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Ten opzichte van een traditioneel zinktunnelontwerp 
zijn de elementen anders voorgespannen, namelijk 
in langs- en dwarsrichting. De drijfveer voor dit in-
novatieve concept kwam voort uit de beschikbare 
bouwdokdiepte, waarbij de uitwendige hoogte van 
de tunnelelementen en het gewicht geoptimaliseerd 
is om het element voldoende hoog te laten drijven. 
Door het toepassen van dwarsvoorspanning zijn de 
afmetingen van de betonconstructie en de hoeveel-
heid wapeningsstaal aanzienlijk gereduceerd. Een 
traditionele tunneldoorsnede met deze rijkokerbreed-
te heeft constructieafmetingen van 1,3 à 1,4 m. Bij de 
voorgespannen tunnel zijn de constructieafmetingen 

Dwarsvoorgespannen zinktunnel 

Maasdeltatunnel
De Maasdeltatunnel is een van de twee tunnels binnen het project Blankenburgverbinding (A24) 
(zie ook Civiele Techniek 8, 2021). Deze zinktunnel onder het Scheur bestaat uit twee rijkokers 
met elk drie rijstroken. Aan weerszijden zijn ballastkokers voorzien en tussen de verkeerskokers 
is het middentunnelkanaal gesitueerd. De totale lengte van het gesloten deel is 950 m, waarvan 
390 m wordt gerealiseerd als zinktunnel, bestaande uit twee tunnelelementen van 185 en 205 
m. Het bouwconsortium BAAK (een samenwerking tussen Ballast-Nedam en DEME) bouwt de 
Maasdeltatunnel in opdracht van Rijkswaterstaat. Het ontwerp is gemaakt door Tunnel enginee-
ring Consultants (TEC).

Figuur 1: De tunneldoorsnede van de Maasdeltatunnel

van het dek 0,95 m, de vloer 1,15 m en de buitenwan-
den 0,8 m. Het constructieve betonvolume is hiermee 
gereduceerd met 24 m3 per strekkende meter tunnel. 
Een reductie van zeventien procent ten opzichte van 
een traditionele gewapende doorsnede.  

Reductie CO2-uitstoot
Door het gebruik van voorspanning is de totale hoe-
veelheid staal (wapening en voorspanning) geredu-
ceerd met 9,5 ton per strekkende meter tunnel (27 
procent) ten opzichte van een traditioneel gewapende 
doorsnede. Dit geeft een reductie van circa 19 ton 
CO2-uitstoot per m1. Voor de totale lengte van de zink-
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tunnel van 390 m is dat een reductie van ongeveer 
7.500 ton CO2-uitstoot. Dit komt overeen met een 
reductie van 23 procent CO2-uitstoot voor de bouw 
van de tunnelelementen, of de uitstoot van ruims 800 
autoritten rond de wereld.  
Daarnaast wordt er minder diep gebaggerd, doordat 
de ballastkokers aan weerszijden van de tunnelele-
menten zijn gesitueerd in plaats van traditioneel 
onder de wegverharding. De kleinere baggerdiepte 
resulteert in een 20 m smallere zinksleuf. Dat redu-
ceert het totale baggervolume ten opzichte van een 
traditionele zinktunneldoorsnede met 290 m3/m1 en 
het aanvulvolume met 275 m3/m1. Over de volledige 
lengte van de zinktunnel komt dit overeen met een 
bijkomende reductie van 200 ton CO2-uitstoot.   

Voorkomen scheurvorming bouwfase
Een belangrijk aspect bij het toepassen van dwars-
voorspanning in een zinktunnel is dat de doorsnede 
in het bouwdok nog onbelast is. Hierdoor worden de 
tegengestelde buigende momenten ten gevolge van 
de voorspanbelasting enkel gecompenseerd door het 
eigen gewicht van het beton. De voorspanbelasting 
mag in deze fase niet leiden tot scheurvorming, om de 
kans op doorgaande scheurvorming in de gebruiksfase 
te voorkomen. Gezien de dekking op de voorspankana-
len van 200 mm ten behoeve van duurzaamheid, ligt 
de voorspanning met een relatief kleine peilboog, in 
de kern van de constructie. Hierdoor staat de door-
snede nagenoeg volledig onder druk en blijft deze in 
de bouwdok fase volledig onder de scheurrek.  

Gedeeltelijk voorgespannen beton
Na het afzinken van de tunnelelementen liggen deze 
ruim 20 meter onder het wateroppervlak. In deze fase 

Figuur 2: Ankerkoppen opgenomen in de betonconstructie

worden de buigende momenten opgenomen door een 
combinatie van voorspanning en wapening, ook wel 
bekend als gedeeltelijk voorgespannen beton. Hierbij 
wordt de scheurvorming beperkt binnen de eisen met 
betrekking tot het duurzaamheidscriterium. Voor het 
overgrote deel van de doorsnede is scheurwijdtebe-
perking ruimschoots maatgevend boven de bezwijk-
situatie. Veelal ligt de unity check voor de uiterste 
grenstoestand op 60 à 70 procent van de daadwerke-
lijke capaciteit.    
Als aanvullende robuustheidsmaatregel is in de 
dimensionering van de voorspanning gerekend met 
de aanwezigheid van gemiddeld één streng per kabel 
minder. Tijdens de uitvoering zijn echter nagenoeg 
alle strengen succesvol aangebracht. Deze maatregel 
geeft nu extra robuustheid aan de tunnelconstruc-
tie, wat in de toekomst mogelijk kan bijdragen aan 
levensduurverlenging boven de 100 jaar. 

De ankerkoppen zijn in de definitieve situatie volledig 
opgenomen in de betonconstructie. Hiervoor is tijdens 
de bouwfase een inkassing voor de voorspankop-
pen voorzien en zijn schroefankers ingestort om de 
ankerkop na aanspannen af te kunnen wapenen en af 
te storten.
 
Virtueel bouwen
Gezien de complexe inpassing van alle in te storten 
onderdelen zoals onderstroomleidingen, hemelwater-
afvoer en afzinkvoorzieningen is ervoor gekozen een 
volledig integraal 3D-Allplan-model van de wapening, 
langs- en dwarsvoorspanning en alle in te storten 
onderdelen te maken. Hiermee kon virtueel in samen-
spraak met het uitvoeringsteam en de vlechters het 
meest optimale wapeningsprincipe en bouwmetho-
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diek worden uitgedacht. Dit was erg waardevol om de 
benodigde tweewekelijkse cyclus te kunnen realiseren. 
Op basis van deze virtuele bouwsessies is bijvoor-
beeld een efficiëntere en veiligere bouwwijze voor het 
aanbrengen van de voorspanning ontwikkeld, zoals 
verderop in dit artikel nader zal worden toegelicht. 

 

Figuur 3: Integraal 3D wapeningsmodel met alle in te storten onderdelen (geel = dwars- en langsvoorspanning, groen = onder-
stroomleidingen en blauw vijzelpen)

Figuur 4: Inpassing van afzinkvoorzieningen

Figuur 5: Inpassing tunnel technische installaties (TTI) 

Bouwen tunnelelementen 
De twee tunnelelementen zijn in de periode van juli 
2021 tot april 2022 in het bouwdok Damen-Verolme 
gebouwd. Het is een tijd geleden dat er betonwerk in 
het bouwdok is gemaakt (MPU Heavy Lifter in 2007). 
Daarom zijn in het bouwdok eerst een aantal voorbe-
reidende werkzaamheden uitgevoerd. 
De bouwketen en loodsen op het terrein zijn opge-
knapt. Langs het bouwdok zijn 2 x 2 torenkranen op 
rails gebouwd om de bouwwerkzaamheden te facili-
teren. De betonvloer van het bouwdok werd voorzien 
van een laag grind. Door het grind onder de tunnelele-
menten kon water bij het inunderen van het dok rond 
de elementen stromen en konden deze opdrijven.
Inpassing op bouwlocatie
Het bouwdok Damen-Verolme is 90 meter breed en 
hierdoor resteerde er naast de gekromde elementen 
met een breedte van ongeveer 42 meter niet veel 
bouwruimte. Om deze reden is in overleg met de leve-
rancier van het voorspansysteem in detail uitgezocht 
welke ruimte nodig is voor het inschieten en afspan-
nen van de voorspanning.  

Door de beperkte werkruimte tussen en naast de 
elementen was het noodzakelijk de voorspanning op 
diverse moten eenzijdig aan te spannen. Omdat dit ui-
teraard invloed heeft op de spanverliezen en daarmee 
de krachtsverdeling, is de impact hiervan onderzocht. 
Dit heeft geresulteerd in extra wapening aan de niet 
spanzijde van de elementen. Deze aanpassingen zijn 
doorgevoerd in de eerste maanden van 2021, tegelijk 
met de fase waarin alle activiteiten werden gepland, 
materialen werden ingekocht en plannen werden 
opgesteld. Dit was mogelijk door een goede communi-
catie tussen ontwerpteam, werkvoorbereiding, inkoop 
en leveranciers. 

Kruisende bouwstromen
De elementen die uit zeven (zuid) en acht (noord) 
moten zijn opgebouwd werden in drie fasen gestort: 
een vloerdeel, daarna de vier middenwanden en tot 
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Figuur 6: Inpassing van de twee tunnelelementen in het Damen Verolme dok

Figuur 7: Aanbrengen van de dwarsvoorspanning in het dek

slot de buitenwanden en het dak. De bouwcyclus 
verloopt in een bouwtrein, waarbij het van belang 
is dat volgens een strak schema de verschillende 
betonstorten elkaar opvolgen. Door het kiezen van een 
tegengestelde bouwrichting van de twee elementen 
werd de beschikbare ruimte in het dok zo efficiënt 
mogelijk benut. Door de kruisende bouwstromen werd 
niet gelijktijdig op dezelfde plek gewerkt. 
Aanbrengen dwarsvoorspanning
Het toepassen van dwarsvoorspanning in de vloeren 
en het dekken van de tunnelelementen bracht tijdens 

de bouw, voor iedere betonstort een aantal aanvul-
lende activiteiten met zich mee:
• Aanbrengen voorspankoppen met spiraalwape-

ning;
• Plaatsen supports voorspankanalen;
• Aanbrengen van de kanalen, inclusief waterdicht 

maken en vastzetten tegen opdrijven;
• Inmeten van de kanalen.
 Deze extra handelingen en bijbehorende logistiek 
dienden te worden ingepast in de overige werkzaam-
heden: bekisten, vlechten, aanbrengen mantelbuizen, 
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aanbrengen koeling, aanbrengen langsvoorspanning, 
sluiten van de bekisting, storten en uitharden in de 
geplande cyclus van twee weken tussen de verschil-
lende buitenwanden en de dak storts.  

De haalbaarheid van deze cyclus is in de voorberei-
ding (bij de start van de UO-uitwerkingsfase) bespro-
ken met de vlechter en voorspanner. In deze fase zijn 
twee opties onderzocht die het bouwproces zouden 
kunnen versnellen: 

• Het toepassen van prefab voorspanning 
• Het toepassen van T-head staven als dwars-

krachtwapening  

Het toepassen van vooraf met strengen gevulde 
kanalen (aanbrengen met evenaar of uitrollen) is 
overwogen, maar bleek niet haalbaar. De bezetting van 
de torenkranen zou dan overschreden worden.
Voor het toepassen van T-heads als dwarskrachtwa-
pening is wel gekozen. Deze keuze heeft tijdens de 
uitvoering veel bijgedragen om de vele werkzaamhe-
den op de vloer en het dak veiliger en sneller te laten 
verlopen. Het ondernet was hierdoor vrij beloopbaar 
voor het aanbrengen van de supports, voorspankana-
len, mantelbuizen en koeling.
Afspannen en afwerken van de voorspanning
Na elke stort dienden de volgende aanvullende activi-

teiten te worden ingepast: 

• Ontkisten van de vulkisten voor de spankoppen;
• Inschieten van de strengen;
• Afwiggen en spannen van de strengen;
• Afgrouten van de voorspankanalen;
• Inkassingen van de voorspankoppen wapenen en 

afstorten. 
Op de bouwlocatie bij Damen-Verolme waren deze 
activiteiten vooral uitdagend door de beperkte werk-
ruimte tussen de dokwanden en de elementen en de 
elementen onderling. In de voorbereiding is daarom 
goed uitgezocht vanaf welke kant en op welk moment 
gewerkt kon worden. 

Ervaringen met inschieten en spannen 
De minimale ruimte in het bouwdok gaf in bepaalde 
situaties aanleiding om materieel voor het inschieten 
op het dak van het overstaande element te plaatsen 
of door de reeds gevlochten wapeningskorven van de 
aanliggende wanden te werken. Het inschieten van 
de voorspanstrengen gebeurt na het storten van het 
betondeel. Ondanks de beperkte werkruimte heeft 
slechts in een uitzonderlijk geval geleid tot het vast-
lopen of niet in kunnen brengen van de voorspans-
trengen. Het percentage niet gerealiseerde strengen is 
minder dan 0,1 procent gebleven. 

Figuur 8: Afspannen van de dwarsvoorspanning in beperkte werkruimte
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Hoeveelheden 

Een tunnelmoot met een lengte van 25 meter 
bestaat uit 2860 m3 beton, waarbij de vloer en 
buitenwanden en het dek de grootste storts zijn 
van 1200 à 1300 m3. In elke moot wordt circa 
500 à 600 ton aan wapeningsstaal aangebracht 
en circa 85 ton aan voorspanstaal. Zowel in de 
vloeren als in de daken zijn 28 voorspankanalen 
per moot aangebracht met een hart op hart 
afstand van gemiddeld 90 cm. Per kanaal zijn 27 
strengen (dak en randzone vloer) of 22 strengen 
(middenzone vloer) van Ø 15,7 mm ingeschoten.

Het aanspannen van de voorspankabels gebeurt met 
ongeveer 500 tot 600 ton. De bijbehorende berekende 
verlengingen zijn 250 tot 270 mm. Door het golvende 
karakter van de ligging van de voorspankabel is er 
altijd een bepaald wrijvingsverlies te verwachten. 
Hierdoor is de voorspankracht aan het kabeleinde 
lager dan aan de spanzijde. De gemeten verlengingen 
van de ongeveer 40 meter lange kabels was over het 
algemeen iets hoger dan de theoretische verwach-
tingswaarde. 

Toepassing grout uit silo’s
DYWIDAG heeft de voorspanning aangebracht en na-
derhand de voorspankanalen gevuld met cementmor-
tel (grout). Door de grote hoeveelheid kabels is ervoor 
gekozen om het cement te mengen uit silo’s en niet 
uit zakken. Zodoende was het mogelijk de kanalen te 

injecteren met een continue stroom grout, zonder de 
fysiek belastende handelingen met zakken cement. De 
hoeveelheid afval (van cementzakken) werd hierdoor 
ook nog eens beperkt.  

Conclusie 
De toepassing van dwarsvoorspanning kan voor 
volgende projecten zeker interessant zijn bij grote 
overspanningen of om materiaal en daarmee CO2-
uitstoot te minimaliseren.  

Er dient aandacht geschonken te worden aan de 
inpassing van de voorspanelementen en overige in te 
storten onderdelen. Met name clashes dienen vroeg-
tijdig geëlimineerd te worden. Hiervoor is een volledig 
integraal 3D-Allplan-model opgezet. In dit model  
waarin al deze voorzieningen zijn gemodelleerd kon 
de complexe inpassing, in overleg met alle betrokken 
partijen, virtueel gebouwd worden, voordat de echte 
uitvoeringswerkzaamheden van start gingen. 
Tijdens de uitvoering dienen de extra activiteiten die 
samenhangen met het aanbrengen van dwarsvoor-
spanning goed met de verschillende uitvoeringspartij-
en besproken en gepland te worden, zodat risico’s (met 
gevolgen voor tijd en kwaliteit) tijdens de uitvoering 
worden gemitigeerd.    

De tunnelelementen zijn inmiddels succesvol 
gebouwd en op 2 mei van dit jaar opgedreven en 
uitgevaren uit het dok. Ze liggen nu op de tijdelijke 
parkeerlocatie om aankomend voorjaar (april) te wor-
den afgezonken op de definitieve locatie. 
 
Kijk op www.blankenburgverbinding.nl voor actuali-
teiten.

Sander ten Pas, TEC, Alex van Schie, BAAK-DEME en 
Fern van Efferink, BAAK-Ballast-Nedam


