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Inleiding
Tijdens de bouw van een deel van de A2 tun-
nelbouwkuip in Maastricht wordt, vanwege on-
zekerheid ten aanzien van de door de kalksteen 
te leveren passieve weerstand, de Observational 
Method toegepast. In eerdere artikelen is zowel 
de onzekerheid [2] als de gehanteerde werkwij-
ze [3] toegelicht.

De Observational Method is een ontwerpmetho-
de waarbij de onzekerheid ten aanzien van het 
gedrag en de modellering van de ondergrond 
niet wordt gecompenseerd met traditionele vei-
ligheidsfactoren, maar met het monitoren van 

het gedrag gedurende de werkzaamheden. In 
combinatie met het scenario denken, waarbij 
voor nagenoeg alle onzekere gebeurtenissen 
een reactiemaatregel is voorzien, kan bij toepas-
sing van de Observational Method het gewenste 
betrouwbaarheidsniveau worden bereikt [1]. 

Uit het grondonderzoek is gebleken dat zeer lo-
kaal sterke afwijkingen kunnen voorkomen in de 
sterkte (cohesie) van de bovenste kalksteenla-
gen en dat de hoogteligging van de laagschei-
ding tussen de zwakkere kalksteenlagen en de 
sterkere diepere lagen onzeker is (figuur 10). 
Daarnaast is de te bereiken waterspanning in 
de passieve zone van de damwand onzeker, in 
verband met mogelijke variatie in de verhouding 
tussen de verticale en horizontale doorlatend-
heid. Deze mogelijke afwijkingen komen ge-
zamenlijk uitsluitend voor op een deel van het 
traject. Daarom is ervoor gekozen om 27 van de 
in het totaal 108 moten – elk 24 meter lang – te 
ontwerpen en uit te voeren met de Observational 
Method. 

Stand van zaken
Eind 2012 zijn de eerste 7 moten (circa 170 m) 
waar de Observational Method wordt toegepast 
ontgraven. In figuur 1 betreft dit het gestem-
pelde gedeelte van de bouwkuip, waarvan een 
dwarsdoorsnede is opgenomen in figuur 3. Hier-
binnen viel ook de waterkelder in moot 85. Hier 
is ontgraven tot MV -22 m (NAP +26 m), hetgeen 
de diepste ontgraving is binnen het project. 

In maart 2013 is de monitoringsdata over het be-
treffende gedeelte geëvalueerd. Voorliggend ar-
tikel geeft een samenvatting van deze evaluatie, 
waarbij voornamelijk wordt gefocust op moot 
86 – 88 (figuur 2), aangezien deze representatief 

zijn voor de nog aankomende ontgravingssla-
gen. In januari 2014 is gestart met de ontgraving 
van het resterende deel volgens de Observatio-
nal Method (21 moten, circa 500 m).

Uitvoering Observational Method
Het scenario waarmee de Observational Method 
van start is gegaan, betreft een ontwerp met 
de representatieve waarde voor de cohesie (20 
kPa voor de zwakste kalksteen) bepaald volgens 
het in [2] genoemde Laboratorium 1. De lagere 
waarden welke door Laboratorium 2 zijn vastge-
steld zijn niet meegenomen, omdat het vermoe-
den bestaat dat monsterverstoring hierop een 
grote invloed heeft gehad. Omdat echter niet is 
uit te sluiten dat in-situ sprake zou zijn van een 
grotere spreiding, is gekozen voor de Observati-
onal Method. 

Uit de damwandberekening blijkt dat de pas-
sieve weerstand die de kalksteen kan leveren, 
voornamelijk afhankelijk is van de cohesie van 
de kalksteen in combinatie met de optreden-
de waterspanningen in de passieve zone. Om 
het gedrag te monitoren zijn drie grootheden  
gemonitord (figuur 3), te weten: 
���LViZgheVcc^c\Zc� ^c�YZ�eVhh^ZkZ� odcZ� kVc�YZ�

kalksteen (per moot circa 2 per zijde op 2 ver-
schillende diepten).
���9VblVcYj^iWj^\^c\� dcYZg� ]Zi� Y^ZehiZ� hiZb-

pelniveau (per moot circa 2 per zijde).
���HiZbeZa`gVX]iZc� ^c� ]Zi� dcYZghiZ� hiZbeZa�

(circa 2 van de 6 stempels per moot). Om de 
stempelkracht te monitoren zijn per stempel 4 
rekstroken aangebracht (figuur 4). 

Omdat de Observational Method uitsluitend 
is ingericht om de passieve weerstand van de 
diepgelegen kalksteen te monitoren, vallen al-

Figuur 1 - Tunnelbouwkuip Geusselt van 
noord naar zuid. Foto Peter Wijnands

geotechniek _Juli_2014_binnen_v3.indd   20 27-05-14   16:51



21 GEOTECHNIEK -  Juli 2014

Eerder zijn over het project A2 Maastricht in dit blad artikelen versche-
nen waarin de onzekerheid met betrekking tot de sterkte van de Maas-
trichtse kalksteen is gemeld en waarin uiteen is gezet hoe hiermee 
tijdens het ontwerp en de uitvoering van het project mee om is gegaan. 
Men heeft gekozen voor een economische uitvoering van het project, 
bij een zeer gunstig risicoprofiel door toepassing van de “Observational 
method”. Voorliggend artikel betreft de evaluatie van het eerste deel van 

de bouwkuip dat met behulp van deze methode is uitgevoerd. Uiteengezet 
is hoe deze methode in praktische zin is ingezet gedurende het ontwerp- 
en bouwproces. Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat in het reeds 
gerealiseerde gedeelte van de bouwkuip de werkelijke sterkte van de 
kalksteen hoger is geweest dan in het slechtste scenario aangenomen 
werd. Dit zegt echter nog niets over het nog te realiseren deel van de 
bouwput dat volgens de “Observational method” zal worden uitgevoerd.

Samenvatting

leen de diepste ontgravingsslagen (A t/m E in 
figuur 3), onder het onderste stempel, binnen 
het regime van de Observational Method. De 
ontgravingswijze, van binnen naar buiten, is met 

uitzondering van de waterkelder (moot 85) van 
toepassing op alle moten. Ter plaatse van de wa-
terkelder is een extra stempellaag toegepast en 
is van boven naar beneden ontgraven. 

De Observational Method is ingevuld door voor-
afgaand en aan het einde van iedere werkdag 
advies uit te brengen over de veiligheid van de 
bouwkuip en het te volgen scenario bij de voort-
zetting van het bouwproces. Dit advies is geba-
seerd op de meetresultaten in relatie tot de vast-
gestelde signalerings- en interventiewaarden 
(S- en I-waarden), bouwkuipinspecties en vak-
kundig inzicht. De S-waarden komt overeen met 
de verwachtingswaarden. Bij het overschrijden 
van de S-waarde worden beheersmaatregelen 
ingezet [3]. Bij het bereiken van de I-waarde is de 
veiligheid van de bouwkuip nog net gewaarborgd 
en de passieve grondweerstand maximaal 90% 
gemobiliseerd. Omdat de I-waarden in principe 
nimmer mogen worden overschreden, worden 
noodmaatregelen ingezet indien de monitoring 
uitwijst dat overschrijding dreigt op te treden [3]. 
Bij het naderen van de I-waarde zal altijd een in-
tegrale analyse uitgevoerd worden, waarbij als 
resultaat van deze analyse kan worden besloten 
dat het in sommige gevallen acceptabel is de I-
waarde alsnog aan te passen.

In figuur 5 is de opbouw in de S- en I-waarden 
van de stempelkrachten in moot 86 - 88 uitgezet 
tegen de ontgravingsbreedte ten opzichte van 

Figuur 4 - Stempel met beschermde rekstroken

Figuur 2 - Situatieschets en langsdoorsnede Figuur 3 - Dwarsdoorsnede bouwkuip moot 86 - 88
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het midden van de bouwkuip (ontgravingsslagen 
A t/m E). 

In de praktijk
Dat niet alles in de praktijk verloopt zoals van 
tevoren is bedacht, is geen nieuw fenomeen. Zo 
zijn tijdens de uitvoering van de bouwkuipwerk-
zaamheden enkele aanvullende maatregelen 
noodzakelijk gebleken teneinde de ontgravings-
werkzaamheden voorspoedig te laten verlopen. 

Ook zijn aspecten in het veld waargenomen die 
in het ontwerp niet zijn onderkend. 

Tijdens de uitvoering is veel last ondervonden 
van oppervlaktewater op de bouwputbodem. 
Middels de in het ontwerp voorziene bema-
lingsconfiguratie, bestaande uit alleen deep-
wellbemaling, kon dit slechts beperkt worden 
afgevangen vanwege de relatief slechte door-
latendheid van de kalksteen. Naast kwel- en 

regenwater, betreft dit een grote hoeveelheid 
poriënwater, dat de kalksteen pas los laat als 
het in contact komt met het graaffront. Hierdoor 
komt water op de bouwkuip bodem terecht, dat 
verontreinigd raakt door los gereden kalksteen. 
Om te voorkomen dat dit troebele water vanaf 
de bouwputbodem in de deepwells stroomt en 
de filters in de pompen verstopt raken, is er-
voor gekozen om dit oppervlaktewater middels 
oppervlaktebemaling (vuilwaterpompen) op te 
vangen en de middensleuf (ontgravingsslag A in 
figuur 3) zo vroeg mogelijk te realiseren.

Naast deze aanpassing in het bemalingscon-
cept, zijn nog een aantal andere zaken waarge-
nomen tijdens de bouwkuipinspecties, te weten:
1)  Het niet volledig aanliggen van de stempels/

gordingen alvorens deze worden belast. De 
oorzaken hiervan zijn a) kromgetrokken kop-
platen en de toegepaste vulplaten voor de 
stempels en b) dat bij een spleet van circa 
15mm of kleiner er geen groutzak tussen de 
gording en de damwand kan worden aan-
gebracht. Omwille van bovenstaande is er 
is dus deformatie nodig alvorens de dam-
wanden goed aanliggen tegen de stempels 
en gordingen. In de modellering betekent 
dit dat de stempels minder stijf reageren en 
daarmee minder kracht naar zich toetrek-
ken. Dit is bij de back analyse meegenomen 
en hieruit blijkt dat bij moot 86 – 88 een ge-
middeld 16% lagere stempelkracht wordt 
herberekend. 

2)  De grindlaag gedraagt zich vanwege de 
goede verdichting en het grote aandeel fijn 
materiaal sterker dan in het ontwerp was 
aangenomen. Er zijn ontgravingen in de 
bouwkuip waargenomen waarbij de grind-
laag over circa 5m nagenoeg verticaal is ont-
graven.

Waterspanningen
Tijdens de werkzaamheden in moot 85 en 86 
voldeden de waterspanningen zonder toepas-
sing van aanvullende maatregelen aan de vooraf 
gestelde eisen. Bij de moten 87 tot en met 91 
was dit echter niet het geval. Veel waterspan-
ningsmetingen gaven voorafgaande aan de ont-
gravingswerkzaamheden waarden aan boven de 
S- en/of I-waarden. Achteraf bleek dat de statio-
naire situatie met betrekking tot de waterspan-
ningen hier nog niet was bereikt, omdat de bron-
bemaling relatief laat was aangezet en enkele 
bronnen aan de westzijde te hoog hingen. 

Op basis van integrale analyses is tijdens de uit-

Figuur 5 - Opbouw S- en I-waarden stempelkrachten moot 86-88

Figuur 6 - Waterspanningen moot 87 Figuur 7 -  Damwanduitbuiging moot 87
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voering van het grondwerk besloten dat het ver-
antwoord was om, in tegenstelling tot het vooraf 
bedachte scenario (bijplaatsen deepwellbema-
ling bij overschrijding I-waarde), de ontgravings-
slagen voort te zetten zonder aanvullende maat-
regelen. Deze integrale analyses bestonden uit 
het terugrekenen van de cohesie op basis van 
de gemeten stempelkrachten en damwandde-
formaties. Hieruit volgde dat de cohesie en de 
stijfheid van de kalksteen aanmerkelijk hoger 
waren dan waar in de ontwerpberekeningen van 
was uitgegaan. Als beheersmaatregel is ervoor 
gekozen deze integrale analyse voorafgaand aan 
iedere ontgravingsslag uit te voeren. De vooraf 
bedachte beheersmaatregel bij overschrijden 
van de S-waarde van de waterspanningen, be-
staande uit het continu monitoren van de wa-
terspanningen en stempelkrachten [3], was om 
praktische redenen eerder al uitgevoerd. 

Vrijwel alle stationaire waterspanningen bevon-
den zich rondom de S-waarde en beneden de I-
waarde (figuur 6).

Hellingmetingen
De gemeten damwanduitbuigingen onder het 
onderste stempelniveau bleken veel kleiner dan 
de verwachtingswaarden (S-waarden) op basis 
van de ontwerpberekeningen. Ter hoogte van het 
ontgravingsniveau is maximaal 5 mm deforma-
tie opgetreden, terwijl circa 30 mm deformatie is 
geprognosticeerd. Op basis hiervan is geconclu-
deerd dat de damwand op een hoger niveau is 
ingeklemd, hetgeen duidt op een hogere sterkte 

(cohesie) van de kalksteen. In figuur 7 is de ge-
meten damwanduitbuiging in moot 87 weerge-
geven.

Stempelkrachten
In figuur 8 zijn de gemiddelde stempelkrach-
ten per moot uitgezet tegen de tijd. De stem-
pelkrachten in moot 86 – 88 namen noemens-
waardig toe vanaf ontgravingsslag E. In moot 
85 namen de stempelkrachten, vanwege de 
ontgravingsvolgorde van boven naar beneden, 
geleidelijk toe. Er is geen tijdseffect waargeno-
men, nadat slag E is ontgraven stabiliseerden de 
stempelkrachten vrijwel onmiddellijk. Wel rea-
geren stempelkrachten, nadat volledig is ont-
graven, op ontgravingen in de naastgelegen mo-
ten. Uiteindelijk zijn in moot 85 stempelkrachten 
gemeten van circa 57% van de verwachtings-
waarde (S-waarde op basis van ontwerpbereke-
ningen) in moot 86 – 88 is dit circa 40%. Daarmee 
wordt ook op basis van de stempelkrachten ge-
concludeerd dat de sterkte van de kalksteen ter 
plaatse hoger is dan de ontwerpwaarden voor 
het gunstigste scenario (representatieve waarde 
voor de cohesie, conform Laboratorium 1). 

Back-analyse – herberekeningen  
Op basis van de metingen is vastgesteld dat de 
cohesie (en stijfheid) van de kalksteen kennelijk 
hoger is dan in het ontwerp is aangehouden. Er 
is een back-analyse uitgevoerd om de cohesie 
en stijfheid van de kalksteen terug te rekenen. 
Deze back-analyse bestaat uit herberekeningen 
(DSheet Piling en Plaxis 2D) waarbij de as-built 

gegevens, inclusief het werkelijk gemeten wa-
terspanningsverloop in de passieve zone, zijn 
ingevoerd. Niet meegenomen is de onzekerheid 
ten aanzien van de sterkte van de grindlaag. Te-
vens heeft een herbeschouwing van het grond-
onderzoek plaatsgevonden.

Op basis van de herberekende stempelkrachten 
is geconcludeerd dat de cohesie en stijfheid van 
de kalksteen minimaal 5 keer de ontwerpwaar-
den moeten zijn. De verwachte damwanduitbui-
ging op ontgravingsniveau is dan nog steeds een 
orde 3 (moot 85) tot 10 (moot 86 – 88) hoger dan 
de gemeten uitbuiging. Rekening houdende met 
de mogelijk hogere sterkte van de grindlaag zou 
dit resulteren in een lagere vermenigvuldigings-
factor (orde grootte 3). 

In figuur 9 zijn de berekende stempelkrachten 
voor moot 85 (DSheet Piling) en moot 86 (DSheet 
Piling en Plaxis 2D) uitgezet tegen de vermenig-
vuldigingsfactor. Op de cohesie en stijfheid is de-
zelfde vermenigvuldigingsfactor toegepast. Voor 
moot 86 komen de DSheet Piling resultaten tot 
een vermenigvuldigingsfactor van circa 3 over-
een met de Plaxis 2D resultaten. Vermenigvuldi-
gingsfactoren tot 3 respectievelijk 5 voor moot 86 
en 85 hebben invloed op de DSheet Piling stem-
pelkracht resultaten. Bij hogere vermenigvul-
digingsfactoren lopen de stempelkrachten niet 
verder af. Mogelijk is de modellering middels 
DSheet Piling niet volledig juist voor gesteenten 
met dergelijke hoge sterkte- en stijfheidseigen-
schappen. Daarnaast kunnen er andere facto-

ONTWERPRICHTLIJN STABILITEITSSCHERMEN IN DIJKEN

Figuur 8 - Gemiddelde stempelkrachten Figuur 9 - Berekende stempelkracht in relatie tot cohesie en 
stijfheid van de kalksteen
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ren een rol hebben gespeeld, waardoor middels 
DSheet Piling de gemeten stempelkrachten niet 
kunnen worden teruggerekend.

Back-analyse – herbeschouwing grondonder-
zoek
In de ontwerpfase is de laagscheiding tussen de 
zwakkere en sterke kalksteen in de loop van het 
proces lokaal gewijzigd (verlaagd) In figuur 10 is 
dit gevisualiseerd. Dit is gedaan omdat niet tot 
een eenduidig antwoord is gekomen ten aanzien 

van de sterkte van de kalksteen. 

Op basis van de meetresultaten van moot 85 tot 
en met 88 is het echter toch waarschijnlijker dat 
deze laagscheiding ter plaatse hoger aanvangt. 
Tevens is op basis van visuele inspecties waar-
genomen dat vanaf moot 89 richting het noorden 
de kalksteen op ontgravingsniveau minder sterk 
is. Hetgeen ook op basis van het concept leng-
teprofiel met de hoger gelegen laagscheiding 
wordt verwacht. In moot 91 – 93, welke buiten 

het deel dat met de Observational Method wordt 
uitgevoerd valt, is ook de laagscheiding grind – 
kalksteen niet overal horizontaal, hetgeen duidt 
op (minder sterke) verweerde kalksteen (figuur 
11).

Conclusie
Op basis van de meetresultaten en de back-
analyses is geconcludeerd dat het start scenario 
van de Observational Method conservatief is ge-
weest ter plaatse van moot 85 – 88. De cohesie 
(en stijfheid) van de kalksteen zijn immers hoger 
dan de ontwerpwaarden. Één van de mogelijke 
oorzaken hiervoor is dat de betere kalksteen ter 
plaatse minder diep aanvangt. 

Het is echter aannemelijk dat de kalksteen, ter 
hoogte van de passieve zone, vanaf moot 80 naar 
het zuiden toe in sterkte afneemt. Dit omdat hier 
ter hoogte van de passieve zone de zwakke en 
niet de sterke kalksteen aanwezig is. Daarom is 
op basis van de evaluatie van deel 1, ondanks de 
meevallende resultaten, besloten om ook deel 2 
(moot 64 tot en met 84) onder het regime van de 
Observational Method uit te voeren en hetzelfde 
startscenario ten aanzien van de cohesie van de 
kalksteen aan te houden. 

Het aantal monitoringslocaties is nagenoeg 
gelijk gehouden. In de monitoringsfrequentie 
(aantal ontgravingsslagen) is geoptimaliseerd. 
Er wordt, alvorens het diepste stempelraam 
wordt aangebracht en de Observational Method 
van start gaat een circa 5m brede middensleuf 
ontgraven. Zodoende wordt het water beter be-
heerst en kan het grondwerk efficiënter uitge-
voerd worden.

Verwacht wordt dat op basis van de monitorings-
gegevens over enkele maanden een definitieve 
uitspraak kan worden gedaan over het verloop 
van de in-situ sterkte van de kalksteen binnen 
het volledige gemonitoorde gedeelte van de A2 
tunnelbouwkuip.
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Figuur 10 - Geotechnisch lengteprofiel

Figuur 11 - Onregelmatige laagscheiding grind-kalksteen (vanuit moot 93 richting het zuiden)
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