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1 TYPES 

1.1 Tunnel 

 

Een tunnel is een kunstmatig aangelegde onderdoorgang om een barrière, een berg, een waterweg, 
een autoweg of een spoorweg, te passeren. 

Tunnels worden daar gebouwd, waar het terrein geen andere keuze laat, om het scheepvaartverkeer 
niet te verstoren (tunnel in plaats van brug), om de veiligheid te bevorderen, om tijdwinst te boeken,  
om omgevingshinder van infrastructuur te verminderen (zoals geluidshinder) of uit economische 
overwegingen of planologische overwegingen. 

Tunnels moeten in praktijk een oneindige levensduur hebben want hun langdurige sluiting en/of 
vervanging of herbouw is onwaarschijnlijk (vitale infrastructuur). Herstelwerkzaamheden in tunnels zijn 
extra moeilijk (tunnelverkeer wordt veel sneller bemoeilijkt dan erbuiten). 

 

1.2 Duiker 

 

Een duiker is een onderdoorgang gelegen in een weg of toegangsdam, die is bedoeld om wateren 
met elkaar te verbinden. Bij een duiker wordt in principe de bodem van de watergang onderbroken, dit 
in tegenstelling tot een brug. 

 

 

 

Duikers worden over het algemeen gemaakt van beton of (plaat)staal. In het verleden werden ook 
gemetselde duikers gemaakt. Hout was vroeger ook een veel gebruikt materiaal. 
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Een sifon is een specifiek type van een duiker waarmee water van de ene waterloop (meestal) onder 
een ander water door loopt, de constructie wordt meestal van beton gemaakt. Het kan over een 
constructie gaan van een meter in doorsnede en een lengte van vijftig meter. Van de zijkant gezien 
heeft deze duiker een U-vorm. Deze constructies zijn niet populair daar er gemakkelijk verstopping 
kan optreden doordat zwaarder materiaal, dat met het water wordt meegevoerd, zich op het laagste 
punt in de duiker verzamelt. 

 

1.3 Gewelf 

 

Een gewelf is een gebogen schaalvormige bouwconstructie, met als bedoeling een structurele inerte 
vorm te bekomen (autostabiel).Gewelven worden meestal uitgevoerd in metselwerk omdat metselwerk 
geen trek of buiging aankan, enkel druk. Hierdoor is metselwerk veel minder kwetsbaar voor 
scheuren.  
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Een kritiek onderdeel van het metselwerk is de mortel aangezien deze voor de metselstenen een 
egaal contactvlak voorziet, waardoor een egale krachtoverdracht mogelijk is (lokale belasting op 
stenen vermijden), en het metselwerk samenbindt tot een composiet materiaal (metselwerk heeft 
grotere druksterkte en elasticiteitsmodulus dan de stenen apart). 

 

1.4 Koker 

 

Bij een koker wordt een tunnelbuis op maaiveldniveau gebouwd. De dakplaat van de koker doet 
meestal meteen dienst als brugdekplaat. Bij een koker wordt in principe de wegkoffer onderbroken, dit 
in tegenstelling tot een brug. 
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2 OPBOUW 

2.1 Infrastructuur 

 

Afhankelijk van de bouwwijze kan de holle ruimte binnen een tunnel cirkel-, ellips- of rechthoekvormig 
zijn. De holle ruimte wordt bepaald door het vrije ruimte profiel en de ruimte nodig voor de 
tunneluitrusting (verlichting en signalering, ventilatoren, sparingen voor hulpposten, bluskasten, 
deuren). 

 

 

Tunnels worden gedimensioneerd om niet op te drijven onder invloed van de (grond)waterdrukken. 
Een tunnel bestaat daarom naast constructiebeton ook uit ballastbeton. 

 

Het tegengaan van lekken is bij tunnelbouw heel belangrijk. Gewapend beton is van zichzelf 
nagenoeg waterdicht. Bij de bouw van de tunneldelen wordt echter meestal eerst de vloer gestort, die 
vervolgens uithardt. Daarna worden de wanden en het dak gestort. Tijdens het verharden van het 
beton neemt de temperatuur van het nog verse beton toe. Wanneer het beton de hoogste temperatuur 
bereikt heeft, is het uitgehard. Daarna daalt de temperatuur weer, waardoor het jonge beton krimpt. 
Doordat het nieuw gestorte beton hard is, mist het de flexibiliteit om de krimp die ontstaat door de 
afkoeling, op te vangen. Hierdoor ontstaat een scheur over het hele grensvlak met het eerder gestorte 
beton van de vloer en scheuren in de wanden van de tunnel. Hierdoor is de aansluiting tussen de 
vloer en de wanden van het tunneldeel niet waterdicht en de wanden ook niet. 

 

Een tunnel bestaat steeds uit een bodem- of vloerplaat, een dakplaat en wanden. Een tunnel kan uit 
één of meerdere kokers of buizen bestaan. Indien er een grote verkeersintensiteit is dan is er per 
rijrichting een aparte koker. De lengte van een tunnel is de lengte van de langste rijstrook in het 
gesloten gedeelte. Gezien men in een gesloten koker rijdt mag de langshelling van het lengteprofiel in 
de tunnel niet groter zijn dan 5% (bij voorkeur maximaal 3%). 
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Bij langere tunnels zijn er nooduitgangen aanwezig (om de 500m). De nooduitgangen worden 
aangeduid met tekens om de 25m op ooghoogte met vermelding van de afstand tot de dichtstbijzijnde 
nooduitgang. Vluchtwegen (mogelijk een vluchtkoker) achter de nooduitgangen zijn rook- en hittevrij 
(overdruk door middel van ventilatie). 

Bij meerdere buizen of kokers zijn er dwarsverbindingen om de 1500m (voor de hulpdiensten en 
tunnelpersoneel) en bij elk portaal moet de middenberm oversteekbaar zijn. Indien er geen 
vluchtstroken zijn, dan zijn er vluchthaven voorzien (om de 1000m). 

 

 

 

Iedere vluchthaven heeft een hulppost met noodtelefoons en 2 brandblusapparaten, in een kast tegen 
de muur of in een nis. In de tunnel moeten om de 250m hulpposten voorzien zijn (150m voor nieuwe 
tunnels). Ook aan de ingangen moeten hulpposten voorzien zijn.  

 

 

 

In tegenstelling tot bruggen bevinden tunnels zich meestal op het laagste punt van het wegtracé. Om 
de afvoer van het hemelwater te verzorgen worden waterkelders geplaatst met pompkamers. 

Voor langere tunnels worden meerder pompkelders voorzien. Het hemelwater vanuit de tunnel wordt 
verzameld in een middenpompkelder (beperkte capaciteit), waaruit verpompt wordt naar de 
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hoofdpompkelder(s), welke een grotere bergingscapaciteit hebben (hemelwater van buiten de tunnel 
en vanuit de middenpompkelder).  

 

 

 

Indien er in de tunnel transporten met gevaarlijke of giftige goederen (ADR) mogen rijden dan moeten 
deze giftige stoffen afvoerbaar zijn via de roosters en het afvoersysteem. Dit systeem moet hierop 
voorzien zijn. 

 

Door de gesloten structuur lopen bij een brand in een tunnel de temperaturen veel hoger op dan in de 
open lucht. Bij brand moet er gezorgd worden dat de temperatuur van de wapening in het beton niet 
hoger wordt dan 250°C. Ook is er een gevaar voor het afspatten van het beton bij sterke hitte, door de 
hoge dampdruk die in het beton ontstaat bij hoge temperaturen kan een deel van het beton 
afspringen. Lage sterkte beton is beter bestand tegen afspatten dan hoge sterkte beton. Ook de 
voegprofielen moeten bestand zijn tegen hoge temperaturen. 

 

Om de temperatuur in het constructiebeton beperkt te houden wordt daarom passieve 
brandbescherming gebruikt (brandwerende bekleding). 

Een brandwerende bekleding kan bestaan uit een bespuiting (altijd op de dakplaat, soms op de 
wanden) of uit brandwerende panelen (bijvoorbeeld calciumsilicaatplaten met een glasalplaat 
bedekking). Het doel is de temperatuur in het wapeningsstaal beperkt te houden en afspatten van 
beton te vermijden.  

Brandwerende panelen hebben als voordeel dat zij vervangbaar zijn, maar zij dienen wel verankerd te 
worden in de wand en via deze ankerpunten kan lokaal te veel warmte naar het beton geleid worden, 
waardoor plaatselijke crackpoints kunnen worden geïnitieerd. 
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2.2 Uitrusting 

 

Gezien een tunnel een gesloten donkere ruimte vormt is verlichting veel belangrijker dan op de open 
weg. Iedere tunnel heeft daarom normale verlichting, veiligheidsverlichting (noodlicht) en 
evacuatielichten. De verlichting kan symmetrische zijn of in tegenstraal (oppassen voor 
sluierluminantie). 

 

Voor langere tunnel dient er een eigen watervoorziening te zijn (bluswater brandweer), er worden 
brandkranen bij de portalen en in de tunnel zelf (om de 250m) geplaatst. 

 

Ventilatie in tunnels heeft twee taken, nl het beperken van concentratie van voertuigenemissie (NO2, 
fijn stof PM10 en CO) bij normaal, piek en stilstaand verkeer, en het zorgen voor rookvrije 
vluchtwegen en zodanige rookbeheersing bij brand zodat de brandweer de brand kan naderen 
(binnen en juist buiten de tunnel). 

Ventilatie kan zowel natuurlijk als mechanisch zijn (en gecombineerd). 

 

De emissieconcentratie buiten de tunnel (tunnelportaal) is vaak bepalend voor het bepalen van de 
ventilatie. Dit is open lucht (langdurige aanwezigheid) waar toelaatbare concentraties veel lager zijn 
dan is toegestaan voor een kortstondig verblijf in een tunnel. 

 

Iedere tunnel heeft een natuurlijke ventilatie, waarbij er via de vrije openingen (tunnel zelf en mogelijke 
openingen in dak) toestroom van lucht en afvoer van vervuilde lucht (met verkeer mee) is. Bij brand 
kan de rook ontwijken langs beide openingen van de tunnel. 

Bij een tunnel met tweerichtingsverkeer werken de verkeersstromingen (luchtstroming) elkaar tegen 
zodat sneller mechanische ventilatie nodig is. 

 

Mechanische ventilatie kan langsventilatie of dwarsventilatie zijn.  

Bij langsventilatie zorgen aanjaagventilatoren die per tunnelbuis in de verkeersruimte, aan het plafond 
hangen, voor luchtstroom met het verkeer mee. Zij hangen bij voorkeur aan de tunnelingang (hoogste 
rendement en bij brand geen uitval). Ventilatoren aan de zijkant zijn veel minder efficiënt dan boven 
de rijweg (gelijkmatige luchtstroom). 

 

Bij tunnel met tweerichtingsverkeer is langse ventilatie te vermijden aangezien dan steeds een deel 
van het verkeer zich benedenstrooms (met de luchtstroom tgv ventilatie mee) zal staan. 

Langsventilatie wakkert open branden aan, vertraagt gesloten voertuigbranden en vermindert de 
brandgrootte bij plasbranden (warmte wordt geventileerd waardoor er tragere verdamping is). De 
temperatuur boven de brand wordt aanzienlijk verlaagd waardoor de thermische belasting op de 
constructie verlaagd (positief effect). 
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Bij dwarsventilatie is de ventilatie dwars op de rijrichting. Via toe- en afvoerkanalen (bij boortunnels 
boven en onder; bij zinktunnels in de zijwanden) wordt langs de tunnelbuis lucht toegevoerd welke via 
roosters in tunnel wordt geblazen op leefniveau en vervuilde lucht wordt bij het tunnelplafond 
afgezogen en via kanalen naar buiten gebracht. Elke ventilatiesectie van de tunnel heeft een aparte 
ventilator. Bij mechanische ventilatie heeft een tunnel ventilatiegebouwen met grote ventilatoren erin. 
Dwarse ventilatie wordt vooral bij lange tunnels (>3-6 km) en tunnels met tweerichtingsverkeer (al 
vanaf 1km) gebruikt. Bij deze tunnels is verontreiniging bij normaal bedrijf bepalender dan brand. 
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Dwarse ventilatie is wel niet in staat rook van grote branden af te voeren (ruimte voor 
rookafvoerkanalen is te beperkt). Ook kan er congestie van de rookstroom optreden door wind, 
drukverschillen en hellingen, waardoor de rookstromen in de lengterichting van de tunnel 
onbeheersbaar worden. Door een gebrek aan langsstroming zal de rook zich verspreiden, 
dwarsventilatie kan dus maar rook van beperkte branden (< 30-50 MW) afvoeren. De ventilatie zal wel 
een rookvrije zone (boven wegdek) verzorgen in de eerste minuten, nadien echter is de tunnel gevuld 
met rook (als de hulpdiensten arriveren). Daarom dient er steeds een beperkt langsventilatiesysteem 
opgezet te worden om de langsstroming te beheersen. 

 

Bij semidwarsventilatie is er maar één kanaal langs de tunnelbuis, waarlangs in normaal bedrijf verse 
lucht wordt ingeblazen, de vervuilde lucht verlaat de tunnel via de tunnelbuis. Bij brand wordt rook via 
kanaal afgezogen met toevoer van verse lucht via de tunnelbuis. 

 

Bij tunnels die korter zijn dan 250m is geen mechanische ventilatie vereist. Bij tunnels langer dan 
500m is mechanische ventilatie altijd vereist (tenzij bij zeer lage verkeersintensiteit). De noodzaak van 
mechanische ventilatie kan bepaald worden rekening houdend met het verkeerstype, ADR, 
vluchtmogelijkheden, geometrie, windkracht [korte tunnels], detectie-uitrusting, … . 

 

Om verhuis van emissieconcentratie of rook bij tunnels langer dan 250m van de uitgang van de ene 
tunnelbuis naar de ingang van de andere tunnelbuis (tegengesteld verkeer) te voorkomen, kan men 
de tunnelbuizen laten verspringen of een scheidingsmuur plaatsen (bij korte tunnels verhindert de 
wind de verhuis). 

 

Er moet steeds overdruk zijn in de niet-incident tunnelbuis en in de verbinding tussen de 
evacuatiebuis naar de incidentbuis. Vluchtgangen moeten ook een overdrukinstallaties hebben. 

 

Indien er ventilatie wordt geplaatst dienen er ook detectiesystemen in de tunnel te worden voorzien. 

Bij stagnerend verkeer neemt de luchtstroom namelijk snel af (minder aandrijving door verkeer) en zal 
de concentratie emissiegassen snel toenemen, dus is er sneller ventilatie nodig. Deze detectie kan 
bestaan uit het meten van de NO2 concentratie, zicht en CO. Dit kan gebeuren in combinatie met een 
Closed Circuit Television CCTV systeem en/of verkeerssignalering systeem (DVM Dynamisch 
Verkeersmanagement). 

 

Lange verkeersintensieve tunnels hebben een bedieningscentrale, met videobewaking en 
incidentendetectie. Indien er geen controlecentrum is dan is er een automatisch 
branddetectiesysteem. 

 

In Vlaanderen is één bedieningscentrale voor alle tunnels, het Vlaams Tunnel en Controle Centrum. 
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Bij een bewaakte tunnel wordt de detectie gekoppeld aan het dynamisch verkeersmanagement en de 
tunnelsystemen, zodat er automatische inschakeling van de tunnelventilatie, instelling van 
snelheidsbeperking of afsluiting van een rijstrook is. 

 

Tunnels met pompkelders hebben een pompkamer die bereikbaar dient te zijn (zowel voor personeel 
als voor het vervangen van de pompen). 
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Langere tunnels zijn afsluitbaar n nood (verkeerstekens aan ingang of slagboom). Zij zijn ook uitgerust 
met radioapparatuur voor hulpdiensten (soms kan het controlecentrum de radiosignalen onderbreken 
voor mededelingen). 

 

Indien er hulpposten in de tunnels zijn dan zijn deze uitgerust met een eigen noodtelefoonsysteem. In 
de schuilplaatsen hangen ook luidsprekers. 

 

Indien de uitrusting van de tunnel noodzakelijk is voor de veiligheid (bv ventilatie, noodlichten) van de 
gebruikers of het open houden van de tunnel (bv pompinstallatie) dan dient de stroomvoorziening 
gegarandeerd te zijn (minstens 2 voedingssystemen of noodaggregaat). 

 

Al deze uitrusting moet voorzien zijn op plaatselijk falen bij brand. 
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3 INDELING VOLGENS GEBRUIK 
 

Tunnels zijn doorgaans bedoeld voor een bepaalde doelgroep, al komt gecombineerd gebruik ook 
voor, maar dan meestal in verschillende tunnelbuizen. 

 

Men kan de soorten tunnels indelen naar gebruik: 

- Wegtunnel: een tunnel voor wegverkeer (TERN-tunnel: een tunnel in Trans Europese 
WegenNetwerk) 

- Spoorwegtunnel: een tunnel voor treinverkeer; 

- Tramtunnel 

- Scheepvaarttunnel: een tunnel voor schepen (In België zijn nog vier van deze tunnels: Godarville, 
La Bête Refaite en Souterrain van Moen, waarvan geen enkele meer in gebruik is); 

- Voetgangerstunnel 

- Fietstunnel 

- voetgangers – en fietstunnel 

- ecotunnel: een tunnel onder een weg of spoorlijn door ter verbinding van ecologische zones waar 
kleine tot middelgrote zoogdieren, reptielen, amfibieën en ongewervelden doorheen kunnen (een 
ecoduct is een brug waarbij grote dieren over een weg kunnen) 

- ecoduiker: verbinding tussen wateren voor kleine tot middelgrote zoogdieren, reptielen, amfibieën 
en ongewervelden 

- leidingtunnel: tunnel speciaal bedoeld voor kabels en leidingen 

- leidingkoker 

- ruitertunnel of veetunnels 

 

Tunnels worden soms ook aangeduid naar de barrière die door de tunnel wordt overwonnen: 

- bergtunnel, een tunnel die door een berg gaat; 

- riviertunnel, een tunnel onder een rivier, vaak aangelegd als alternatief voor een brug om de hinder 
voor de scheepvaart te beperken; 

- zeetunnel, een tunnel die onder de zee voert, bijvoorbeeld als verbinding naar een eiland; 

- landtunnel, een tunnel aangelegd om de hinder van de infrastructuur voor het omliggende land zo 
veel mogelijk te beperken; 

- stadstunnel, een landtunnel die onder de stad loopt; 

- natuurtunnel, een landtunnel aangelegd om een natuurgebied te sparen; 

- stationstunnel, een tunnel die onder een stationsemplacement door loopt. 

 

Bij verticale tunnels spreekt men van een schacht. 
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4 BOUWWIJZEN 

4.1 Open bouwput (in situ) 

 

Bij de openbouwputmethode wordt voor het bouwen van een tunnel een bouwput of sleuf gemaakt 
waarin de tunnel of een deel daarvan gebouwd wordt, waarna de bouwput gedempt wordt. Voordat de 
bouwput ontgraven wordt, worden meestal een grondkering geplaatst om op die manier de breedte 
van de sleuf te beperken. 

 

 

 

Indien de vloer van de bouwput onder de grondwaterspiegel ligt wordt vaak bronbemaling voorzien. 
Zodra de bouwput ontgraven en droog gepompt is kan begonnen worden met de bouw van de tunnel. 
De tunneldelen kunnen in een fabriek of ter plaatse gestort worden. 

Het belangrijkste voordeel van deze methode is dat het een relatief eenvoudige wijze van tunnelbouw 
is. 

 

Een openbouwputtunnel heeft als belangrijkste nadeel dat er lange tijd een open bouwput met vaak 
een aanzienlijke lengte door bebouwd gebied loopt. Dit kan overlast voor verkeer en omwonenden 
veroorzaken. Het verlagen van de grondwaterstand door het onttrekken van grondwater kan 
ongewenste zettingen veroorzaken waardoor schade aan omliggende gebouwen kan optreden. Dit 
kan mogelijks voorkomen worden door de toepassing van onderwaterbeton omdat dan de 
grondwaterstand buiten de bouwkuip niet of nauwelijks beïnvloed wordt. 

 

4.2 Ingeschoven tunnel 

 

Variant van "in situ" is de ingeschoven tunnel 

 

Naast een spoor- of weglichaam wordt op traditionele wijze een tunnel gebouwd. Tijdens een 

buitendienststelling wordt de tunnel op zijn definitieve plaatst geschoven. 

Allereerst worden naast de tunnel schuifbalken opgesteld. Dit zijn zware stalen profielen. Op deze 
balken worden onderzadels gemonteerd, welke het schuifvlak aan de onderzijde vormen. Aan de 
tunnel worden jukken bevestigd welke middels een vijzelconstructie rusten op de schuifbalken. 

De vijzelconstructie zorgt ervoor dat de tunnel los komt van de ondergrond. Het onderzadel wordt 
goed ingevet, om de wrijving te verlagen. Tussen vijzelconstructie en onderzadel wordt een plaat 
kunststof aangebracht met een zeer lage wrijving en hoge druksterkte. De tunnel wordt, na het 
verlengen van de schuifbalken in de buitendienststelling, verschoven met schuifvijzels. Eenmaal op de 
definitieve locatie aangekomen wordt het dek afgelaten en de schuif- en vijzelconstructies verwijdert, 
waarna het spoor- of weglichaam kan worden hersteld en weer in dienst worden genomen. 
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4.3 Geboorde tunnel 

 

Een geboorde tunnel is een tunnel die gebouwd wordt door met een tunnelboormachine grond weg te 
graven. 

In het voorste deel van de tunnelboormachine wordt de grond weggegraven. Achter de boor worden in 
een continu proces vijzels geplaatst en verplaatst. Gelijktijdig worden ook tunnelelementen 
aangebracht die samen telkens een complete ring vormen. De tussenruimte tussen de grondlaag en 
de tunnelwand wordt intussen gevuld met grout. Deze groutlaag vermijdt het wegzakken van de 
grond. De uitgeharde groutlaag vormt tevens een funderingsbed voor de tunnel. 

 

Boringen zijn sterk afhankelijk van de grondopbouw. In grondsoorten die waterdicht zijn, en die een 
'stand up time' hebben die lang genoeg is, zoals Ieperse klei en Boomse klei, kan er gewerkt worden 
met een ongesteund front (handschild, mechanisch ontgraven, boorkop met tanden). 

In grondsoorten waarin grondwater stroomt of grondsoorten die snel vloeien of bezwijken moet 
gewerkt worden met een gesteund front (verdringingsschild, luchtdrukschild, EPB, vloeistofschild of 
MIX-schild). 

 

 

 

De minimale diepte van de boortunnels is ongeveer eenmaal de diameter van de tunnel. Door het 
opstorten van beton boven het tunneltracé kan ook de vereiste tunneldiepte verkleind worden. 

Boortunnels liggen merendeels dieper dan afgezonken tunnels, dus zijn er diepere inritten en grotere 
langshellingen (langere tunnel). 

De enige open bouwputten zijn de startschacht, de stations en de ontvangstschacht. De toeritten 
hebben nood aan diepe grote bouwkuipen (soms bepalend voor keuze). Vrije ruimte wordt bepaald 
door de diameter van de boor en is dus beperkt. 

 

4.4 Ingeduwde tunnel 

 

Variante van geboorde is ingeduwde tunnel 
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4.5 Bevriezing van de grond 

 

Indien er door bebouwing niet genoeg ruimte is voor een open bouwput of diepwanden dan kan er 
voor gekozen worden om de ondergrond waterdicht en stabiel te maken door middel van bevriezing 
van de grond. 

Met behulp van verticale vrieslansen wordt een bevroren grondmassief tot stand gebracht, welke 
dienst doet als een kraagconstructie. De bevriezing kan gebeuren tot op grote diepte (tot 40m). 

 

Het grondmassief moet voldoende dik zijn om de waterdichtheid te garanderen. Lekkages kunnen 
‘thermische erosie’ veroorzaken. In het lekwater kan er zich een warmtetransport voordoen, waardoor 
lekkages automatisch aangroeien tot ze niet meer repareerbaar zijn. 

Er zijn twee vriestechnieken: koeling door middel van vloeibare stikstof (verdampt in ondergrond en 
wordt als opgewarmd gas afgeblazen) en door middel van pekel (pekel wordt op lage temperatuur 
gebracht met ammoniak). 

Voor de bevriezing is een speciale opslag- en overslagzone nodig, met aan- en afvoerleidingen naar 
het grondmassief. 

 

 

 

4.6 Afgezonken tunnel 

 

De afgezonken tunnel wordt (meestal) toegepast bij het kruisen van een waterweg, de 
tunnelconstructie bestaat uit geprefabriceerde losse afzinkelementen, gemaakt op een bouwdok en 
(over het water) gesleept naar de bouwplaats, waar ze worden afgezonken. 
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In een droogdok worden afzonderlijke tunnelsegmenten (gemiddeld 100-125m groot) gebouwd, die 
aan de beide kopeinden van een tijdelijke afsluiting worden voorzien (holle doos die kan drijven). 
Wanneer de tunnelelementen klaar zijn, wordt het droogdok onder water gezet. De tunnelelementen 
gaan dan drijven. Vervolgens worden ze één voor één naar de plaats waar de tunnel komt, gesleept 
en daar worden ze neergelaten in een speciaal hiervoor gebaggerde sleuf en worden de elementen 
aan elkaar gekoppeld.  

Vervolgens wordt de tunnel vastgezet in de sleuf. Aanvankelijk gebeurde dit door grind rond de tunnel 
te storten. Tegenwoordig wordt er gefundeerd door de moten tijdelijk te laten rusten op vijzelpennen 
en oplegtegels, waarna er zand onder en naast de tunnel wordt gespoten; dit heet de 
onderspoelmethode. Hierna worden de afdichtingen aan de kopeinden verwijderd en wordt de tunnel 
afgewerkt. 
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Start en einde van de tunnel zijn op de oevers gemaakte tunnelgedeelten (in situ). De tunnelmoten 
worden één na één vanaf een oever geplaatst (afzinktrein). Tussen het laatste tunnelelement (andere 
oever) en de oevertunnelmoot wordt een open ruimte van circa 1,2m voorzien in de tunnelrichting. 
Duikers plaatsen aan de buitenzijde van de open ruimte waterdichte schotten die als een huls passen 
omheen de uiteindes van het laatste tunnelelement en landtunnelelement. Binnen het waterdichte 
schot wordt het ontbrekende tunneldeel in den droge gebouwd. In deze zone wordt de sluitvoeg 
geplaatst, welke een aparte betonnen omranding krijgt. 

Een afgezonken tunnel telt drie soorten voegen:  

Dilatatievoeg: tussen de moten waaruit een tunnelelement is opgebouwd, moeten differentiële 
zettingen kunnen opnemen 

Zinkvoeg: tussen afgezonken elementen, bestaan uit een stalen gedeelte geplaatst voor het afzinken 
en een daarna ter plaatse gestort gedeelte, deze kan geen rotaties opnemen. 

Sluitvoeg: voeg tussen zinkelement en ter plaatse gestorte gedeelte landzijde; buitenzijde is een wig 
die bij plaatsen bekisting wordt geplaatst, na storten eindstuk wordt een ter plaatse gestorte gedeelte 
voorzien met 2 rubberstaalvoegen. 

Afgezonken tunnelelementen hebben langse voorspanning (geïnjecteerde voorspankanalen). 

 

De geometrie van de tunnel wordt bepaald door het profiel van vrije ruimte, het drijven en de stabiliteit 
na afzinken. De maximale diepte wordt bepaald door de hoge waterdruk op het dak wiens dimensies 
bepaald worden door het transporteren en afzinken, de overspanning mag dus niet te groot zijn (3 
rijstroken maximaal).  

 

Afgezonken tunnels in Belgie: 

- Wegtunnels 

- De Kennedytunnel, Antwerpen 1969 (weg en spoortunnel) 

- De Liefkenshoektunnel, Antwerpen 1991 

- De Oosterweeltunnel, Antwerpen (gepland) 

 

 



 Tunnels 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.3 19  

 

 

 

4.7 Slibwanden en beschoeide sleuven (diepwanden) 

 

 

 

Bij slibwanden en diepwanden vormt de grond- en waterkering van de bouwkuip meteen de wanden 
van de tunnel. Eerst worden de wanden ondergronds gerealiseerd, bijvoorbeeld door toepassing van 
damwanden, diepwanden, combiwanden of groutpalen, waarna tussen deze wanden stempels 
worden geplaatst waardoor tussen de wanden kan afgegraven worden. 

 

 



 Tunnels 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.3 20  

 

 

Een variant is de wanden-dak methode (cut and cover) waarbij na het realiseren van de wanden op 
maaiveldniveau, een dak wordt gebouwd en afgewerkt. Het maaiveld is dan weer beschikbaar voor 
andere functies zoals verkeer of vervoer. Ten slotte wordt onder het dak de grond ontgraven, zover de 
vervormingen in de zijwanden het toelaten. Waar nodig wordt een tussenvloer of tijdelijke horizontale 
stempeling toegebracht, die deze vervormingen opvangt. Vervolgens kan worden doorgegraven en 
wordt de ondergrondse constructie afgebouwd. 

 

 

Diepwand-tunnels in Belgie: 

- Wegtunnels: Craebeckxtunnel, Jan De Vos, Vierarmentunnel 
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5 TUNNELVEILIGHEID 
 

Sinds de branden in de Mont Blanc en Tauern tunnel wordt er vanuit Europa gestreefd naar een hoog, 
uniform en constant niveau van veiligheid en comfort op het trans-Europese wegennetwerk (TERN).  

Dit resulteerde in de Europese Richtlijn 2004/54/EG inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in 
het trans-Europese wegennet van 29 april 2004, de Tunnelrichtlijn.  

Elke lidstaat is verplicht om de Europese Richtlijn om te zetten in nationale reglementering. 

De filosofie van de tunnelrichtlijn is preventie, zelfredzaamheid en hulpverlening. 

 

De Tunnelrichtlijn is verplicht voor alle tunnels langer dan 500m in het TERN (in gebruik, in aanbouw 
of in ontwerp). Nieuwbouwtunnelprojecten dienen vanaf 1 mei 2006 conform de richtlijn te zijn, tunnels 
in gebruik tegen 30 april 2014. 

De Europese Unie spoort haar lidstaten aan om een vergelijkbaar veiligheidsniveau toe te passen 
voor tunnels buiten TERN of korter dan 500m. In de Belgische wetgeving is deze uitbreiding voorzien 
maar nog niet uitgewerkt, het Agentschap Wegen en Verkeer heeft via interne instructies 
(dienstorders) deze uitbreiding al voorzien tot alle tunnels langer dan 200m. 

 

Europa legt een organisatie op aan de lidstaten. De actoren zijn: 

- Bestuursorgaan: administratief orgaan met beslissingsbevoegdheid inzake tunnelveiligheid, dat er 
op toeziet dat alle veiligheidsaspecten in acht worden genomen en dat alle nodige taken worden 
uitgevoerd (inspecties, noodplannen, veiligheidsmaatregelen, …) en beslist over het tunnelontwerp 
en de openstelling / sluiting van de tunnel (of beperkende voorwaarden voor gebruik tunnel). In 
Vlaanderen is dit de administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer (directieraad). 

- Tunnelbeheerder: wordt aangeduid door het Bestuursorgaan voor elke tunnel en is 
verantwoordelijk voor de veilige exploitatie van de tunnel in al zijn facetten (constructie, uitrusting, 
onderhoud, inspecties, bediening en bewaking, verkeerssturing, personeelsorganisatie, 
noodplanning, afspraken met hulpdiensten, periodieke oefeningen, …) en houdt de 
veiligheidsdocumentatie bij. In Vlaanderen is dit de territoriale wegenafdeling van het Agentschap 
Wegen en Verkeer of een contractueel aangeduide partij (PPS, DBFM, concessie). 

- Veiligheidsbeambte: deze wordt aangeduid door de tunnelbeheerder en coördineert alle 
preventieve en veiligheidsmaatregelen, coördineert met hulpdiensten, controleert de veiligheid in 
een tunnel en werkt mee aan calamiteitenplan, oefeningen, analyses en incidenten. In Vlaanderen 
zit deze bij de afdeling Expertise Verkeer en Telematica van het Agentschap Wegen en Verkeer. 

- Inspectie-instantie: voert inspecties (audit), evaluatie en tests uit, doet om de 6 jaar een evaluatie 
van de conformiteit van de tunnel met de tunnelrichtlijn en adviseert als tunnelexpert. In 
Vlaanderen is dit de afdeling Expertise Beton en Staal van het Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken. 

- Hulpdiensten: dit zijn de externe publieke hulpdiensten (politie, brandweer, medische diensten, 
civiele bescherming, …), private hulpdienst (bv FAST) en interne interventiediensten van de 
tunnelbeheerder. 

 

Het bestuursorgaan beoordeelt om de 6 jaar de conformiteit met de tunnelrichtlijn op basis van het 
inspectierapport en kan het gebruik van de tunnel stopzetten of beperken, en/of corrigerende 
maatregelen opleggen. 

 

Iedere tunnel heeft specifieke veiligheidsdocumentatie, welke aantoont dat de tunnel veilig is 
ontworpen, gebouwd en wordt gebruikt. Hierin staan alle preventieve en veiligheidsmaatregelen, de 
historiek van alle veiligheidsrelevante keuzes en besluiten, feedback van ervaring en alle 
veiligheidsprocedures. 

In deze documentatie zit een calamiteitenplan, zijnde de noodprocedures bij rampen met brand en 
rookontwikkeling met als doel te zorgen dat bij brand mensen zo snel mogelijk uit de tunnel kunnen en 
met minimale blootstelling aan rook. 
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De tunnelbeheerder rapporteert alle significante ongevallen en incidenten aan het bestuursorgaan, de 
veiligheidsbeambte en de hulpdiensten. Hij organiseert gezamenlijke oefeningen met hulpdiensten en 
veiligheidsbeambten (om de 4 jaar). De tunnelbeheerder staat in voor periodieke inspecties. 

 

De Europese tunnelrichtlijn legt structurele minimumeisen op in verband met de buizen en rijstroken, 
geometrie, vluchtroutes, nooduitgangen, toegang voor hulpdiensten, vluchthavens, drainage, 
brandbestendigheid van de constructies en de uitrusting, verlichting, ventilatie, hulpposten, 
watervoorziening, verkeersborden- en tekens, bedieningscentrale, bewakingssystemen, voorzieningen 
om de tunnel af te sluiten, communicatiesystemen, elektriciteitsvoorziening, … Zij legt ook 
operationele minimumeisen op in verband met exploitatiemiddelen, calamiteitenbestrijdingsplannen, 
tunnelwerkzaamheden, management van ongevallen en incidenten, tunnelafsluiting, vervoer van 
gevaarlijke stoffen, inhalen in tunnels, afstand tussen voertuigen en snelheid en 
voorlichtingscampagnes. 

 


