van het ontwerp zal via een
liningberekening de dikte verder worden bepaald.
Een en ander resulteert uiteindelijk in een Duitw = 3.40 m. Zie figuur 9.
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Figuur 9 | schematische doorsnede dwarsverbinding (in werkelijkheid ovaal)
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5

Dienstgebouwen/Start- en Ontvangstschacht.

5.1

Primaire en secundaire dienstgebouw

Het is gebruikelijk ter plaatse van beide tunnelmonden dienstgebouwen te realiseren,
waar meestal één van de twee gebouwen het hoofdgebouw is, het primaire
dienstgebouw, en het andere gebouw, secundaire dienstgebouw minder(e) functies
heeft.
De keuze van waar het primaire dienstgebouw gerealiseerd wordt is afhankelijk van
de beschikbare ruimte en de bereikbaarheid (ook voor de hulpdiensten bij
calamiteiten).
Bij onderhavige tunnel is in elk geval sprake van voldoende ruimte en
bereikbaarheid bij beide tunnelmonden; keuzes moeten in een later ontwerpfase
gemaakt worden.
Het is gebruikelijk de dienstgebouwen te bouwen in de start- en ontvangstschacht,
waarbij bijvoorkeur blijvend gebruikt wordt gemaakt van constructieonderdelen van
de bouwputten.

5.2

Afmetingen dienstgebouwen/startschachten

De benodigde afmetingen van de dienstgebouwen zijn afhankelijk van de wensen
van OG, de functies van het gebouw en de hoeveelheid installatie/apparatuur welke
moeten worden ondergebracht. Daarmee is er tevens een relatie met de afmetingen
van de start- en ontvangstschacht aangezien het grootste deel van het dienstgebouw
ondergronds gelegen is.
Bovengronds zijn de toegang en de ombouw voor de leidingen t.b.v. afvoer van
rook/warmte een zichtbaar onderdeel. Ook dienen er voorzieningen (luiken) te zijn
om het verticaal vervangen van bepaalde apparatuur mogelijk te maken.
Rondom de gebouwen dient voldoende parkeerruimte aanwezig te zijn voor auto’s
en kleine vrachtauto’s. Het geheel dient bereikbaar te zijn via ontsluitingswegen
waarop ook zwaar transport kan plaatsvinden (aan- en afvoer van apparatuur in
geval van vervanging/onderhoud).
In deze rapportage wordt voor beide schachten uitgegaan van afmetingen van
30 x 30 m2 (ervaringsgetal). Met deze afmetingen zijn zowel de booractiviteiten
geborgd als de benodigde ruimte voor de beide dienstgebouwen.
Ter informatie volgen hieronder de mogelijke functies van beide gebouwen.
5.2.1. Functies primaire dienstgebouw

Het primaire dienstgebouw kent de volgende functies incl. de bijbehorende
aangenomen benodigde vloeroppervlak:
 Bedieningsruimte, 8 x 5 m2;
 Keuken, eetruimte en toilet, 5 x 5 m2;
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Noodstroomaggregaat (NSA), 7 x 12 m2;
2 opslagruimten voor Diesel, ruimte 7 x 4 m2 per stuk;
2 Inkoopstations Elektriciteit, ruimte 7 x 4 m2 per stuk;
Traforuimte, 7 x 6 m2;
UPS, Tijdelijke noodstroom, 6 x 5 m2;
HVAC, Verwarming en luchtbehandeling, 6 x 4 m2;
MCC, Motor control center, 13 x 7 m2;
PLC, Logica, 13 x 4 m2;
GSM, Communicatie, 13 x 4 m2;
Opslagruimte, 6 x 3 m2;
Waterkelder voor regen- en lekwater, capaciteit 320 m3;
Waterkelder voor bluswater, capaciteit 120 m3;
Kabel toegang vanaf boven met aansluiting naar de kabelkokers onder het
wegdek in de boortunnels.

5.2.2. Functies secundair dienstgebouw

Het secundaire dienstgebouw kent de volgende functies incl. de bijbehorende
aangenomen benodigde vloeroppervlak
 HS, Hoogspanningsruimte, 4 x 2,4 m2;
 LS, Laagspanningsruimte, 8 x 7 m2;
 NB, No Break ruimte, 8 x 4 m2;
 Waterkelder voor regen- en lekwater, capaciteit 320 m3;
 Waterkelder voor bluswater, capaciteit 120 m3;
 Kabel toegang vanaf boven met aansluiting naar de kabelkokers onder het
wegdek in de boortunnels.
5.2.3. Parkeerplaatsen en ontsluiting

Het aantal parkeerplaatsen dient in overleg met OG/Tunnelbeheerder bepaald te
worden.
De ontsluiting van het dienstgebouw West kan plaatsvinden via de nabij gelegen
woonwijk /aansluiting aan Anna Swellenggrebelpad danwel via een aansluiting aan
de Nieuwe weg.
Het dienstgebouw Oost kan ontsloten worden via een aansluiting aan de Zuid
Vlietweg.
In alle gevallen moet onderzocht worden of de bestaande wegen aangepast dienen te
worden als gevolg van deze ontsluiting (aan zwaarte van verkeer).
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6

Veiligheid en Installaties

6.1

Tunnelveiligheid

Onderhavige tunnel ‘valt’ onder de WARVW. Derhalve dient een
tunnelveiligheidsplan (TVP), incl. onderliggende risicoanalyses (scenarioanalyse
SA en de QRA) te worden opgesteld.
Dit TVP, is onderdeel van het Integraal Veiligheidsplan en de Bouwaanvraag en
dient tot stand te komen in gezamenlijk overleg tussen in dit geval, de Provincie
Zuid Holland, de betrokken gemeentes (Wassenaar, Leiden en Voorschoten) en de
hulpdiensten e.e.a. onder leiding van de Tunnelbeheerder.
In het TVP worden alle veiligheidsaspecten (met name interne veiligheid van de
tunnel), die een rol spelen inzake de locatiekeuze, het ontwerp en het toekomstige
gebruik afgewogen.
In relatie tot vervoer van gevaarlijke stoffen valt de onderhavige tunnel onder
categorie B.

6.2

Tunnel Technische Installatie’s (TTI’s)

Het gaat hierbij om de volgende installaties:
 Ventilatoren;
 Brandwerende bekleding;
 (Nood)stroomvoorziening;
 Energievoorziening;
 Verlichting;
 Bediening- en bewaking;
 CCTV;
 Telecommunicatie;
 Ventilatie;
 Hulpposten (Brandblusmiddelen + blusleidingen en bluswaterreservoir);
 Stilstanddetectie;
 Detectie gevaarlijke stoffen;
 (Hoogtedetectie. Bij een doorrijhoogte van 4,70 is deze niet noodzakelijk);
 Pompkelders met afvoersystemen
 Slagbomen.
Al deze installaties zullen in een volgende ontwerpfase verder uitgewerkt moeten
worden.

6.3

Verkeers Technische Installaties (VTI’s)

Hierbij kan gedacht worden aan matrixborden;
Inventarisatie is nog niet volledig. Deze installaties zullen in een volgende
ontwerpfase verder uitgewerkt moeten worden.
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6.4

Rookmuren t.p.v. tunnelmonden

Om te voorkomen dat tijdens brand rook van de ene tunnelbuis in de andere
tunnelbuis kan komen, kan gekozen worden voor het toepassen van:
 verspringende tunnelportalen (de openingen van de tunnelmonden verspringen
t.o.v. elkaar);
 rookmuren.
In deze rapportage wordt uitgegaan van het toepassen van rookmuren ter plaatse
van het open deel van de tunneltoeritten.
Op basis ervaringsgetallen is gekozen voor een rookmuurlengte van 20 m.
In een volgende ontwerpfase zal de oplossingskeuze definitief moeten worden
bepaald in overleg met OG. Daarbij zal ook de lengte van de rookmuur dan wel de
lengte van de verspringing verder worden uitgewerkt.
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7

Milieukundige aspecten

7.1

Luchtkwaliteit

Bij het ontwerp van een tunnelconstructie dient extra aandacht te worden
geschonken aan de gevolgen voor de luchtkwaliteit i.c. de fijnstof-emissie (PM10 en
NO2).
Daar waar bij een op maaiveld gelegen weg sprake is van een diffuse emissie van
van fijnstof zal bij een ondergronds gelegen weg sprake zijn van geconcentreerde
emissies bij de tunnelmonden. Hierdoor is de kans aanwezig dat ter plaatse van de
tunnelmonden niet wordt voldaan aan de vigerende normen voor de
fijnstofconcentratie afhankelijk van de positie van de bebouwing in de omgeving.
Naast de totale lengte van het gesloten deel van de tunnel spelen uiteraard ook het
aantal voertuigbewegingen een rol en de genoemde positie van de tunnelmond t.o.v.
bebouwing speelt hierbij een rol. T.p.v. de Westelijke tunnelmond is bebouwing in
de omgeving aanwezig (op ca. 130 m); rondom de Oostelijke tunnelmond is geen
bebouwing in de direct omgeving aanwezig.
Voor de situatie bij de westelijke tunnelmond is door Movares een quick-scan
uitgevoerd uitgaande van de door opdrachtgever opgegeven, te verwachten
verkeersintensiteiten.
Uit deze quick-scan blijkt dat NO2 in deze situatie de maatgevende stof blijkt te
zijn: vanaf een afstand van 50 meter van de tunnelmond wordt aan de
jaargemiddelde norm voor NO2 voldaan. De dichtstbijzijnde bebouwing bij de
tunnelmond ligt zoals aangegeven op een afstand van circa 130 m, zodat de
concentratie daar ruimschoots aan de grenswaarden voldoet.
Dit betekent dat de positie van de westelijke tunnelmond t.o.v. de aanwezige
bebouwing geen probleem vormt.

7.2

Geluid

Hoewel het wegtracé en de tunnelmonden niet direct naast woonwijken gesitueerd
zijn, dient in een vroegtijdig stadium ook gekeken te worden naar de optredende
geluidsniveau’s t.p.v. de tunnelmonden en het effect daarvan op de op afstand
gelegen bebouwing (met name m.b.t. de Westelijke tunnelmond). De aansluitende
wegen vallen buiten de scope van deze studie.
Indien normen worden overschreden zou de binnenkant van de openbak constructie
kunnen worden voorzien van absorberend materiaal (d= 100 mm).
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8
8.1

Boorproces
Boormethode

In deze ontwerpfase wordt uitgegaan van het toepassen van een Slurry-schild. Deze
keuze is gebaseerd op de aanwezige bodemopbouw (geologie), voornamelijk
bestaande uit zand en het feit dat met dit schild in Nederland de meest ervaring is
opgedaan; van de 12 geboorde tunnels zijn er 9 met succes met een slurry-schild
uitgevoerd en slechts 3 met een EPB-schild.

8.2

Richting van het boren

De keuze van in welke richting geboord gaat worden en dus de positie van de
startschacht, is ondermeer afhankelijk van het aanwezig zijn van fysiek voldoende
ruimte voor het realiseren van tijdelijke werkterreinen, de bereikbaarheid daarvan
(aan- en afvoer materialen en materieel alsmede opslag tunnelsegmenten) en
mogelijke overlast voor de omgeving.
Bij onderhavige tunnel is sprake van voldoende ruimte en bereikbaarheid bij beide
tunnelmonden. Zonder in dit stadium een echte afweging te hebben gemaakt, zou de
locatie aan de oostzijde de voorkeur hebben (o.a. de bereikbaarheid via water en
weg). Boorrichting is keuze aannemer (en eventueel OG).
Als gekozen is voor een bepaalde richting, bijvoorbeeld van Oost naar West, is het
efficiënter en goedkoper om vervolgens beide buizen in dezelfde richting te boren
(benodigde voorzieningen in en rondom een startschacht).

8.3

Groutinjectie

De ruimte tussen de lining en de TBM wordt onder druk geïnjecteerd met grout. Dit
dient zettingen in het gebied te voorkomen. Vooralsnog wordt rekening gehouden
met een volumeverlies tijdens het boren van 0,5% (praktijk getal).

8.4

Dichtblok

Tijdens de start- en ontvangstprocedure zal de Tunnel Boor Machine (TBM)
respectievelijk de startschacht verlaten en de ontvangstschacht binnenkomen.
Gezien de enorme waterdrukken bestaat het gevaar op grote lekkages. Om dit te
voorkomen dienen er voorzieningen tegen de schachtwanden (brilwanden) worden
aangebracht. Dat kan in de vorm van een:
 Polderconstructie (waarbinnen de waterstand kan worden geregeld);
 Dichtblok (ongewapend beton met en lage sterkte).
Voor deze rapportage is gekozen voor het toepassen van een dichtblok met een dikte
(in lengterichting van het tracé) van 12 m (ervaringsgetal).
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8.5

Tijdelijke ophogingen ten behoeve van boorfrontstabiliteit

8.5.1. Start- en ontvangstschacht

Tijdens het boorproces dient boven de tunnel een minimale gronddekking aanwezig
te zijn. Dit in verband met de stabiliteit van de boorfront (voorkomen van een
zogenaamde ‘Blow-Out’).
Aan de uiteinden van het geboorde gedeelte, dus zowel bij de startschacht als bij de
ontvangstschacht, komt de tunnel te dicht bij het oppervlak om de stabiliteit zonder
maatregelen te kunnen garanderen. Het is noodzakelijk op het maaiveld tijdelijke
ophogingen aan te brengen.
Afmetingen zijn in deze fase als volgt bepaald:
 Bovenkant ophoging is geprojecteerd op 0,8D t.o.v. bovenkant tunnellining
en verloopt met de helling van de tunnel (4,5%). Hierbij is D de uitwendige
diameter van de tunnel (10,53m).
De hoogte geldt op het hoogste punt t.p.v. begin van de dichtblokken nabij de starten ontvangstschacht.
De tijdelijke ophogingen zijn schematisch op tekening RLR-K001 aangegeven.

8.5.2. Rijn-Schiekanaal

De diepteligging van de tunnel t.p.v. het Rijn-Schiekanaal voldoet net niet aan het
gewenste niveau (afstand bovenkant tunnel tot bodem kanaal is net te klein)
waardoor er een risico bestaat voor het optreden van een zgn. Blow-out tijdens het
boren onder het kanaal.
Via een specifieke berekening moet gecontroleerd worden of deze oplossing toch
kan of dat eventueel maatregelen moeten worden genomen tijdens het boorproces.
Een van de maatregelen is het tijdens het boorproces t.p.v. het kanaal, het kanaal
over een korte periode af te sluiten voor het scheepvaart verkeer en plaatselijk in het
kanaal een belasting aan te brengen met een hoog volumegewicht (bijv.
staalslakken).
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9

Invloed boorproces op
omgeving/gebruiksbeperkingen maaiveld

9.1

Invloed boorproces op omgeving (zettingen)

Ten gevolge van het boren van de tunnel zullen er beperkte deformaties
(zettingen/zettingstroggen) optreden op het maaiveldniveau.
Ervaring leert dat deze beperkt blijven tot maximaal 2,5 cm direct boven het hart
van de tunnel. De grootte van de zettingen wordt mede bepaald door hoe diep de
tunnel ligt t.o.v het maaiveld.
Ook daar waar de tunnelboormachine onder bestaande funderingen (paalfunderingen
en funderingen op staal) heen boort, kan het boren invloed hebben op deze
funderingen. Ook hier bepaald de ligging van de tunnel t.o.v. de fundering de mate
van optredende zetting.
Het tracé is voor het grootste deel in onbebouwd gebied geprojecteerd; incidenteel
zijn opstallen aanwezig o.a. ten oosten van de Leidseweg en nabij de Hofweg (o.a.
kassen). Ook ligt het tunneltracé direct naast het gebouw van Hotel Citizen.
In een volgende ontwerpfase dient onderzocht te worden hoe verder met deze
opstallen omgegaan moeten worden (consequenties, preventieve maatregelen etc.).
Nadat de (funderings)gegevens van deze opstallen bekend zijn kunnen berekeningen
worden uitgevoerd m.b.t. de optredende zettingen en met name de
zettingsverschillen en beoordeeld worden wat de risico’s op schade zijn.
Plaatselijk aanpassen van de boorsnelheid kan een gunstig effect hebben op de
optredende zettingverschillen. Daarnaast kan overwogen worden om compensationgrouting toe te passen: in geval van optredende zettingen kan direct via het
injecteren van de grond onder de panden met grout (via lansen) de opgetreden
zetting gecompenseerd worden.

9.2

Gebruiksbeperkingen maaiveld

Het ondergronds ‘hebben liggen’ van een boortunnel heeft gevolgen voor het
toekomstige gebruik van het maaiveld daarboven (boven de tunnel en over een zone
aan weerszijden van de tunnel.
Uitgangspunt is dat de tunnelbuizen niet deformeren.
Het bouwen boven de tunnel kent beperkingen en dat geldt ook voor het uitvoeren
van ophogingen en/of ontgravingen of het verlagen van de grondwaterstand.
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10 Kabels en leidingen in relatie tot ontwerp en
boorproces
Van opdrachtgever zijn ontvangen gegevens over hoogspanningsleidingen
(bovengronds) en gasleidingen (Gasunie) [4].
Op grond van deze gegevens heeft een check plaatsgevonden m.b.t. het tunnelontwerp en de
in de grond aanwezig leidingen. Op 3 plaatsen kruist de boortunnel een gasleiding:
Verschil BK tunnelbuis en BK gasleiding:
 Km 3529: ca 21 m (gasleiding W-535-07 12");
 Km 3785: ca 15 m (hoofdtransportleiding A-560 36");
 Km 3952: ca 10 m (gasleiding W-535-01 8");


Geconcludeerd kan worden dat er nergens sprake is van een conflictsituatie.
M.b.t. het boorproces en mogelijk daarbij optredende zettingen/zettingsverschillen,
dienen vooraf zettingpredicties gedaan worden (op basis van berekende
zettingstroggen) welke vervolgens gekoppeld dienen te worden aan de door
leidingeigenaren te verstrekken toelaatbare zettingen/zettingsverschillen voor
betreffende leidingen.
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11 Planning
Uitgaande van het onderhavige tunnelontwerp is hieronder ter indicatie een
overzicht gegeven van de diverse uitvoeringswerkzaamheden met daarbij de
geschatte doorlooptijden.
Startmoment hierbij is de opdrachtverlening aan de uitvoerende partij.
Afhankelijk van de contractvorm dient rekening te worden gehouden met een korte
of langere ontwerpperiode bij de uitvoerende partij.
Voor de hand ligt een D&C contract voor de civiele constructie en overwogen kan
worden om voor de installaties voor een E&C contractvorm te kiezen.
Het contract zal minimaal 1 jaar voor start uitvoering dienen te worden aanbesteed.
De planning voor het boortunnel gedeelte (uitgaande van 1 tunnelboormachine
(=TBM)):
 Opdrachtverlening aan de uitvoerende partij (gunning): niet bekend;
 Ontwerpwerkzaamheden uitvoerende partij: 12 maanden;
 Werkvoorbereiding, inrichting werkterreinen, amoveren bebouwing: 6 maanden;
 Bouw start- en ontvangstschacht + deel van de gesloten toerit (cut&cover): 10
maanden;
 Opstellen/assembleren TBM: 2 maanden;
 Boren eerste buis: 10-12 m per dag, 6 dagen per week, 8 maanden;
 Verplaatsen en opstellen TBM van West naar Oost of v.v. : 2 maanden;
 Boren tweede buis: 10-12 m per dag, 6 dagen per week, 8 maanden;
 Verwijderen boorinstallatie: 3 jaar na gunningsdatum;
 Maken dwarsverbindingen: 7 maanden;
 Inwendige werkzaamheden tunnelbuizen, Tunnel Technische Installaties,
Verkeerskundige voorzieningen en testen: 12 maanden;
 Oplevering: 5,5 jaar na gunning.
Verder is uitgegaan van 6 dagen productie gevolgd door 1 dag onderhoud aan de
TBM.
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12 Conclusies en aandachtspunten ontwerp
Uitgaande van de in deze fase beschikbare data is het realiseren van een boortunnel
ter plaatse van het tracédeel gelegen tussen de A44 en A4 goed mogelijk. Een en
ander resulteert in een tunnel met een totale lengte van 2679 m, waarvan het
gesloten deel 2189 m lang is. De lengte van het geboorde deel bedraagt 1922 m; dit
deel is voorzien van 7 dwarsverbindingen. Het diepste punt van de tunnel is gelegen
op NAP – 35,33 m (onderkant tunnellining).

Enkele aandachtspunten bij onderhavig boortunnelontwerp:
 Nauwkeurigere gegevens over de bodemopbouw en de polderpeilen en
grondwaterstanden zijn nodig om het ontwerp te kunnen optimaliseren;
 De totale lengte van de tunnel wordt bepaald door het wegontwerp t.p.v. de
aansluitingen op de A4 en de A44 (plaats van de invoegers in relatie tot de ‘10
seconden regel’. Eventuele aanpassingen van het wegontwerp kunnen resulteren
in wijzigingen in de tunnellengte;
 Bij het toepassen van een kleinere dalboog zou de diepteligging van de tunnel
beperkt kunnen worden;
 De diepteligging van de tunnel t.p.v. het Rijn-Schiekanaal dient nader
uitgewerkt te worden in een volgende planfase;
 In een volgende planfase dient ter plaatse van gevoelige opstallen nader te
worden onderzocht welke verdere optimalisaties nodig zijn om alle eventuele
risico’s uit te sluiten.
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