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Samenvatting 

In het kader van ROBA (Rotterdamsebaan te Den Haag) wordt onder andere een 

boortunnel aangelegd. In deze rapportage worden globaal de gebruiksbeperkingen 

op maaiveldniveau voor zowel boven de boortunnel als het invloedsgebied naast de 

boortunnel beschouwd voor de VO fase (“300 plus variant”). De gebruiksbepalingen 

aan maaiveld hebben betrekking op zowel de uitvoeringsfase als de eindfase 

(gebruiksfase). Daarnaast zijn globaal de maatregelen benoemd die getroffen dienen 

te worden tijdens de uitvoeringsfase. De kosten van de gebruiksbeperkingen dienen 

in een later stadium nog te worden bepaald door een taxateur. 

Opgemerkt wordt dat deze rapportage betrekking heeft op de VO fase, hetgeen 

betekent dat globaal inzicht wordt gegeven in de gebruiksbeperkingen. De 

aangegeven zones, ontgravingniveaus en diepteliggingen zijn indicatief.  

 

Vanuit de boortunnel zijn technische randvoorwaarden gedefinieerd die beperkingen 

opleggen op maaiveldniveau, maar ook in diepte ligging.  

In de bouwfase betreft het hoofdzakelijk de verticale stabiliteit van de boortunnel.  

In de eindfase (gebruiksfase) betreft het hoofdzakelijk de verticale stabiliteit 

alsmede de sterkte en vervormingcapaciteit van de boortunnel.  

 

De gebruiksbeperkingen zijn in de eindfase gedefinieerd in zones op maaiveldniveau 

zowel boven de boortunnel als in het invloedsgebied naast de boortunnel. De 

afstanden worden bepaald door de eigenschappen van de ondergrond in de 

omgeving en de invloed van toekomstige werkzaamheden op de boortunnel ten 

aanzien van maaiveld, funderingen, grondconstructies, bemalingen, diepwortelende 

vegetatie, etc. 

 

Opgemerkt wordt dat hogere bovenbelastingen, grotere ontgravingen, kleinere 

afstanden etc. niet per definitie zijn uitgesloten, omdat deze beschouwing voor een 

VO fase geldt. Voor deze rapportage is gebruik gemaakt van engineering judgement 

d.w.z. uitgaande van het ontwerp en bodemgesteldheid zijn gebieden en getallen zo 

goed mogelijk ingeschat. Er zijn dus geen specifieke berekeningen gemaakt. 

Het moge duidelijk zijn dat deze aspecten in de navolgende (detail ontwerp) fase 

nader gedetailleerd en geoptimaliseerd dien te worden. 

 

De zonering is noodzakelijk, gezien de toekomstige bestemmingen van de omgeving 

van de tunnel. Verder is het noodzakelijk om een strook obstakelvrij (gebouwen, 

funderingen, bouwputten, etc) te houden om bij eventuele calamiteiten de tunnel van 

de bovenzijde te kunnen bereiken. Bij de gebiedsinrichting dient hiermee rekeningen 

gehouden te worden, zodat geen nieuwe opstallen boven de tunnel worden 

gepositioneerd. 

 

In deze rapportage (versie 1.0) zijn de opmerkingen uit TRD-GEO-OL-110008141 

betreffende de eerdere versie van dit rapport (versie 0.3) verwerkt en de maatvoering 

in de tabellen uitvoerings- en eindfase (hoogteligging etc.) van het vigerende 

alignement aangepast. Ook de beide bij dit rapport behorende tekeningen zijn 

aangepast. 
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In deze rapportage (versie 2.0) zijn naar aanleiding van het overleg op 17 november 

2011 de begrenzingen gebruiksbeperkingen toegelicht. De begrenzingen van de 

bemalingen en de paalfundering zijn op tekening verduidelijkt. 

 

In deze rapportage (versie 3.0) zijn naar aanleiding van de gewijzigde variant van de 

boortunnel (“300 plus variant”) de begrenzingen gebruiksbeperkingen hierop 

aangepast. 

 

In deze rapportage (versie 4.0) zijn de systeemgrenzen toegevoegd (bijlage 4 en 

paragraaf 4.9). 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

In het kader van ROBA (Rotterdamsebaan te Den Haag) wordt onder andere een 

boortunnel aangelegd. In deze rapportage worden de gebruiksbeperkingen op 

maaiveldniveau voor zowel boven de boortunnel als het invloedsgebied naast de 

boortunnel beschouwend voor de VO-fase (“300 plus variant”). De 

gebruiksbepalingen aan maaiveld hebben betrekking op zowel de uitvoeringsfase als 

de eindfase (gebruiksfase). Bovendien zijn deze gebruiksbeperkingen in zones 

(lijnen) op tekening aangegeven. Deze informatie vormt een basis ten behoeve van 

een bestemmingsplankaart. Daarnaast zijn de maatregelen benoemd die getroffen 

dienen te worden tijdens de uitvoeringsfase. De kosten van de gebruiksbeperkingen 

dienen in een later stadium nog te worden bepaald door een taxateur.  

1.2 Inkadering 

Opgemerkt wordt dat deze rapportage betrekking heeft op de VO fase (“300 plus 

variant”), hetgeen betekent dat globaal inzicht wordt gegeven in de 

gebruiksbeperkingen. De aangegeven zones, ontgravingniveaus en diepteliggingen 

zijn indicatief. In de navolgende (DO) fase kan dan meer in detail ingezoomd 

worden op de gebruiksbeperkingen. Dit betekent ook dat meer in detail een 

koppeling gemaakt kan worden naar de gebruiksbeperkingen in relatie met de 

diepte. 

1.3 Gebruiksbeperkingen 

Vanuit de boortunnel zijn technische randvoorwaarden gedefinieerd die beperkingen 

opleggen op maaiveldniveau, maar ook in diepte ligging. Aan deze beschouwing 

liggen diverse technische berekeningen (PLAXIS) ten grondslag die samengevat zijn 

in rapportages, te weten: 

 

 Rapport “Rotterdamse baan, zettingen bij de aanleg van de tunnel” [1] 

Kenmerk : GEO-WO-100012497; 

Versie  : 2.0; 

Datum  : 24 augustus 2010;  

Status  : vrijgegeven. 

 Memo “Minimale afstand t.p.v. Binck Twins” [2] 

Kenmerk : BOD-PVD-100024922; 

Datum  : 9 november 2010 

 

In de bouwfase betreft het hoofdzakelijk de verticale stabiliteit van de boortunnel. 

Tijdens het boren wordt het maaiveldniveau en de ondergrond zowel boven als het 

invloedsgebied naast de boortunnel beïnvloed. De aanwezige bebouwing kan 

negatief beïnvloed gaan worden. Hiervoor dienen dan (beschermende) maatregelen 

getroffen te worden. 
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In de eindfase betreft het hoofdzakelijk de verticale stabiliteit alsmede de sterkte en 

vervormingscapaciteit van de boortunnel. Externe factoren zoals heiwerkzaamheden, 

ontgravingen, bemalingen en diepwortelende vegetatie zullen de boortunnel kunnen 

beïnvloeden. 

1.4 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

Ten aanzien van de bepaling van de gebruiksbeperkingen zijn de volgende 

randvoorwaarden en uitgangspunten gehanteerd: 

 

 Rapportages [1] en [2] (zie paragraaf 1.3). Opgemerkt wordt dat deze 

rapportages zijn gebaseerd op tekeningen referentie Trekvliet tracé 

referentie variant C2A, datum 25 november 2009. Intussen is het alignement 

gewijzigd en opgewaardeerd tot referentie variant C4, v 5.0. De technische 

(PLAXIS) berekeningen zijn niet opnieuw uitgevoerd maar zijn zo goed 

mogelijk geïnterpreteerd naar het gewijzigde alignement. 

 Rapport “Rotterdamsebaan, geotechnisch bodemonderzoek”  

Kenmerk   : MNO-JG-10015255; 

Versie    : 5.0; 

Datum    : 13 november 2012; 

Status    : vrijgegeven. 

 Tekening “Voorlopig Ontwerp (VO)” 

Tekeningnummer : ROBA-iB-VO-TEK-ZZ-801; 

Versie    : 3.0; 

Datum    : 23 juli 2012; 

Status    : vrijgegeven. 

 Tekening “Voorontwerp geotechnisch grondonderzoek, lengteprofiel 

bodemopbouw boortunnel” 

Tekeningnummer : D90-RTI-AU-12001007;  

Versie    : 0.4; 

Datum    : 1 november 2012; 

Status    : concept. 

 “300 plus variant”.   

 

1.5 Memo t.b.v. communicatie 

Ten behoeve van de communicatie naar buiten toe is een memo opgesteld met als 

doel om op een eenvoudige wijze de complexe materie van de invloed van de 

boortunnel op de omgeving samen te vatten.  Deze memo is op bijlage 5 

weergegeven. 
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2 Zonering en gebiedsindeling 

2.1 Zonering 

De gebruiksbeperkingen zijn in de eindfase gedefinieerd in zones op 

maaiveldniveau, zowel boven de boortunnel als in het invloedsgebied naast de 

boortunnel. De afstanden worden bepaald door de eigenschappen van de ondergrond 

in de omgeving en de invloed van toekomstige werkzaamheden op de boortunnel, te 

weten: 

 Maaiveld (ontgravingen, verkeersbelasting, archeologisch onderzoek, etc.); 

 Funderingen (fundering op staal en palen, bouwputten etc.); 

 Grondconstructies (ophogingen, etc.); 

 Bemalingen (verlaging grondwaterstand in Holocene pakket, verlaging 

stijghoogte in Pleistocene pakket, etc.); 

 Diepwortelende vegetatie. 

 

Opgemerkt wordt dat hogere bovenbelastingen, grotere ontgravingen, kleinere 

afstanden, etc, niet per definitie zijn uitgesloten omdat deze beschouwing voor een 

VO fase geldt. Het moge duidelijk zijn dat deze aspecten in de navolgende (DO) 

fase nader gedetailleerd en geoptimaliseerd worden. 

De zonering is noodzakelijk, gezien de toekomstige bestemmingen van de omgeving 

van de tunnel. Verder is het noodzakelijk om een strook obstakelvrij (gebouwen, 

funderingen, bouwputten, etc) te houden om bij eventuele calamiteiten de tunnel van 

de bovenzijde te kunnen bereiken. Bij de gebiedsinrichting dient hiermee rekeningen 

gehouden te worden, zodat geen nieuwe opstallen boven de tunnel worden 

gepositioneerd. 

2.2 Gebiedsindeling 

Het tracé van de boortunnel wordt gekenmerkt door een aantal gebieden met 

bebouwing en karakteristieke eigenschappen, zoals diepteligging boortunnel, 

bodemopbouw, etc.. In de onderstaande tabel zijn deze gebieden samengevat. 
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Tabel: 2.2 

Object Tunnel as [ca. km] 

Ontvangst schacht 550 - 616 

Binck Twins 570 - 640 

Basal silo’s 720 

Basal losplaats 700 

Basal silo’s /losplaats 710-760 

Binckhorst haven 760 - 850 

Binckhorstbrug 800 

Keukenkampioen 860 - 910 

Hanzegebouw 840-890 

Woonwijk Voorburg 980 - 1200 

Diepste punt boortunnel 1162 

Zuidvliet 1540 - 1570 

Woonwijk Westvlietweg 1570-1670 

Golfbaan 1670-2070 

Start schacht 2070 - 2100 

 

In de uitvoeringsfase kunnen bovenstaande objecten mogelijk beïnvloed worden ten 

gevolge van het boorproces van de tunnel. Anderzijds kan de boortunnel in de 

eindfase mogelijkerwijs beïnvloed worden door de objecten zelf. Deze objecten 

kunnen gebruiksbeperkingen ten aanzien van mogelijke uitbreidingen en 

werkzaamheden (heiwerkzaamheden, ontgravingen, bemalingen, etc.) opgelegd 

krijgen. 

 

 

 



 

ROBA-1B-VO-RAP-ZZ-110008141 / vrijgegeven / Versie 4.0 /     

 

 

9/23 

3 Gebruiksbeperkingen uitvoeringsfase 

3.1 Zettingen maaiveld 

Tijdens het boorproces zal een verstoring van de bodem optreden wat zal leiden tot 

deformatie (zetting) van de bodem en maaiveldniveau. Deze zettingstrog heeft een 

bepaalde breedte en is afhankelijk van de diepteligging van de boortunnel en de 

bodemopbouw. Deze zettingstrog is op tekening “Gebruiksbeperkingen 

uitvoeringsfase” weergegeven (zie bijlage 1). Opgemerkt wordt dat op deze bijlage 2 

tekeningen zijn weergegeven: 

1. “Gebruiksbeperkingen uitvoeringsfase”, kenmerk ROBA-1B-VO-TEK-ZZ-

401, versie 3.0 (alle gegevens zijn op deze tekening weergegeven); 

2. “Gebruiksbeperkingen uitvoeringsfase”, kenmerk ROBA-1B-VO-TEK-ZZ-

405, versie 1.0 (alleen grens van de zettingstrog is op deze tekening 

weergegeven). 

 

De afstand bedraagt ca. 12 m vanaf de buitenzijde tunnelwand ter plaatse van de 

start- en ontvangstschacht en varieert tot maximaal 25 m ter plaatse van het diepste 

punt van de boortunnel. Buiten deze zettingstrog wordt geen maaiveldzetting 

verwacht. In de navolgende paragrafen wordt de invloed van deze zettingstrog op de 

objecten beschouwd. 

3.2 Beïnvloeding objecten 

3.2.1. Ontvangst schacht ca. km 550 – 616 

Tabel: 3.2.1 

Sondering / boring 52a, 53 / B17, B17a 

Km tunnel as Ca. 550 - 616 

Maaiveldniveau [m NAP]  +0,43 / +0,56 (uit grondonderzoek) 

Beïnvloeding Maatregel 

Maaiveld 

Nader te bepalen 

Overhoogte 5,1 m (NAP +4,0 m) 

km 550: B = 44 m, H = 5,1 m  

km 616: B = 0 m, H = 0 m 
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3.2.2. Binck Twins ca. km 570 – 640 

Tabel: 3.2.2 

paalpuntniveau fundering [m NAP] -18,0 

Sondering / boring 52a, 53, 54, 55 / B17, B17a, B18, 

B18a 

Km tunnel as Ca. 570 - 640 

Maaiveldniveau [m NAP] +0,56 / +0,70 (uit grondonderzoek) 

Horizontale afstand zijkant tunnel tot 

hart paal [m] 

7,0 / 12,5 

Verticale afstand bovenkant tunnel-

paalpuntniveau [m] 

12,1 / 9,3  

Beïnvloeding Maatregel 

Binck Twins Overhoogte 2,5 m, B = 44 m 

Verticale wand tussen Binck Twins en 

tunnel tot 1m onderzijde tunnel 

Tijdelijke faseringswand tussen 

tunnelbuizen 

3.2.3. Basal silo’s ca. km 720 

Tabel: 3.2.3 

Type fundering Mortel schroefpalen Ø450 mm 

Paalpuntniveau fundering [m NAP] -18,0 

Sondering / boring 54, 55, 56, 58, 60 / B19 

Km tunnel as  Ca. 720 

Maaiveldniveau [m NAP] +0,64 (uit grondonderzoek) 

Horizontale afstand zijkant tunnel tot 

hart paal [m] 

7,4  

Verticale afstand bovenkant tunnel tot 

paalpuntniveau [m] 

-6,5 

Beïnvloeding Zetting Hoek Maatregel 

Volle silo’s  10 - 20 mm 1 :   600 Boren bij lege silo’s 

Lege silo’s    5 - 15 mm 1 : 1300 Geen 

3.2.4. Basal losplaats ca. km 760 

Tabel: 3.2.4 

Type fundering Prefab betonpalen 450 mm 

Paalniveau fundering [m NAP] -7,0 

Sondering / boring 54, 55, 56, 58, 60 / B19 

Km tunnel as Ca. 760 

Maaiveldniveau [m NAP] +0,64 (uit grondonderzoek) 

Maaiveldniveau [m NAP] +0,64 / +1,5 (uit grondonderzoek) 

Verticale afstand bovenkant tunnel tot 

paalpuntniveau 

6,5 m  

Beïnvloeding Zetting Hoek Maatregel 

Losplaats 50 - 60 mm 1 : 350 Nadere analyse wat 

toelaatbaar is 
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3.2.5. Binckhorst haven ca. km 760 – 850 

Tabel: 3.2.5 

Sondering / boring 60, 62 / B19 

Km tunnel as Ca. 760 - 850 

Maaiveldniveau (bodem) [m NAP] -2,49 / - 5,92 (uit grondonderzoek) 

Beïnvloeding Maatregel t.b.v. boorproces 

Maaiveld Geen, nader grondonderzoek 

noodzakelijk t.b.v. boorproces 

(mogelijkheid van blow-out door 

verschil in maaiveldhoogte).  

Verticale afstand bovenkant tunnel tot 

niveau bodem 

10,4 / 11,1 m  

Beïnvloeding Maatregel 

Maaiveld Behoorlijk risico aanwezig (nader te 

onderzoeken, aanvullend 

grondonderzoek) 

3.2.6. Binckhorstbrug km 800 

Tabel: 3.2.6 

Type fundering Fundering op palen (type?) 

Paalniveau fundering [m NAP] -17,0 

Sondering / boring 58, 60, 62, 64 / B19 

Km tunnel as Ca. 800 

Maaiveldniveau [m NAP] +0,.40 (uit grondonderzoek) 

Horizontale afstand zijkant tunnel tot 

hart paal [m] 

18,0 / 30,0 

Verticale afstand bovenkant tunnel – 

paalpuntniveau [m] 

1,9 

Beïnvloeding Zetting Hoek Maatregel 

Brug < 1 mm 1 : 6000 geen 

3.2.7. Hanzegebouw ca. km 840-890 

Tabel: 3.2.7 

Paalniveau fundering [m NAP] -17,5 

Sondering / boring 62, 64, 65 / B20, B20a 

Km tunnel as Ca. 840 - 890 

Maaiveldniveau [m NAP] +0,31 / +0,61 (uit grondonderzoek) 

Horizontale afstand zijkant tunnel tot 

hart paal [m] 

8,2 / 18,9 

Verticale afstand bovenkant tunnel – 

paalpuntniveau [m] 

0,8 / -0,1 

Beïnvloeding Zetting Hoek Maatregel 

Hanze gebouw 25 - 60 mm 1 : 500 Afstand vergroten tot 

minimaal 5m 

Beschermingsconstructie  
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3.2.8. Keukenkampioen ca. km 860 – 910 

Tabel: 3.2.8 

Paalpuntniveau fundering [m NAP] 6,0 

Sondering / boring 62, 64 / B20, B20a 

Km tunnel as 860 - 910 

Maaiveldniveau [m NAP] +0,31 / +0,50 (uit grondonderzoek) 

Horizontale afstand zijkant tunnel tot 

hart paal [m] 

0 m 

Verticale afstand bovenkant tunnel tot 

paalpuntniveau 

n.t.b. 

Beïnvloeding Zetting Hoek Maatregel 

Keukenkampioen 25-35 mm* 1:300* n.t.b. 

* De waarden zijn indicatief. De schattingen zijn gemaakt op basis van een 

eenvoudig model, zonder paalfundering. De paalfundering heeft voornamelijk 

invloed op de hoekverdraaiing. Derhalve dient een uitgebreidere analyse te worden 

gedaan in VO 4. 

3.2.9. Woonwijk Voorburg ca. km 890 – 1200 

Tabel: 3.2.9 

Type fundering fundering op staal 

Aanlegniveau fundering [m NAP] mv -0,8m (NAP -0,3m) 

Sondering / boring 66 t/m 73 / B21, B22, B22a 

Km tunnel as Ca. 890 – 1200 

Maaiveldniveau [m NAP] -0,04 / +1,84 (uit grondonderzoek) 

Verticale afstand bovenkant tunnel tot 

paalpuntniveau [m] 

18,2 tot 19,7 

Beïnvloeding Zetting Hoek Maatregel 

Woonwijk 15 - 45 mm 1 : 440 Waarschijnlijk acceptabel 

Verificatie met 

laboratorium resultaten 

3.2.10. Diepste punt boortunnel ca. km 1162 

Tabel: 3.2.10 

Sondering / boring 70, 71, 72/ B22, B22a 

Km tunnel as Ca. 1162 

Maaiveldniveau [m NAP] +0,81 (uit grondonderzoek) 

Verticale afstand bovenkant tunnel tot 

paalpuntniveau [m] 

21,1 

Beïnvloeding Maatregel 

Maaiveld Geen  
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3.2.11. Zuidvliet ca. km 1540 – 1570 

Tabel: 3.2.11 

Sondering / boring 77, 78, 79 / B24, B24a 

Km tunnel as Ca. 1540 – 1570 

Maaiveldniveau [m NAP] -3,51 / -3,72 (uit grondonderzoek) 

Verticale afstand bovenkant tunnel tot 

paalpuntniveau [m] 

10,8 tot 9,4 

Beïnvloeding Maatregel 

Maaiveld Geen 

3.2.12. Woonwijk Westvlietweg ca. km 1570 - 1670 

Tabel: 3.2.12 

Type fundering fundering op staal 

Aanlegniveau fundering [m NAP] mv -0,8m (NAP -0,3m) 

Sondering / boring 80, 81 / B25, B25a 

Km tunnel as Ca. 1570 - 1670 

Maaiveldniveau [m NAP] +0,43 / +0,63 (uit grondonderzoek) 

Verticale afstand bovenkant tunnel tot 

paalpuntniveau [m] 

12,8 / 8,8 

Beïnvloeding Zetting Hoek Maatregel 

Woonwijk 20 - 45 mm 1 : 200 Aanpassen boorproces 

Funderingsverbetering 

Amoveren 

Verticaal alignement 

dieper 

Compensatie grouten 

3.2.13. Start schacht ca. km 1670 - 1780 

Tabel: 3.2.13 

Sondering / boring 85, 86, 87 / B27a 

Km tunnel as Ca. 2070 - 2100 

Maaiveldniveau [m NAP] -0,53 / + 0,63 (uit grondonderzoek) 

Verticale afstand bovenkant tunnel tot 

paalpuntniveau 

8,6 / 8,4 

Beïnvloeding Maatregel 

Maaiveld Overhoogte 3,4 m (NAP +4,0 m) 

km 1670: B = 44 m, H = 3,4 m  

km 1780: B = 44 m, H = 0 m 
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4 Gebruiksbeperkingen eindfase 

4.1 Maaiveld 

4.1.1. Algemeen 

In onderstaande tabel is aangegeven in welke orde van grootte de 

ontgravingswerkzaamheden aan maaiveld en de verkeersklasse dienen te worden 

beperkt boven de tunnel. 

 

Tabel 4.1.1 

Traject Beperking 

ontgravingwerkzaamheden 

Beperking 

verkeersklasse Van ca. km  Tot ca. km 

  626    850 ca. 2,0 tot ca. 4,5 m Verkeersklasse 

60 in combinatie 

met ophoging 

van ca. 0,75 m 

1530 2070 

  850 1050 ca. 4,5 tot ca. 5,5 m 

1290 1530 

1050 1290 ca. 5,5 tot ca. 7,0 m 

 

Deze ontgravingsniveaus zijn op tekening “Gebruiksbeperkingen eindfase” 

weergegeven (zie bijlage 2).  

Opgemerkt dient te worden dat diepere of ondiepere ontgravingen niet per definitie 

zijn uitgesloten. In onderstaande paragrafen zijn per object globaal de 

ontgravingsniveaus ten opzichte van maaiveld berekend. 

4.1.2. Binck Twins ca. km 570 – 640 

Tabel: 4.1.2 

Sondering / boring 52a, 53, 54, 55 / B17, B17a, B18, 

B18a 

Km tunnel as Ca. 570 - 640 

Maaiveldniveau [m NAP] +0,56 / +0,70 (uit grondonderzoek) 

Ontgraving [ca. m] 1,7 

Ontgraving tot niveau [ca. m NAP] -1,2 

4.1.3. Basal silo’s / losplaats ca. km 710-760 

Tabel: 4.1.3 

Sondering / boring 54, 55, 56, 58, 60 / B19 

Km tunnel as 710-760 

Maaiveldniveau [m NAP] +0,64 / +1,5 (uit grondonderzoek) 

Ontgraving [ca. m] 4,5 

Ontgraving tot niveau [ca. m NAP] -3,0 
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4.1.4. Binckhorst haven ca. km 760 – 850 

Tabel: 4.1.4 

Sondering / boring 60, 62 / B19 

Km tunnel as Ca. 760 - 850 

Bodemdiepte [m NAP] -2,49 / - 5,92 (uit grondonderzoek) 

Ontgraving [ca. m] 0,5 

Ontgraving tot niveau [ca. m NAP] -4,5 

4.1.5. Keukenkampioen ca. km 860 – 910 

Tabel: 4.1.5 

Sondering / boring 62, 64 / B20, B20a 

Km tunnel as Ca. 860 – 910 

Maaiveldniveau [m NAP] +0,31 / +0,50 (uit grondonderzoek) 

Ontgraving [ca. m] 4,5 

Ontgraving tot niveau [ca. m NAP] -4,0 

4.1.6. Hanzegebouw ca. km 840 - 890 

Tabel: 4.1.6 

Sondering / boring 62, 64, 65 / B20, B20a 

Km tunnel as Ca. 840 - 890 

Maaiveldniveau [m NAP] +0,31 / +0,61 (uit grondonderzoek) 

Ontgraving [ca. m] 4,5 

Ontgraving tot niveau [ca. m NAP] -4,0 

4.1.7. Woonwijk Voorburg ca. km 890 – 1200 

Tabel: 4.1.7 

Sondering / boring 66 t/m 73 / B21, B22, B22a 

Km tunnel as Ca. 890 – 1200 

Maaiveldniveau [m NAP] -0,04 / +1,84 (uit grondonderzoek) 

Ontgraving [ca. m] 5,5 

Ontgraving tot niveau [ca. m NAP] -5,0 

4.1.8. Diepste punt boortunnel ca. km 1162 

Tabel: 4.1.8 

Sondering / boring 70, 71, 72 / B22, B22a 

Km tunnel as Ca. 1162 

Maaiveldniveau [m NAP] +0,81 (uit grondonderzoek) 

Ontgraving [ca. m] 7,0 

Ontgraving tot niveau [ca. m NAP] -6,2 
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4.1.9. Zuidvliet ca. km 1540 – 1570 

Tabel: 4.1.9 

Sondering / boring 77, 78, 79 / B24, B24a 

Km tunnel as Ca. 1540 – 1570 

Bodem diepte [m NAP] -3,51 / -3,72 (uit grondonderzoek) 

Ontgraving [ca. m] 1,0 

Ontgraving tot niveau [ca. m NAP] -4,2 

4.1.10. Woonwijk Westvlietweg ca. km 1570 - 1670 

Tabel: 4.1.10 

Sondering / boring 80, 81 / B25, B25a 

Km tunnel as Ca. 1570 – 1670 

Maaiveldniveau [m NAP] +0,43 / +0,63 (uit grondonderzoek) 

Ontgraving [ca. m] 3,5 

Ontgraving tot niveau [ca. m NAP] -3,0 

 

4.1.11. Golfbaan ca. km 1760 - 1780 

Tabel: 4.1.11 

Sondering / boring 80, 81, 84, t/m 90 / B25, B25a, B26, 

B26a, B27 

Km tunnel as Ca. 1760 – 1780 

Maaiveldniveau [m NAP] -0,53 / +0,63 (uit grondonderzoek) 

Ontgraving [ca. m] 3,5 

Ontgraving tot niveau [ca. m NAP] -3,0 
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4.2 Bebouwing: Funderingen op palen 

Zware bebouwingen dienen gefundeerd te worden op palen. Deze funderingen op 

palen dienen in deze omgeving te reiken tot in het draagkrachtige zandpakket met een 

paalpuntniveau van ca. NAP -20 m tot ca. NAP -25 m. Dit betekent dat de fundering 

op palen beperkt dient te worden tot een afstand uit de wand van de boortunnel. Indien 

paalpuntniveau boven of tot onderzijde van de boortunnel (niet dieper) reikt dan is een 

horizontale afstand van 10 m voldoende. Zodra het paalpuntniveau dieper reikt dan de 

onderzijde van de boortunnel, zal sprake zijn van beïnvloeding van de boortunnel. Een 

grotere horizontale afstand is dan noodzakelijk. Het beïnvloedingsgebied van de paal 

is namelijk een “omgekeerde conus” vanaf de paalpunt. In onderstaande tabel is deze 

afstand als functie van de diepteligging van de boortunnel weergegeven. 

 

Tabel 4.2a: Horizontale afstand uit wand boortunnel paalpuntniveau NAP-20/-25m 

Traject boortunnel as Horizontale afstand uit wand boortunnel 

Van ca km  Tot ca. km 

  550   626 ca. 20 m 

  626   850 verlopend van ca. 20 m tot ca. 10 m 

  850 1530 ca. 10 m 

1530 1925 verlopend van ca. 10 m tot ca. 20 m 

1925 2070 ca. 20 m 

 

Naar aanleiding van het overleg op 17 november 2011 zijn de begrenzingen 

gebruiksbeperkingen ten aanzien van de paalfunderingen met een paalpuntniveau 

van NAP -30 m en NAP -40 m nader toegelicht en deze zijn op tekening 

verduidelijkt (zie bijlage 3). 

 

In onderstaande tabel zijn deze afstand als functie van de diepteligging van de 

boortunnel weergegeven voor een dieper paalpuntniveau tot NAP -30 m. 

 

Tabel 4.2b: Horizontale afstand uit wand boortunnel paalpuntniveau NAP-30m 

Traject boortunnel as Horizontale afstand uit wand boortunnel 

Van ca km  Tot ca. km 

  550   626 ca. 25 m 

  626   850 verlopend van ca. 25 m tot ca. 15 m 

  850 1050 verlopend van ca. 15 m tot ca. 10 m 

1050 1530 ca. 10 m 

1530 1830 verlopend van ca. 10 m tot ca. 15 m 

1830 1925 verlopend van ca. 15 m tot ca. 25 m 

1925 2070 ca. 25 m 

 

 

 

  



 

ROBA-1B-VO-RAP-ZZ-110008141 / vrijgegeven / Versie 4.0 /     

 

 

18/23 

In onderstaande tabel zijn deze afstand als functie van de diepteligging van de 

boortunnel weergegeven voor een dieper paalpuntniveau tot NAP -40 m. 

 

Tabel 4.2c: Horizontale afstand uit wand boortunnel paalpuntniveau NAP-40m 

Traject boortunnel as Horizontale afstand uit wand boortunnel 

Van ca km  Tot ca. km 

  550   626 ca. 35 m 

  626   850 verlopend van ca. 35 m tot ca. 25 m 

  850 1050 verlopend van ca. 25 m tot ca. 20 m 

1050 1530 ca. 20 m 

1530 1830 verlopend van ca. 20 m tot ca. 25 m 

1830 1925 verlopend van ca. 25 m tot ca. 35 m 

1925 2070 ca. 35 m 

 

Opgemerkt dient te worden dat diepere of ondiepere begrenzingen van de 

paalpuntniveaus niet per definitie zijn uitgesloten. 

4.3 Bebouwing: Funderingen op staal 

Lichte bebouwing dient gefundeerd te worden op staal. Hoe dieper de boortunnel 

des te meer bovenbelasting toegelaten kan worden. De maximale belasting op de 

tunnelbuis is gebaseerd op de ringwerking van de lining. Hierdoor is de maximale 

verticale belasting mede beperkt door de minimale horizontale belasting. In 

onderstaande tabel is het invloedsgebied als functie van de diepteligging van de 

boortunnel weergegeven. 

Tabel 4.3: Funderingen op staal 

Traject boortunnel Beperking 

fundering op staal 

Afstand uit wand boortunnel *
1
 

Van ca km  Tot ca. km 

  550   626 ca. 20 kN/m
2
 tot ca. 10 m  

  626    850 ca. 20 kN/m
2
 verlopend van ca. 10 - 20 m  

  850 1050 ca. 30 kN/m
2
 verlopend van ca. 20 - 25 m  

1050 1530 ca. 40 kN/m
2
 tot ca. 25 m 

1530 1830 ca. 30 kN/m
2
 verlopend van ca. 25 - 20 m 

1830 1925 ca. 20 kN/m
2
 verlopend van ca. 10 - 20 m 

1925 2070 ca. 20 kN/m
2
 tot ca. 10 m 

*
1
 Betreft zone boven boortunnel tot aangegeven afstand vanuit wand boortunnel. 

 

Opmerking: er bestaat een relatie tussen de constructie, fundering en optredende 

gronddruk. Met name breedte van funderingstroken of afmetingen van poeren spelen 

hierbij een grote rol. 

Indicatief kan gesteld worden dat bij 20 kN/m
2
 tot 30 kN/m

2
 overeen komt met 

globaal 1 bouwlaag (lichte constructie). 

Bij 40 kN/m
2
 – 60 kN/m

2 
kan gedacht worden aan 2 bouwlagen.

 

 

Deze beperkingen ten aanzien van fundering op staal zijn op tekening 

“Gebruiksbeperkingen eindfase” weergegeven (zie bijlage 2).  
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Opgemerkt dient te worden dat lichtere of zwaardere op staal gefundeerde 

bebouwing niet per definitie zijn uitgesloten. 

4.4 Bebouwing in relatie tot Tunnelveiligheid 

Er bestaat een relatie tussen het tunnelontwerp en het ontwerp van toekomstige 

gebouwen gepositioneerd bovenop of direct naast de tunnelbuis. De functie van de 

bebouwing speelt hierbij een grote rol. 

De tunnelconstructie kan worden aangepast aan toekomstige bebouwing; de 

gegevens van die bebouwing dient dan vooraf bekend te zijn; indien e.e.a. niet 

vooraf bekend is kan de aanwezigheid van de tunnel aanleiding zijn tot aanpassingen 

van het ontwerp van een gebouw 

Beide situatie brengen uiteraard kosten met zich mee.   

4.5 Grondconstructies (ophogingen) 

De grondconstructies (ophoogwerkzaamheden) dienen beperkt te worden ter plaatse 

van de boortunnel. Hoe dieper de boortunnel des te meer bovenbelasting toegelaten 

kan worden. In onderstaande tabel is het invloedsgebied als functie van de 

diepteligging van de boortunnel weergegeven. 

 

Tabel 4.5: Grondophogingen 

Traject Beperking ophoging Afstand uit wand boortunnel*
2
 

Van ca km  Tot ca. km 

  550   626 ca. 20 kN/m
2 
 (1 – 1,5m)  tot ca. 10 m 

  626    850 ca. 20 kN/m
2
 verlopend van ca. 10 - 20 m 

  850 1050 ca. 30 kN/m
2 
(1,5 –2m) verlopend van ca. 20 - 25 m 

1050 1530 ca. 40 kN/m
2 
(2 – 3m) ca. 25 m 

1530 1830 ca. 30 kN/m
2
 verlopend van ca. 25 - 20 m 

1830 1925 ca. 20 kN/m
2
 verlopend van ca. 10 - 20 m 

1925 2070 ca. 20 kN/m
2
 ca. 10 m 

*
2
 Betreft zone boven boortunnel tot aangegeven afstand uit wand boortunnel. 

 

Deze beperkingen ten aanzien van grondconstructies zijn op tekening 

“Gebruiksbeperkingen eindfase” weergegeven (zie bijlage 2).  

Opgemerkt dient te worden dat lichtere of zwaardere bovenbelastingen van 

grondconstructies niet per definitie zijn uitgesloten. 
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4.6 Bemalingen 

De ondergrond bestaat globaal uit 2 belangrijke lagen: 

1 Holoceen (deklaag) pakket, vanaf maaiveld tot een diepte van ca. NAP -17 

m, bestaande uit klei en zandlagen; 

2 Pleistoceen (watervoerend) pakket, vanaf een diepte van ca NAP -17m en 

dieper, bestaande uit grovere zandlagen en is meer waterdoorlatend. 

 

Bemalingen beïnvloeden de boortunnel en deze beperkingen zijn in onderstaande 

tabel weergegeven. 

 

Tabel 4.6a: Bemalingen 

Boven de tunnel tot 50 m naast de 

tunnelwand 

Vanaf 50 m naast de tunnelwand en 

verder 

Bemaling in Holocene deklaag: 

Toegestaan mits de maximale verlaging 

van de freatische grondwaterstand  2 m  

Bemaling in Holocene deklaag: 

Toegestaan  

Bemaling Pleistocene zandpakket: 

Niet toegestaan 

Bemaling Pleistocene zandpakket: 

Toegestaan, mits de invloed van de 

verlaging van de stijghoogte niet reikt 

tot onder de boortunnel 

 

Naar aanleiding van het overleg op 17 november 2011 zijn de begrenzingen 

gebruiksbeperkingen ten aanzien van de ondiepe bemalingen met filters tot NAP -17 

m en diepe bemaling met filters vanaf NAP -17 m nader toegelicht en deze zijn op 

tekening verduidelijkt (zie bijlage 4). 

 

Opgemerkt dient te worden dat diepere of ondiepere begrenzingen van de 

bemalingen niet per definitie zijn uitgesloten. 

4.7 Bouwputten 

Voor bouwputten wordt verwezen naar paragraaf 4.2 Funderingen op palen. Dit is 

alleen indicatief. Bouwputten worden altijd berekend. Deze berekening dienen te 

worden uitgebreid om de invloed op de tunnelbuis te bepalen. 

4.8 Diepwortelende vegetatie 

De diepwortelende vegetatie reikt tot of boven de grondwaterstand en wordt hierbij 

niet beperkt omdat de bovenzijde van de boortunnel dieper reikt. 
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4.9 Systeemgrenzen 

Op een separate tekening (zie tekening ROBA -1B-VO-TEK-ZZ-402a, bijlage 4) 

zijn de systeemgrenzen aangegeven.  

 

De definitie is door Sjoerd Klompenburg in een e mail van maandag 11 februari 

2013 12:56uur aan Laurens van Geel verstuurd (Onderwerp: SPOED! RE: Betr.: 

Roba - Gebruiksbeperkingen boortunnel, aanpassing rapport +300 variant) 

 

Begin 2012 zijn de omhullende lijn preciezer gedefinieerd: "Zoals gisteren 

besproken zullen wij nabij de boortunnel als systeemgrens grenzen gebruiken die 

ook gerelateerd zijn aan de ‘gebruiksbeperking aan het maaiveld’ voor de 

eindsituatie. Het betreft hier dan een zogenaamde ‘omhullende’ grens, zijnde een 

combinatie van de contouren van de gekleurde vlakken gerelateerd aan ophogingen, 

ontgravingen en funderingen op staal en van de grens voor 

paalfunderingen/bouwputten. Door ons is bewust is gekozen voor de grens 

behorende bij palen met een paalpuntniveau (PPN) gelegen tussen NAP -20,0m en 

NAP– 25,0m en niet met een dieper PPN (NAP -30 en - 40 m), zoals aangegeven op 

tekening 403. Wij denken dat de toekomstige bebouwing in dit gebied niet van dien 

aard is dat dergelijke zware funderingen toegepast gaan worden.".  
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5 Waardevermindering gronden 

Door de beperkingen in het gebruik van de grond in de eindfase (gebruiksfase) zal 

de waarde van de betreffende percelen verminderen. De mate van 

waardevermindering wordt voornamelijk bepaald door het (toekomstige) gebruik 

van deze grond. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende aspecten: 

 

 Bestemmingsplan / toekomstige uitbreidingen; 

 Toekomstige sloop / renovatie; 

 Bouwgrond / agrarische bestemming; 

 

Movares heeft helaas niet de expertise in huis om deze waardevermindering te 

kunnen vaststellen.  

Dit inventarisatie zal uitgevoerd moeten worden door een taxateur.  

 

 

 



 

ROBA-1B-VO-RAP-ZZ-110008141 / vrijgegeven / Versie 4.0 /     

 

 

23/23 

Colofon 

 Opdrachtgever Gemeente Den Haag 

DSO 

 

 Uitgave Movares Nederland B.V. 

 

   

 

 

  Utrecht 

 

 Telefoon 030-2653967 

 Telefax 030-2653581 

 

 Ondertekenaar Jan Gruppen, Onno Langhorst 

adviseur geotechniek 

 

 Projectnummer IN 151681/114 

 



Bijlage 1 

  







Bijlage 2 

  





Bijlage 3 

  





Bijlage 4 

  





Bijlage 5 

  




