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1 Inleiding

Deze bijlage beschrijft de activiteiten welke toelaatbaar zijn op de grond gelegen boven

en in de omgeving van de boortunnel ondei het Groene Hart voor de Hogesnelheidsli;'n-

Zuid.
De projectorganisatie Hogesnelheidslijn-Zuid heeft de gebruiksmogelijkheden

vastgesteld aan de hand van technische en beheertechnische voorwaarden. Deze

voorwaarden zijn bepaald op basis van de geotechnische voorwaarden (eigenschappen

aanwezige grond) en het tunnelontwerp. Dit leidt tot een aantal activiteiten welke van

invloed zijn op de tunnelconstructie dat toegestaan kan worden, zonder dat de

functionaliteit en de integriteit van de tunnel worden aangetast.

In hoofdstuk 2 worden de achtergronden van de beperkingen aan de

gebruiksmogelijkheden toegelicht. Daarnaast wordt voor de gebruiksmogelijkheden

een onderverdeling gemaakt naar zoneiing en periode. Deze woiden nader toegelicht in
de hoofdstukken 3 en 4. Hoofdstuk 5 geeft aan welke activiteiten niet toegestaan zijn
zonder dat ontheffing van de beperkingen van de gebruiksmogelijkheden aangewaagd

en verkregen zijn.

Deze bijlage is ontleend aan het rapport "Gebruiksmogelijkheden gronden boven de

Boortunnel Groene Hart'1. Van dat rapport zijn de hoofdstukken 1 tot en met 5

integraal overgenomen. Hoofdstuk 6 uit dat rapport behandelt de privaatrechtelijke
procedures en is daarom niet overgenomen.

In hoofdstuk 6 van deze bijlage is een samenvattend toetsingskader opgenomen.

Proj ectbureau Boortunnel
10 februari 2000
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2 Achtergrondenbeperkingengebruiksmogelijkheden

De tunnel onder dit gedeelte van het Groene Hart loopt van noord naar zuid vanuit de

zuidoost hoek van de Bospolder (gemeente Leiderdorp) om ten zuiden van Westeinde
(gemeente Rijnwoude) weer boven de grond te komen. De tunnel bestaat uit een toerit
van ca. 800m lang, een geboorde tunnel van ca. 7000m lang en eindigt weer in een

toerit van ca. 800m lang (fig. 1). De toeritten bestaan uit een open gedeelte (open bak) en
een gesloten gedeelte (Cut & Cover). Verder wordt er ook nog een drietal onderhouds- en
inspectieschachten gebouwd.
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Figuur 1

De geboorde tunnelconstructie bestaat uit ringen, waaryan iedere ring weer
samengesteld is uit op elkaar geplaatste betonnen segmenten (ng. Z).Dat de ringen
blijven staan komt omdat de omringende grond en het grondwater van alle kanten op
de tunnel drukken. Verandert deze druk teveel, dan kan de constructie vewormen en in
het ergste geval zelfs gaan lekken. Verder heeft de tunnel de neiging om omhoog te
willen (opdrijven). Dit is hetzelfde effect als bij het onder water duwen van bijvoorbeeld
een bal. Het is belangrijk dat dit opdrijÊeffect niet bij de tunnel optreedt, omdat
hierdoor beweging in de tunnelconstructie ontstaat wat eveneens kan leiden tot
lekkage. Door de tunnel voldoende diep aan te leggen ligt er zoveel gewicht aan grond
boven de tunnel dat deze op zijn plaats blijft liggen.
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Figuur 2

Om er zeker van te zijn dat de grond boven en direct rondom de tunnel voldoende op de

tunnel blijft drukken is het nodig een beperking aan de gebruiksmogelijkheden boven
de boortunnel te stellen. Dit betekent dat het niet toegestaan wordt een heel diep gat,

bijvoorbeeld voor het ingraven van een tank, te maken. Anderzijds is het ook belangrijk
om er voor te zorgen dat er niet te veel belasting op de tunnel komt. Daarom is het ook
niet toegestaan een grote berg grond voor bijvoorbeeld een skiheuvel boven en naast de
5-.--^l ^^- +^ L-^-^^- E^.. 1-4:--^l ;- i^ ^-^'.l -l^^- -,ó-^^--^^1-+\t^^1 ^- .f^^,1. -.,^^-LulllaEr ddll LC UrgllégU. !C[ lrclydar lu ug érrvuu !u r!!!sJ vv!!r

opnieuw belastingen op de tunnel, die ook tot vervormingen en lekkages kunnen
leiden. Er is daarom een zone boven en naast de tunnel waarin heien niet is toegestaan.

Zoals gezegd ligt de geboorde tunnel in het algemeen behoorlijk diep; de bovenkant van
de tunnel ligt meer dan 20m onder de grond. Om deze nu te laten aansluiten op de

toeritten liggen de uiteinden van het geboorde gedeelte hoger. Om te voorkomen dat de

tunnel hier uit gaat opdrijven wordt de minder zware grond (veen en klei) boven de

tunnel vervangen door zwaardere grond (zand). De tunnel kan op deze manier minder
diep worden aangelegd, maar de constructie wordt wel gevoeliger voor activiteiten
boven en naast de tunnel. Daarom geldt voor de grond geiegen boven en in de omgeving
van de boortunnel, waarbij de bovenkant van de tunnel minder diep is gelegen dan 20

meter onder de grond, meer gebruiksbeperkingen. Deze grond is bij de noordelijke
toerit gelegen van km 29,700 tot km 29,700 en bij de zuidelijke toerit van km 22,540 tot
km 23,100. Voor alle activiteiten die men op deze grond wil ondernemen za1 een

ontheffing aangevraagd moeten worden.
Om beheertechnische redenen is het noodzakelijk dat de grond boven en naast de

toeritten, inclusiefhet gegraven deel (cut & cover deel), in eigendom blijft van de Staat

(HSL). Derhalve vallen de bij de toeritten behorende zones buiten de reilrvijdte van dit
document.
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3 Zonering

De grond waar de beperkingen van gebruiksmogelijkheden van toepassing zijn valt
uiteen in een tweetal zones.

7. De HSI-zone, zoals genoemd in het Tracébesluit HSl-zuidt van april 1998, is bepaald

aan de hand van de plaatselijke grondgestetdheid en de geohydrologische situatie,

alsmede met de hiervoor beschreven mogelijke effecten van belastingen.

2. Het gebied buiten de HSL-zone.

In de bestemmingsplannen is geregeld dat bij het aanwagen van een

aanlegvergunning in de omgeving van de boortunnel, naast een schriftelijke
vergunning van Burgemeester en Wethouders tevens de beheerder van de

ondergrondse spoorlijn gehoord moet worden. Het gebied in de

bestemmingsplannen waarvooï deze regeling geldt omvat naast de HSL-zone tevens

een zone buiten de HSL-zone.
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4 Periode

Bij de definiëring van de gebruiksmogelijkheden wordt onderscheid gemaakt in de
periodes vóór en tijdens de aanleg van de boortunnel en de gebruiksmogelijkheden na
de aanlegvan de boortunnel.
De periode vóór en tijdens de aanleg van de boortunnel vangt aan vanafdatum
vestiging zakelijk recht en eindigt als de opleveringvan de tunnel heeft
plaatsgevonden. De periode na de aanleg van de boortunnel vangt aan op het moment
dat de oplevering van de tunnel heeft plaatsgevonden.
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5 Beperking aan de gebruiksmogelijkheden

Als algemeen uitgangspunt bij de beoordeling van zowel de verzoeken tot ontheffing als

de rneldingen r,.oor de activiteiten boven en in de omger.-ing van de boortunnel geldt dat
deze uitsluitend toelaatbaar zijn indien zulks verenigbaar is met het beheer en

instandhouding van de tunnel.
Ook activiteiten die buiten de aangegeven HSL-zone plaatsvinden en die de

spanningssituatie rondom de tunnel nadelig beïnvloeden zijn niet toelaatbaar. Een

activiteit die vaak een groot invloedsgebied heeft en dus een potentieel risico voor
beïnvloeding van de spanningssituatie is, is met name een bemaling. Indien de kans

bestaat dat de activiteit wezenlijk van invloed zou kunnen zijn op de spanningssituatie
rondom de tunnel, dient voor aanvang van de activiteit overleg met de beheerder van
de boortunnel plaats te vinden.
Alle aciiviieiien op/in de grond boven de boortunnel zijn toegelaten zoals aangegeven

in het vigerende bestemmingsplan2, met uitzondering van de beperkingen van
gebruiksmogelijkheden, zoals hieronder omschreven. Deze beperkingen zijn,
uitgesplitst per periode, als volgt:

5.1 Periode voor en tijdens aanlegvan de boortunnel

HSL-zone:
. De toename van de bovenbelasting op het niveau van het maaiveld dient beperkt te

blijven tot maximaal 25 KN/mz. Dit geldt bijvoorbeeld voor bouwwerkzaamheden
en ophogingen.

. Bij de aanleg van een wegconstructie dient de maximale verkeersbelastingen
beperkt te blijven tot verkeersklasse 600 conform de NEN 6788. Tevens geldt dat
deze wegconstructie, inciusief wegdek, in hoogte beperkt dient te biijven tot
maximaal 0,75 meter boven het (huidige) maaiveld.

. Activiteiten die de grondwaterstand beïnvloeden dienen zodanig uitgevoerd te

worden dat de wijzigingen van de grondwaterstand in het holocene pakket beperkt
blijven tot maximaal + en - 0,25 meter.

r De grondwaterstan<i in het pieistocene pakket mag tijdens de aanleg niet worden
gewijzigd.

. Tijdelijke ontgravingen zijn tiidens de aanleg niet toelaatbaar.

. Trjdelijke ontgravingen vóór de aanleg tot een diepte van maximaal 5m zijn
toelaatbaar mits de ontgravingen zijn hersteld tot het oorspronkelijke maaiveld
niveau voordat tot aanleg wordt overgegaan. De aanvulling van de ontgraving dient
te worden uitgevoerd tot het huidige maaiveld met materiaal dat minimaal
hetzelfde volumegewicht heeft als de uitkomende grond.

o Heiwerkzaamheden zijn niet toelaatbaar.

2 Dit
1999 en 1 maalÍ IÍgt

aan de bestemmingsplannen getoetst dienen te worden niet strijdig mogenvast dat
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Zone liggend buiten HSL-zone:
. Alle activiteiten die de grondwaterstanden in zowel het holocene en/of het

pleistocene grondpakket in HSI-zone beïnvloeden dienen zodanig te worden
uitgevoerd dat de voor deze aspecten in HSL- zone geldende grenzen niet
overschreden worden.

5.2 Periode na aanleg van de boortunnel (Exploitatiefase)

HSL-zone:
. De toename van de bovenbelàsting op het niveau van het maaiveld dient beperkt te

blijven tot maximaal 50 KN/m2. Dit geldt bijvoorbeeld voor bouwwerkzaamheden
en ophogingen.

. Bij de aanleg van een wegconstructie dient de maximale verkeersbelastingen
beperkt te blijven tot verkeersklasse 600 conform de NEN 6788. Teveus geldt dat
deze wegconstructie, inclusief wegdek, in hoogte beperkt dient te blijven tot
maximaal 1,50 meter boven het (huidige) maaiveld.

. Activiteiten die de grondwaterstand beïnvloeden dienen zodanig uitgevoerd te
worden dat de wijzigingen van de grondwaterstand in het holocene pakket beperkt
blijven tot maximaal + en - 0,50 meter.

. Tijdelijke ontgravingen dienen beperkt te blijven tot een maximale diepte van 2

meter en een maximale breedte van 4 meter. De aanvulling van de ontgraving dient
te worden uitgevoerd tot het huidige maaiveldniveau met materiaal dat minimaal
hetzelfde volumegewicht heeft als de uitkomende grond.

. Heiwerkzaamheden zijn niet toelaatbaar.

Zone liggend buiten HSL-zone:
. Alle activiteiten die de grondwaterstanden in zowel het holocene en/of het

pleistoc.'ne grondpakket in HSL-zone beïnvioeden dienen zodanig uitgevoerd te
worden dat de voor HSL-zone geldende grenzen rriet overschreden worden.
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6 Toetsingsciteria

1. Voor en tijdens de aanleg van de boortunnel mag de toename van de
bovenbelasting op het niveau van het maaiveld niet meer dan 25 IO{m2
bedragen.

2. Na aanleg van de boortunnel mag de toename van de bovenbelasting op het
niveau van het maaiveld niet meer dan 50 KN/m2 bedragen.

3. voor de aanleg van de boortunnel zijn (tijdelijke) ontgravingen tot een diepte
van meer dan 5 m niet toegestaan tenzij zowel:
a. de ontgravingen zijn hersteld tot het oorspronkelijke maaiveldniveau

voordat tot aanleg van de boortunnel wordt overgegaan als;
b. de aanvulling van de ontgraving wordt uitgevoerd tot het huidige

maaiveld met materiaal dat minimaal hetzelfde volumegewicht heeft
als de uitkomende grond.

4. Na de aanleg van de boortunnel zijn (tijdelijke) ontgravingen tot een diepte van
meer dan 2 m en een breedte van meer dan 4 m niet toegestaan tenzij zowel:
a. de ontgravingen zijn hersteld tot het oorspronkelijke maaiveld niveau

als;

b. de aanvulling van de ontgraving wordt uitgevoerd tot het huidige
maaiveld met materiaal dat minimaal hetzelfde volumegewicht heeft
als de uitkomende grond.

5. Bij de aanleg van een wegconstructie dient de maximale verkeersbelasting
beperkt te blijven tot verkeersklasse 600 conform NEN 6789. Tevens geldt dat
l^-^ -.-^-^^--+----!:^ i--l---i^f-.-^-l-t- j- ! - - _r- L -___t_!UEZE wEë,LUu)LruLlrr, urlrurlrl wcËurÁ, r-ar IlOOgLe DePeijKt Gicr:tt te Diijveii tot:
a. maximaal 0,75 m boven het huidige maaiveld gedurende de aanleg van

de boortunnel;
tr. maximaal 1,50 m boven het huidige m:aiveld na aanleg van de

boortunnel.
6. veranderingen in de grondwaterstand ten gevolge van het uitvoeren van

werken mogen niet meer bedragen dan:
a. een verhoging ofverlaging van maximaal 0,25 m tijdens de aanleg van

de boortunnel:
b. een verhoging of verlaging van maximaal 0,50 m na aanleg van de

boortunnel.
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