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De innovatieve voeg voor
tunnelbakken – lange termijn
praktijkervaring
Inleiding
In 2006 werd Ooms Civiel door de afdeling Voegen van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat benaderd. De voegen in de tunnelbak onder het
spoor in de A65 bij Vught bleken namelijk onacceptabel veel geluidsoverlast te produceren
voor de omwonenden en de Bouwdienst had hier
geen passende oplossing voor. Aan ons werd de
vraag voorgelegd of het mogelijk was het voegconcept voor integraalviaducten aan te passen,
zodat er in de tunnelbak in Vught een voegloze
en dus geluidsarme verharding kon worden
aangebracht. Dit bleek het begin te zijn van de
ontwikkeling van het innovatieve voegconcept
voor tunnelbakken.
De reden dat de Bouwdienst bij ons aanklopte,
lag in het feit dat wij gedurende de periode 1999
– 2003 in samenwerking met de afdeling Bruggen van de Bouwdienst de Ooms-voeg voor integraalviaducten hebben ontwikkeld. De eerste
voegen zijn in 2003 in de A50 aangebracht en iedereen was (en is nog steeds) enthousiast over
het ontwikkelde concept en het praktijkgedrag
van de voeg in de jaren erna.
Omschrijving voegconstructie
In tegenstelling tot een integraalviaduct heeft
een tunnelbak geen schuin aflopende stootvloeren. De asfaltverharding op de tunnelvloeren is
dan ook constant in dikte (met uitzondering van
eventuele uitvullingen) en bestaat uit een asfaltonderlaag en een asfaltdeklaag. De tunnelbak is
opgebouwd uit tunnelmoten die in de regel een
maximale lengte van circa 20 m hebben. Hieruit volgt dat de uitzetting en inkrimping van de
tunnelmoten ten gevolge van temperatuurswisselingen relatief klein is. Om die reden wordt
het asfalt boven de tunnelmootovergangen vaak
slechts ingezaagd. Inzagingen kunnen leiden tot
randschades (zie figuur 1), die over het algemeen worden opgelost door het aanbrengen van

Figuur 1
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Samenvatting

Nadat Ooms Civiel in samenwerking met de afdeling Bruggen van de
Bouwdienst van Rijkswaterstaat de Ooms-voeg voor integraalviaducten
had ontwikkeld en succesvol op de A50 had aangebracht, heeft de afdeling
Voegen van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat in 2006 bij Ooms de vraag
neergelegd een voegconcept te ontwikkelen voor de tunnelbak in de A65
bij Vught. Doel hierbij was de grote geluidsoverlast voor de omwonenden

weg te nemen via een voegloze oplossing. Voordeel voor de wegbeheerder
is, dat de gerealiseerde oplossing tevens onderhoudsarm bleek. De innovatieve voeg voor tunnelbakken is vervolgens ook in Den Haag, Groenlo en
Winschoten aangebracht. De voegen zijn momenteel nog steeds schadevrij. De verwachting is dat dit voegconcept in 2016 aan de (digitale) meerkeuzematrix voor voegovergangen kan worden toegevoegd.

asfaltmengsel dat, in samenwerking met de aan
te brengen glasvezelwapening, in staat is om
de tunnelmootverplaatsingen te volgen zonder
dat scheurvorming in het asfalt ontstaat. Bij het
voegconcept voor tunnelbakken komt de Thermifalt-Plus direct onder de deklaag te liggen en
daardoor komt het in de spoorvormingsgevoelige zone van de verhardingsconstructie. Dit was
bij het voegconcept voor integraalviaducten niet
het geval. Ons eigen wegbouwkundig laboratorium werd ingeschakeld om Thermifalt-Plus te
ontwikkelen, dat ongevoeliger is voor spoorvorming dan de Thermifalt die voor de asfaltonderlagen bij de integraalviaducten was ontwikkeld.

Figuur 2

Figuur 3
bitumineuze voegen. Deze voegen worden daarom ook wel direct bij de aanleg aangebracht,
maar de bekende problemen van bitumineuze
voegen, de korte levensduur en de spoorvormingsgevoeligheid, spelen ook in de tunnelbakken op. Deze oplossing levert de wegbeheerder
dus vooral extra onderhoud ten gevolge van de
reparatie van de scheur- en spoorvorming. Bij
Vught waren kunstharsvoegen tussen de tunnelmoten aanwezig, die zoals gezegd tot extreme geluidsoverlast leidden.
In figuur 2 is het ontwikkelde voegconcept voor
tunnelbakken schematisch weergegeven. Op
een asfaltonderlaag die uit het door ons zelf
ontwikkelde Thermifalt-Plus bestaat, dient een
Sealoflex polymeergemodificeerde deklaag aan-

gebracht te worden. De deklaag kan hierbij bestaan uit een (dubbellaags) ZOAB of een SMA.
Ter plaatse van de tunnelmootovergangen dienen onder andere nog staalplaatjes te worden
aangebracht en zowel op de tunnelvloer als op
het Thermifalt-Plus dient glasvezelwapening
te worden aangebracht. De staalplaatjes en
de wapening zijn niet weergegeven in figuur 2.
Doordat de innovatieve voeg voor tunnelbakken
voegloos wordt aangebracht, is het een waterdichte oplossing, die tevens onderhoudsarm is
(vergelijkbaar met het deklaagonderhoud van de
aansluitende asfaltverhardingen).
Thermifalt-Plus is een asfaltmengsel dat ruim
voorzien is van polymeergemodificeerd Sealoflex bitumen. Hierdoor ontstaat een zeer taai
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De op te vangen bewegingen van de tunnelbakmoten bevinden zich in het horizontale vlak.
Glasvezelwapening is uitermate geschikt om de
gevolgen van deze bewegingen in het asfalt te
beperken. De wapening wordt zowel boven als
onder de laag Thermifalt-Plus aangebracht.
Hiervoor worden twee verschillende types wapening toegepast. Op de betonnen tunnelvloer
wordt CompoGrid CG200 (treksterkte 200 ×
100 kN/m) aangebracht. Dit is een composiet van GlasGrid en een vlies. Het vlies wordt
doordrenkt met een bitumenemulsie, die zorgt
voor voldoende hechting tussen betonvloer en
wapening. Bovenop de Thermifalt-Plus dient
GlasGrid 8501 wapening (treksterkte 100 × 100
kN/m) te worden aangebracht. Doordat de glasvezelwapening direct op een nieuwe, vlakke en
schone asfaltlaag wordt bevestigd, kan het eerder benodigde vlies achterwege blijven. Voor het
aanbrengen van de deklaag dient op de GlasGrid
nog een PMB-hechtlaag te worden aangebracht.
Deze hechtlaag zorgt er onder meer voor dat de
wapening vast blijft liggen bij het wegfrezen van
de deklaag bij toekomstig onderhoud.
De staalplaatjes worden over de voegopening
geplaatst en aan één zijde aan de betonvloer
vastgeschroefd. De hoofdtaak van deze staalplaatjes is het voorkomen dat het asfalt de voegopening in wordt gewalst.
Doordat er bij een tunnelbak slechts twee asfaltlagen kunnen worden aangebracht, behoort

de asfaltdeklaag nu wel tot de voegconstructie.
Dit betekent dat na het vervangen van de deklaag wederom een Sealoflex polymeergemodificeerde deklaag moet worden teruggebracht.
Ook dient de deklaag met een fijne rol gefreesd
te worden tot aan 10 mm van de onderzijde van
de deklaag. Hierdoor zal de asfaltwapening die
tussen de deklaag en de Thermifalt-Plus is aangebracht intact blijven en hoeft deze tijdens het
deklaagonderhoud niet vervangen te worden.
Na het vervangen van de deklaag is de dikte van
de gehele asfaltverharding op deze manier met
10 mm toegenomen, zie ook figuur 3. Dit is zeker
bij de tegenwoordig gebouwde tunnelbakken in
de regel geen probleem meer. Indien de doorrijhoogte wel maatgevend is, zal de deklaag inclusief de wapening volledig weggefreesd moeten
worden, en zal naast de deklaag ook de wapening en bijbehorende PMB-hechtlaag opnieuw
aangebracht moeten worden.
De levensduurverwachting van de onderliggende laag Thermifalt-Plus is gelijk aan de
levensduurverwachting van de tunnelmoten
en groter dan 50 jaar. Deze verwachting ligt zo
hoog, vanwege het feit dat de Thermifalt-Plus
luchtdicht wordt afgesloten en derhalve niet zal
verouderen. De levensduurverwachting van de
deklaag van het voegconcept in de tunnelbak
is gelijk aan de levensduurverwachting van de
deklaag waarop het kunstwerk aansluit. De vervanging van de deklaag in de tunnelbak kan dus
gelijktijdig met het overige deklaagonderhoud
meegenomen worden.

Figuur 4

Uitgevoerde werken
Wij hebben het innovatieve voegconcept voor
tunnelbakken tot nu toe op vier locaties ingebouwd.
Het eerste (prototype) project betrof de tunnelbak onder het spoor in de A65 bij Vught
in 2008, zie figuur 4. In tegenstelling tot wat
hiervoor is beschreven, is bij het project Vught
een dunne geluidsreducerende deklaag (DGD)
aangebracht. Dit was ingegeven doordat er onder het spoor voldoende doorrijhoogte moest
blijven en onze ambitie om, naast de forse geluidsreductie die de voegloze oplossingen al op
zou leveren, nog extra reductie te creëren door
van deklaagtype te veranderen. De DGD bleek
echter niet in staat om de (door het voegconcept gereduceerde) tunnelmootbewegingen
volledig te volgen. Dit kwam mede door het feit
dat de bewegingen minder gereduceerd werden
dan voorzien, doordat er een kinderziekte in
het legpatroon van de asfaltwapening aanwezig was. Het project Vught was een prototype

Figuur 5
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waarbij verbeterpunten helaas meestal niet
te vermijden zijn. Deze punten zijn in de volgende projecten direct toegepast. Bij Vught zijn
er toch eerder dwarsscheuren ter plaatse van
de tunnelmootovergangen ontstaan, dan dat er
schade in de aanliggende deklagen was opgetreden en bleek het noodzakelijk om in 2013 de
DGD te vervangen. Tijdens dit onderhoud bleek
inderdaad dat de scheurvorming zich, zoals
verwacht, tot de deklaag beperkt had en dat er
in de uit Thermifalt-Plus bestaande onderlaag
geen scheurvorming zichtbaar was.
Het tweede project betrof in 2010 de Utrechtsebaan ter hoogte van het Equinox-gebouw. Vanwege het bovenliggende gebouw zijn een aantal
tunnelmoten aan elkaar gekoppeld en is het
voegconcept voor tunnelbakken bij het Equinox-gebouw aangebracht. Daarnaast behoorde
het aanbrengen van dezelfde voegoplossing
aan het begin van de tunnelbak bij het Malieveld tot het project. Het werk is in 2 opeenvolgende weekenden uitgevoerd, waarbij het wegvak in de tussenliggende werkweek berijdbaar
moest zijn. Figuur 5 toont het wegvak na afloop
van het eerste weekend.

Figuur 6

In 2011 is de tunnelbak in de N319 bij Groenlo
voorzien van de innovatieve voegenconstructie.
In figuur 6 is het diverse malen gerepareerde
verhardingsoppervlak voorafgaand aan het onderhoud weergegeven.
In 2014 hebben wij de voegen aangebracht in
de Beerstertunnel in de A7 bij Winschoten. De
situatie na het aanbrengen is te zien in figuur 7.
Hierin is goed zichtbaar dat de voegen slechts
op de rijbaan richting Duitsland zijn aangebracht. Op de rijbaan naar Groningen is nog
steeds een gevulde zaagsnede zichtbaar.
Huidige stand van zaken
Tijdens een in 2015 uitgevoerde visuele inspectie bleek dat alle voegenconstructies in de
tunnelbakken er nog in goede staat, dus ongescheurd, bij liggen. Wij zijn ervan overtuigd
dat het voegconcept voor tunnelbakken zich
hiermee voldoende heeft bewezen. Daarom
verwachten wij te bewerkstelligen dat het innovatieve voegconcept voor tunnelbakken in 2016
zal worden toegevoegd aan de (digitale) meerkeuzematrix voor voegovergangen.

Figuur 7
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