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Boren in de Amsterdamse bodem is als boren in dik water. De bodem is 
drassig, ongewis, met kans op onverwachte obstakels. Boren in dik water 
klinkt op zich al als een lastige opgave, maar dat het nog veel ingewikkelder 
lag, blijkt uit de verhalen in dit boek. Uit de 31 artikelen die journalist  
Ad Tissink voor dagblad Het Parool maakte, en die tevens de ruggengraat 
van dit boek vormen, valt goed af te lezen aan welke uiteenlopende eisen 
de reusachtige boormachines moesten voldoen om zich succesvol door 
de grond heen te kunnen ploegen en gelijktijdig een tunnel achter zich te 
laten. Maar het is ook duidelijk dat de boorders precies moesten weten 
wat ze deden, ook al waren deze omstandigheden voor iedereen nieuw. 

Bovengronds was de situatie minstens zo gecompliceerd. Speciale voor-
zorgsmaatregelen, een gedegen voorbereiding, verontruste bewoners 
en critici langs het tracé; dat de boorders traditiegetrouw de zegen van 
de Heilige Barbara vroegen voordat ze de boor aanzetten, leek geen 
overbodige luxe. Er zijn wel eens tunnelboormachines onder een posi-
tiever gesternte vertrokken…

En nu is dat alles allemaal achter de rug. Noortje, Gravin, Molly, en Victoria 
hebben hun klus geklaard. Gave, vrijwel perfecte tunnelbuizen lieten ze 
achter, die wereldwijd bewondering oogsten. Daar zijn alle betrokkenen 
trots op, ondanks de spannende momenten die er zeker ook waren. 

Er zijn in de afgelopen 2,5 jaar belangrijke lessen geleerd. En of u nu uit 
technische of persoonlijke interesse, of gewoon uit nieuwsgierigheid dit 
boek leest, boren in dik water blijft een unieke ervaring. Een die we graag 
met u delen.

Eric Wiebes
Wethouder Verkeer Vervoer en Infrastructuur 
gemeente Amsterdam

Amsterdam, juni 2013

Woord vooraf
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De dag dat de eerste tunnelboormachine werd aangezet, 25 maart 2010, 
was in meer dan één opzicht gedenkwaardig. Rondom de Noord/Zuidlijn 
was de spanning tot een hoogtepunt gestegen, het imago van het project 
tot het dieptepunt gedaald. Uitstel, grootse budgetoverschrijdingen, on-
verwachts opduikende risico’s van de bouw, negatieve berichten in de 
media, een raadsenquête, een wethouder die opstapte (Tjeerd Herrema) 
en tot tweemaal toe verzakkingen op de Vijzelgracht: hoeveel kan een 
project hebben voordat het wordt afgeblazen? Maar stoppen, wisten de 
experts, was geen optie. De Noord/Zuidlijn moest voorwaarts, anders zou 
dit een enorme kapitaalvernietiging betekenen.

De roep om steeds meer onderzoeken steeg, nieuw uitstel dreigde.  
En toch ging die boor aan, die donderdag. Niemand durfde te voorspellen 
hoe lang het allemaal zou gaan duren voordat de tunnelbuizen er lagen. 
Niemand wist of alle extra veiligheidsmaatregelen zinvol zouden zijn of, 
zoals één van de geïnterviewden in dit boek zegt, waar en wanneer de 
wet van Murphy zou toeslaan. Maar de boorders zelf en de directie van de 
Noord/Zuidlijn hadden er, tegen alle opinies in, wel degelijk vertrouwen 
in. Zij wisten, blijkt ook uit hun verhalen, waar ze aan begonnen en dat 
ze goed waren voorbereid. En bovenal wisten ze dat het tijd was om 
te beginnen. Het werd eigenlijk een kwestie van: gewoon doen, en dat 
getuigde toch ook wel een beetje van lef.

Waar de angst voor het onbekende zich bovengronds in de loop der jaren 
had opgebouwd, wisten de mannen ondergronds dat zij zich al die jaren 
gedegen hadden voorbereid op hun taak. Zij kenden geen angst voor de 
techniek, en dat maakte hen tevens de sleutel van het opkrabbelende 
imago van de Noord/Zuidlijn. Niet die immense boren, die ondergrondse 
rijdende fabrieken, gingen deze klus klaren, maar de mensen die de boor 
bestuurden, onderhielden en op hun duimpje kenden. En zo werden 
de nieuwe helden van de Noord/Zuidlijn geboren: de boorders en de 
bouwers die zelfvertrouwen en vakmanschap uitstraalden.

Inleiding
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De hele stad, zelfs de hele wereld keek mee naar hun werk. Uit angst 
weliswaar, maar naarmate de tunnelbouw meter voor meter vorderde, 
sloop daar toch wel enige opluchting in. Die veranderde langzaam maar 
zeker in vertrouwen, en bij sommigen zelfs in trots op wat er in Amsterdam 
werd gepresteerd. De toenmalige Dienst Noord/Zuidlijn (tegenwoordig 
Dienst Metro geheten) deed er intussen alles aan om de ondergrondse 
bouw zo zichtbaar mogelijk te maken. Een hernieuwd informatiecentrum 
belichtte alle aspecten van de nieuwe metro, het ondergrondse uitkijkpunt 
op het Rokin liet mensen de aanleg van een station meebeleven, en de 
grote rode pijl op straat gaf aan waar de boorders en hun boormachines 
Gravin, Noortje, Molly of Victoria zich precies bevonden. De website 
hierzijnwij.nu hield een snel groeiende groep belangstellenden op de 
hoogte en bood openlijk ruimte aan vragen, kritiek en discussies.

De tunneltours door de afgebouwde tunnelbuizen heen, waren voor het 
publiek misschien nog wel het meest indrukwekkend. Daar liep je dan 
opeens onder de Dam, of onder bewoonde panden in de Pijp. En niet 
alleen de tunnels, ook het project zelf kon na enige tijd wel tegen een 
stootje: een heuse strontboog die in de haast moest worden opgericht om 
de riolering op het Scheldeplein om te leiden, onverwachte lekkages bij 
de aankomst en het vertrek van een boormachine bij de Vijzelgracht: het 
was even schrikken voor de boorders en de bewoners in die omgeving, 
maar geen echte bedreiging voor het project. De stad vertrouwde er in-
middels op dat het weer goed zou komen.

Na twee jaar en acht maanden, 587 dagen in totaal, boren vanuit twee 
richtingen, was het karwei klaar. De datum: 1 december 2012. De volg-
wagens werden afgevoerd, evenals de tunnelboren zelf, en alle vier 
machines hadden hun schild verloren in de Amsterdamse grond, zoals 
was gepland. Diep onder de grond liggen nu prachtige tunnels klaar 
voor het vervolg: de afbouw van de metrolijn. Een mijlpaal voor de 
tunnelboortechniek, én voor de stad, voor wie dit allemaal tenslotte is 
bedoeld.
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De derde boormachine van de Noord /Zuidlijn, heeft net als Noortje 
en Gravin, een extreem kort schild. 

Er moesten zware hijskranen aan te pas komen. De zware 700 tons kraan 
op het Scheldeplein kreeg de grootste lasten voor zijn kiezen. Een lichter 
exemplaar gaf af en toe wat aan, of hield een hoekje omhoog. Want de boor-
kop voor de derde tunnelboor voor de Noord/Zuidlijn moest natuurlijk 
ongeschonden beneden aankomen in de startschacht. De machine is nog 
naamloos, maar krijgt binnenkort een vrouwennaam. Want boormachines 
zijn vrouwelijk.

 De grootste hijs bestond uit het middendeel van het boorschild. Ruim 
160 ton staal, schoon aan de haak. Later volgden kleinere stukken, zoals het 
voorschild, staartschild, de boormotor, het lager en tenslotte het graafwiel. 
Alles bij elkaar opgeteld bijna 350 ton. Samengesteld vormen ze een grote 
ronde buis, het schild, met een lengte van 8 meter. Binnen de beschutting 
van die buis wordt de metrotunnel opgebouwd. 

“Hoe groot en zwaar het allemaal ook lijkt, de boormachines van de 
Noord/Zuidlijn zijn extreem kort en compact”, verzekert dr. Ing Gerhard 
Wehrmeyer van boorfabrikant Herrenknecht. “De gemiddelde boormachine 
voor een metrotunnel is al gauw 10 meter lang. Voor Amsterdam hebben we 
er bijna twee meter vanaf weten te krijgen.” 

Project Noord/Zuidlijn had volgens Wehrmeyer goede redenen om 
een kortere machine na te streven. Het schild trekt namelijk als een soort 
duikboot door de bodem en ondervindt daarbij de nodige wrijving. Zeker 
in een bocht bestaat het gevaar dat het schild grond met zich meesleurt. Als 
dat gebeurt in de buurt van funderingspalen van huizen zijn de rapen gaar. 
“Hoe korter het schild, des te geringer de bodemwrijving en des te kleiner 
de kans op verzakkingen”, vat de ontwerpleider de uitgangspunten samen. 
“Ook kun je scherpere bochten maken.” 

Toen de gemeente Amsterdam eind jaren ’90 aanklopte bij Herrenknecht 
had de fabriek in het Zwarte Woud al zo’n 250 boormachines gebouwd voor 
projecten over de hele wereld. Veel zaken waren dus uitgekristalliseerd. 
“Maar voor Amsterdam moesten we de tunnelboormachine bijna compleet 
opnieuw uitvinden”, vervolgt de ontwerpleider. “Zo dicht boren langs 
historische gebouwen op houten palen was nooit eerder gedaan.” 

Van alles hebben Wehrmeyer en consorten overwogen. Bijvoorbeeld 
kortere segmenten gebruiken om de tunnelwand mee te bekleden. Maar dat 
bracht weer extra voegen met zich mee en juist op die punten kan een tunnel 
gaan lekken. Daarom werden de drukcilinders, waarmee de machine zich 
naar voren afzet, telescopisch uitgevoerd. Net als bij een ouderwetse auto-
antenne schuiven dan meerdere delen in elkaar. Dat is wat kwetsbaarder, 
maar leverde op het boorschild wel zeventig centimeter ruimtewinst op. 

Een vergelijkbare winst werd geboekt door de sluis naar voren te 
verplaatsen waardoor duikers bij het graafwiel kunnen komen voor een 
reparatie. Die sluis steekt nu door de drukwand heen aan de voorkant 
van de machine. Dat ging ten koste van een bufferruimte die nodig is om 
drukverschillen op te vangen. Dat vraagt wel een iets grotere alertheid van 
de boorploeg, maar dat pakt volgens Wehrmeyer in de praktijk goed uit. Het 
eindresultaat omschrijft hij als een stel pittige ranke dames. “Ze reageren 
iets directer, maar zijn goed in toom te houden.” 
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Netjes verdeeld over het graafwiel beschikken de boormachines van 
de Noord/Zuidlijn over dertig schrapers. 

Het is altijd het hoogtepunt van de aanvoer van een tunnelboormachine: 
het inhijsen van het graafwiel. Niet het zwaarste onderdeel, wel het meest 
symbolische, met zijn beitels, ruimers, slijtverklikkers en andere com-
ponenten zonder welke de boor onherroepelijk vast zou lopen. Niet voor 
niets geeft boorfabrikant Herrenknecht het graafwiel vaak een opvallende 
kleur mee. In het geval van de derde machine voor Amsterdam was dat 
blauw, met grijze en rode accenten. 

Bij Noortje en Gravin was de kleurstelling van het graafwiel weer 
anders. Geen enkel ander onderdeel krijgt zo’n speciale behandeling in 
de boortunnelbouw waar alles draait om functionaliteit. Maar als er iets 
is dat het vak symboliseert is het wel dat graafwiel. Groepsfoto’s van alle 
betrokkenen bij een tunnelproject worden steevast gemaakt tegen de 
achtergrond van het ongenaakbare, dreigende, snijrad. 

Zo’n foto heeft Joost Joustra van de Noord/Zuidlijn ook op zijn werk-
kamer hangen. In de houten bouwkeet in de middenberm van de A10 ter 
hoogte van station RAI, geeft de projectleider Boortunnel een kort college 
schraapbeitels. Oftewel: ‘schälmesser’. Want Duitsers domineren nu een-
maal het vakgebied. Zij hebben de meeste hulpmiddelen en gereedschappen 
in de boortunnelbouw uitgevonden en een naam gegeven. 

De ‘schälmesser’ zijn volgens Joustra de werkpaarden van het graafwiel. 
Ze moeten het zand van de tweede zandlaag losschrapen zodat het kan 
worden afgepompt. “En dat zand is dicht gepakt en keihard”, weet de project- 
leider. “Als je op het strand een diepe kuil graaft stuit je soms met je schep 
al op hard zand. Maar op twintig tot dertig meter diepte in de Amsterdamse 
bodem is dat echt een ander verhaal. Dan is er veel kracht nodig om de 
korrels los te krijgen. Dat lukt bovendien niet zonder flinke slijtage van het 
materieel.” 

Dertig schrapers zitten er in totaal op het wiel. Netjes verdeeld over het 
oppervlak, zodat het hele graaffront wordt afgeschraapt en geen stukje wordt 
overgeslagen. Op zijn bureau heeft Joustra een schraapbeitel staan van de 
Haagse Hubertustunnel waar hij eerder aan werkte. Een vrijwel identieke 
graaftand als waar Noortje, Gravin en hun opvolgers mee zijn uitgerust, 
maar inmiddels afgerond door het eindeloze gedraai in de bodem. Joustra 
wijst op kleine hardstalen kernen die her en der boven de gestroomlijnde 
vorm uitsteken. “Als die eenmaal weg zijn, is het gedaan. Dan is het 
zachtere staal eromheen, het tandvlees, ook binnen een mum van tijd weg.  
Maar als de boren onderweg niks vreemds tegenkomen houden ze het hier 
in Amsterdam prima uit op de kleine kilometer tussen twee ondergrondse 
stations.” 

Schrapers blijken op twee manieren op het wiel te zijn gemonteerd: links-
draaiend en rechtsdraaiend. Dat is nodig omdat de boormachine afwisselend 
linksom en rechtsom draait. De boormachine kan zich zijwaarts namelijk 
niet schrap zetten. Zou het wiel de hele tijd dezelfde kant op draaien, dan zou 
het de machine na een tijdje met zich meetrekken waardoor die op één oor 
zou gaan liggen; op den duur zelfs misschien wel op zijn kop. Dat zou lastig 
werken worden voor de bemanning. Daarom wisselt de draairichting van 
het wiel regelmatig, zodat de machine lekker stabiel ligt. En omdat hij toch 
in twee richtingen draait, zijn er ook maar beitels met twee verschillende 
oriëntaties op het wiel geplaatst. Joustra: “We willen natuurlijk wel een 
beetje efficiënt boren en elke omwenteling van het graafwiel benutten.” 
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De boormachines komen niet alleen maar zand tegen op hun weg 
door de Amsterdamse bodem. Rondom de stations stuiten ze ook op 
beton. Gelukkig zijn ze uitgerust met speciale rolbeitels.

“Als een tramwiel dat over een betonnen plaat rijdt, nadat het voertuig 
van de rails is geschoven.” Zo moet je volgens projectleider Joost Joustra 
van de Noord/Zuidlijn de werking van de rolbeitels voorstellen voorop het 
graafwiel van Noortje, Gravin, Molly en Victoria. “Het hele gewicht van de 
tram concentreert zich op die dunne stalen rand waardoor het beton eronder 
versplintert en de steenbrokken eraf springen.” 

Die beitels zitten er niet voor niets. Elke tunnelboormachine die door 
zachte grond graaft komt bij het begin en het eind van het traject wel wat 
beton tegen. Dat is het zogeheten dichtblok, een soort kurk waarmee de 
bouwers tijdelijk de bodemlaag afsluiten die ze willen aanboren. Dat blok 
maken ze zodanig dat het water en grond tegenhoudt, maar verder zo min 
mogelijk weerstand biedt. Meestal volstaat schraal beton met veel zand 
en weinig cement. Dat laat zich met een paar simpele beitels voor op de 
boormachine gemakkelijk wegkrabben. 

Maar bij de Noord/Zuidlijn is het een ander verhaal. De boren komen 
volgens Joustra beton tegen dat minstens tien maal zo sterk is als de gangbare 
dichtblokken. “Je kunt er een aardige brug of waterkering van bouwen.” 
En de machines passeren die hindernissen niet alleen aan begin en einde, 
maar ook tussendoor bij de drie diepe stations. Dat beton moet zulke hoge 
kwaliteit hebben, omdat de wanden van de stations bij het ontgraven 
enorme krachten moeten weerstaan. 

Gelukkig zijn de bouwers er wel in geslaagd om de gebruikelijke stalen 
wapening van het beton te vervangen door kunststof staven. Die staven zijn 
in lengterichting nog sterker dan staal en kunnen flinke krachten opnemen. 
Maar loodrecht daarop, in de richting dat de boormachine ze kruist, laten ze 
zich gemakkelijk verpulveren. Dat obstakel blijft de rolbeitels dus bespaard. 

Twee van de zes spaken van het graafwiel zijn met de hardstalen ‘tram-
wielen’ afgezet. Ze zijn zo geplaatst dat het tweede wiel, vlak naast de groef 
rijdt die zijn voorganger in het beton achterliet. De beitel die daarna weer 
komt, verbrijzelt precies de wand van die tweede kerf. Het was volgens 
Joustra nog een heel gepuzzel voor de Duitse boorfabrikant Herrenknecht 
om de rolbeitels op een goede manier in het wiel onder te brengen. Behalve 
op de twee spaken zijn er nog een paar te vinden in wat vreemde uithoeken. 
Er mag immers geen plek worden overgeslagen, want dan loopt de boor 
onherroepelijk vast. 

Met hun combinatie van schraapbeitels en verhoudingsgewijs veel 
rolbeitels, zijn Noortje en haar zusters vreemde verschijningen in boor-
tunnelland. Wie Joustra een paar jaar geleden de graafwielen had getoond 
met de vraag voor wat voor tunnel die ontworpen waren, had waarschijnlijk 
als antwoord gekregen: een tunnel door rotsachtig gebied. Misschien wel 
een alpentunnel. De graafwielen van de machines daar zijn altijd compleet 
volgezet met rolbeitels. 

Deze boren hebben wel geslotener wielen dan de open wielen van de 
dames bij de Noord/Zuidlijn die tonnen zand en klei afvoeren. “Het blijven 
wonderlijke dingen, een soort hybride graafwielen”, besluit de projectleider 
uitvoering boortunnel. “En dat allemaal vanwege acht keer anderhalve 
meter beton. Want de rest van het drie kilometer lange boortraject draaien 
de rolbeitels voor spek en bonen mee en zitten ze eigenlijk alleen maar in  
de weg.” 
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In omgekeerde richting boren is gemakkelijker gezegd dan gedaan… 

De schacht bij het Scheldeplein waar boormachine Molly vertrok is niet 
bedoeld om even om te keren. Hij is nooit gebouwd als startschacht, maar 
als aankomstschacht. En dat is net wat anders. Na een ondergrondse reis van 
bijna vier kilometer zouden de boor-machines volgens de oorspronkelijke 
plannen bij het Scheldeplein voor het eerst weer daglicht zien en uit elkaar 
gehaald worden. Aannemer Saturn zou daarna wel kijken wat het nog kon 
met de machines. 

Maar toen verzakten de Wevershuisjes aan de Vijzelgracht, lag het werk 
aan de Noord/Zuidlijn bijna een jaar stil en boog een commissie onder lei-
ding van oud-minister Veerman zich over de toekomst van het project. 
Die adviseerde om twee extra boormachines aan te schaffen en vanaf twee 
kanten te gaan boren. Niet alleen vanaf het Damrak, maar ook vanaf het 
Scheldeplein. 

Maar daar was de schacht op het Scheldeplein dus niet op berekend, laat 
Jeroen de Leeuw, projectleider boortoezicht van de Noord/Zuidlijn, zien 
tijdens een rondleiding door de beknopte schacht, waarbinnen de boor met 
veel passen en meten is opgebouwd. Molly trekt immers een bijna 80 meter 
lange trein achter zich aan, vol met machinerie en onderdelen die nodig zijn 
om te boren. En die volgtrein is een stuk breder dan een metrostel en past 
daardoor niet in de tunnel tussen het Scheldeplein en het Europaplein die al 
een tijdje klaar is. 

De Leeuw: “Aankomen was geen probleem, want de volgtrein zou 
stukje bij beetje gedemonteerd en naar boven getakeld worden. We hebben 
onderzocht of het mogelijk was het omgekeerde te doen bij de start van 
het boren. Maar dat was lastig en zou bovendien veel overlast veroorzaken 
voor omwonenden.” Daarom werd er al snel voor gekozen om de betonnen 
scheidingswand die in de weg zat te slopen. In plaats daarvan kwamen 
stalen stutten; stempels in bouwjargon. 

Nu ze er eenmaal staan is De Leeuw eigenlijk wel tevreden over die 
oplossing. Voor een ingenieur hebben de stempels een zekere schoonheid. 
Hij prijst de elegante manier waarop ze het gewicht van het tunneldak 
afdragen naar de bodem. De dikke blauwe staanders die het meest in het oog 
springen krijgen alleen drukkrachten voor hun kiezen. Daardoor worden 
de dwarsbalken onder en boven, die de krachten in die staanders moeten 
leiden, uit elkaar getrokken. Maar dat wordt verhinderd met trekstangen. 
Die zijn ook van staal, maar veel slanker. 

Onderin splitsen de dikke staanders zich in twee dunnere exemplaren. 
Daardoor ontstaat ruimte om de hydraulische cilinders op te stellen waar-
mee de stempels zich vastklemmen tussen vloer en dak. Pas toen ze op die 
manier het werk hadden overgenomen van de scheidingswand, kon die 
worden weggebroken. 

Toen Molly helemaal gepasseerd was werden de stempels voor de komst 
van de laatste boormachine omgezet. Die volgtrein moest er immers aan 
de andere kant langs. Toen dat allemaal achter de rug was kon de betonnen 
scheidingswand opnieuw worden gestort en verankerd worden aan de vloer 
en het dak van de startschacht die eigenlijk geen startschacht hoorde te zijn. 
“Het lijkt zo eenvoudig, om vanuit de andere richting te gaan boren”, besluit 
de Leeuw, “maar er komt altijd meer bij kijken dan je in eerste instantie 
denkt.”
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Eenmaal aangekomen bij een ondergronds station moet Molly 250 
meter doorgeschoven worden naar de andere kant. Dat gebeurt bijna 
wrijvingsloos op een kussen van stikstof.

Reuzehandig bedacht van de Noord/Zuidlijn om de stations Rokin, 
Vijzelgracht en De Pijp al eerder te bouwen. Daarmee zijn dankbare onder-
grondse haltes ontstaan waar de boormachines tussentijds even kunnen 
stoppen voor onderhoud of een reparatie. Het graafwiel kan bijvoorbeeld 
worden uitgerust met nieuwe scherpe beitels, zonder dat de boorders onder 
verhoogde luchtdruk hoeven te werken, met alle gevaren van dien. 

Maar uiteindelijk moet de boor ook weer verder en moet ze het hele 
station doorgesleept worden om aan de andere kant haar tocht te vervolgen. 
En zo’n station is al gauw 250 meter lang. In de grond verplaatst de boor 
zich door zich met hydraulische cilinders af te zetten tegen het laatste stuk 
tunnel dat is geplaatst. Zoiets zou binnen de stations ook kunnen, maar dan 
moet er voortdurend een afzetconstructie worden verplaatst en moeten er 
karretjes onder het boorschild worden gereden. 

Uiteindelijk zou dat volgens projectmanager boortunnels Frank Otten 
van aannemer Saturn nog een hele heisa worden. “Want die platformwagens 
met tientallen gestuurde wielen waarmee bedrijven als Mammoet soms 
complete gebouwen verplaatsen, zijn al met al nog best flinke gevaarten. En 
zoveel ruimte is er niet onderin de stations in aanbouw.” 

Saturn vond bij kranenbouwer KoneCranes een veel eleganter systeem. 
Daarbij schuift de boor als een soort hoovercraft op een kussen van perslucht 
door het station. Bijna wrijvingsloos. Het systeem bestaat uit cilinders met 
een verbrede voet onderaan. Zodra die goed onder het boorschild staan en 
dat een klein stukje hebben opgetild, wordt stikstof onder de voet geblazen 
met een druk van 80 bar. 

Om dit te doen staat een hele batterij gasflessen opgesteld. Een kunst- 
stof ring zorgt ervoor dat het gas zoveel mogelijk onder de voet blijft en 
niet weglekt. Niet dat dat kwaad kan, het spul is onschadelijk, maar om de  

operatie efficiënt te laten verlopen. Om dezelfde reden zijn er eerst staal-
platen op de bodem van het station uitgelegd. Dat beperkt het drukverlies 
zodat de zware combinatie soepeltjes glijdt. 

Balancerend op haar één centimeter dikke luchtkussen hoeft er niet veel 
kracht gezet te worden om de boor in beweging te brengen. Met alle toe-
behoren weegt de boormachine zo’n 560 ton, maar die hele massa wordt 
met een opvallend klein liertje naar zijn plek getrokken. Een 10 of 20 tonslier 
is volgens Otten genoeg. “Je kunt de boor bijna met een paar man vooruit 
duwen.” Voordeel van de stikstofkussens is ook dat de boor gemakkelijk 
zijwaarts kan bewegen. Er hoeven geen wielen verdraaid te worden of wat 
dan ook. Het gevaarte kan bijna op de millimeter nauwkeurig op zijn plek 
worden gezet. 

De betonnen vloer onder de staalplaten moet mooi vlak zijn, maar niet 
per se spiegelglad. Een vlakheid van plus of min 3 mm is volgens Otten 
afdoende. En dat kan gemakkelijk worden bereikt met een dunne egalisatie-
mortel. Zodra de vloer zo is voorbehandeld en de stalen platen zijn uitgelegd 
kan de schuifoperatie beginnen. Met een snelheid van 10 meter per minuut 
koerst de zware combinatie richting de andere kant van het station. Hoewel 
de techniek betrekkelijk nieuw is in de boortunnelbouw, wordt het in de 
industrie al langer toegepast. Otten: “Complete betonnen bruggen worden 
er mee verplaatst. Vergeleken daarbij is ons 560 ton zware boormachientje 
kinderspel.” 

Het Parool
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Kleine olievaatjes van opgelast staal waarschuwen wanneer de beitels 
voor de tunnelboormachines aan vervanging toe zijn.

Naast alle schrapers, rolbeitels, ruimers en oversnijders bevinden zich 
voor op het graafwiel van de boormachines van de Noord/Zuidlijn ook nog 
een soort stalen doppen. Zes stuks in totaal. De ribbels aan hun oppervlak 
verraden dat ze voor een belangrijk deel zijn gemaakt door ‘oplassen’. 
Lassers hebben met hun elektroden lasrupsen over de doppen heen gelegd: 
rups over rups over rups. 

Dergelijke rupsen zijn op wel meer plekken te vinden op het graafwiel. 
Op veel spaken en op de verbindingsringen ertussen bijvoorbeeld. Vaak zijn 
kunstige ruitjespatronen neergelegd. Een beetje als de reepjes deeg bovenop 
een appeltaart. Maar de rupsen zitten er bepaald niet voor de sier verzekert 
Frank Otten van booraannemer Saturn. 

De rupsen zijn ook niet van gewoon staal gemaakt maar van Hardox, een 
zeer harde staalsoort. De rupsen moeten namelijk slijtage van het graafwiel 
voorkomen. Want die fraaie verflaag waarmee de tunnelboormachine 
wordt afgeleverd van de fabriek zit er vooral op voor de leuke foto tijdens 
het inhijsen en bij de doop van de machine. Na twee rondjes in de bodem is 
die coating weg en biedt geen enkele bescherming meer. Terwijl de hardox 
lasrupsen volgens Otten heel lang het geschuur van de zandkorrels in de 
bodem weerstaan. “En mochten ze het uiteindelijk toch afleggen dan wordt 
bij een onderbreking bij de stations De Pijp of Vijzelgracht een nieuwe 
beschermlaag aangebracht. “

Die zes doppen bieden op een andere manier bescherming aan het 
graafwiel. Zij zijn de zogeheten slijtverklikkers die alarm slaan als de beitels 
of schrapers te snel slijten. Ze zijn stuk voor stuk geplaatst in het spoor van 
de belangrijkste beitels. Als die slijten, slijten de doppen dus ook. Zodra de 
wand van de doppen is doorgesleten loopt de olie weg die in hun binnenste 
onder lichte druk wordt bewaard. En dat drukverlies ziet de boormeester 
onmiddellijk op zijn monitor in de stuurcabine. 

In de meeste gevallen zal hij moeten besluiten de boor stil te zetten 
en mensen voor de boorkop laten om de beitels te vervangen. Een riskant 
karwei dat onder verhoogde luchtdruk moet plaatsvinden. Soms is het 
verantwoord nog heel even door te boren, bijvoorbeeld als het volgende 
station vlakbij is en de andere verklikkers nog geen drukval laten zien. De 
zes verklikkers zijn daarom slim verdeeld over het graafwiel. Aan de rand 
van het wiel zitten er wat meer dan in het midden, omdat de onderdelen 
daar een veel grotere weg afleggen door de bodem en dus sneller slijten. 

De slijtverklikker van opgelast hardox is volgens Otten een robuust 
instrument. Een betrouwbaar kompas waar de boormeester goed op kan 
koersen. Gevoelige elektronica voor de boorkop aanbrengen, die continu 
aangeeft hoeveel millimeter van de beitels is afgesleten, is niet realistisch in 
de grofstoffelijke wereld van de tunnelbouw. Otten: “Dergelijke sensoren 
zouden het binnen de kortste keren laten afweten, of verwarrende signalen 
doorgeven. Maar deze simpele olievaatjes, opgebouwd uit lasrupsen, 
weigeren nooit dienst. Ze zijn heel of ze zijn kapot. Iets daar tussenin is er 
niet. Als boormeester weet je zo precies waar je aan toe bent.” 
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Met haar open graafwiel en speciale breker moet tunnelboormachine 
Molly ook de taaie klei aankunnen die ze onderweg tegenkomt. 

Die tweede zandlaag is het probleem niet. Het grove zand waar Molly 
en haar zusters zich zoveel mogelijk een weg door banen, zakt gewillig naar 
de onderkant van de graafkamer aan de voorkant van de boormachine. Daar 
bevindt zich een flinke zuigbuis die het grondmengsel met grote kracht 
opslokt en verpompt naar het Scheldeplein waar de boor is vertrokken. 

“Helaas komt de boor niet alleen maar zand tegen”, vertelt Gerhard 
Wehrmeyer van de Duitse firma Herrenknecht die de boor heeft gebouwd. 
“Rondom station De Pijp duiken de machines onder het zand en komen ze 
in de Eemklei terecht. Stevige taaie klei is dat. Spul dat zich niet makkelijk 
laat verpompen. Als je niet oppast, raken je leidingen verstopt. Het complete 
graafwiel kan er zelfs in vastlopen.” 

Voor dergelijke grondsoorten worden meestal heel andere typen boor-
machines gebruikt. Zogenaamde gronddrukbalansmachines. Die bouwen 
geen druk op aan de voorkant bij het graafwiel door bentoniet voor de 
machine te pompen. De vermalen grond in de kamer, direct achter het 
graafwiel, geeft de noodzakelijke tegendruk zodat alles controleerbaar blijft. 
Vaak wordt er daarvoor eerst wat schuim aan de grond toegevoegd om alles 
lekker smeuïg te maken. Dat voorkomt ook dat de klei blijft plakken aan de 
grote transportschroef waarmee het gecontroleerd naar achteren verplaatst. 
Achteraan het boorschild valt het uit die schroef op een lopende band die 
het op hoge snelheid naar de startschacht afvoert. Je kunt de troep maar 
beter kwijt zijn. 

Ooit was de Noord/Zuidlijn van plan om de machines voor Amsterdam 
zo te laten maken dat ze rondom station De Pijp omgebouwd konden 
worden tot gronddrukbalansmachines. Dat is volgens Wehrmeyer wel vaker 
gebeurd, maar niet eenvoudig. En het kost ook ruimte, terwijl Amsterdam 
het boorschild zo kort mogelijk wilde houden om de kans op zakkingen te 
verkleinen. 

Toen de ingenieurs van Herrenknecht zich over die kwestie bogen had 
de firma net twee machines werken onder de Westerschelde, herinnert 
ontwerpleider Wehrmeyer zich nog. Die baanden zich op wel zestig meter 
diepte een weg door de Boomse klei. “Dat is vele malen taaier dan de Eemklei 
in Amsterdam. En dat ging goed, dankzij het open graafwiel aan de voorkant 
van de machine en een krachtige walsenbreker onderin.” 

Een walsenbreker is een soort kamer met draaiende stalen schijven die 
de klei stevig kneedt en losmaakt voordat het wordt afgezogen. Kleiproppen 
groter dan vijftien centimeter doorsnee komen er niet doorheen. De diameter 
van de zuigbuis en alle leidingen daarachter is dubbel zo groot en dat bleek 
onder de Westerschelde afdoende. Grote verstoppingen bleven uit. 

Wehrmeyer: “Die truc hebben we dus voor de machines van de  
Noord/Zuidlijn ook toegepast. Ze hebben heel open graafwielen gekregen 
met grote sparingen. En ze zijn uitgerust met precies dezelfde walsenbreker. 
Zo moeten de opvolgers van Noortje en Gravin de Eemklei de baas kunnen. 
Ze kunnen zowel zand aan als klei, zonder dat er halverwege een inge-
wikkelde ombouw-operatie nodig is.” 
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Zelfs als de noodstroom is uitgevallen kunnen de boorders van 
de Noord/Zuidlijn nog communiceren met stokoude ‘bakelieten’ 
telefoons.

Tussen alle hightech apparatuur in de boormachine bevindt zich een 
oude telefoon. Niet een beetje oud, maar eentje die afkomstig lijkt uit de 
begintijd van de telefonie. Toen telefoons nog geen draaischijf hadden, maar 
je altijd eerst contact moest leggen met de centrale waar een mevrouw je 
doorverbond. Ook de zwierige beker onderaan de hoorn, doet denken aan 
die lang vervlogen tijden. 

“Nee, het is geen merkwaardige traditie uit de tunnelbouw”, verzekert 
Gerhard Wehrmeyer, ontwerpleider van boorfabrikant Herrenknecht. 
Zoals de inzegening van de machine door een pastoor en de plaatsing van 
een beeldje van Sint Barbara, voordat er gestart wordt met boren. “De antieke 
telefoons die je op diverse plekken in de machines aantreft hebben een puur 
praktische achtergrond: ze doen het onder alle omstandigheden. Als de 
stroom is uitgevallen, ook de noodaggregaten het niet doen en portofoons 
en dect-telefoons het laten afweten, is er altijd nog de noodtelefoon.” 

Werhmeyer geeft een zwengel aan de dikke zwarte knop voor op het 
toestel waarop er een huiltoon door de boormachine schalt. Hij neemt de 
hoorn van de haak, brengt de beker naar zijn mond en mompelt er iets onver-
staanbaars in. Maar er is zo gauw niemand in de buurt die de telefoon aan 
de andere kant van de lijn opneemt. Veel meer weet de ontwerpleider ook 
zo gauw niet over de telefoons te vertellen. Ook navraag bij de boorploeg 
van Saturn levert weinig op. Niemand die persoonlijk ervaring heeft met 
het gebruik van het apparaat. “Gelukkig maar”, klinkt er steevast achteraan, 
waarna er wordt afgeklopt of een kruisje geslagen.

Stefan Gummersbach van de firma FHF uit Müllheim weet wel wat 
meer te vertellen over het apparaat dat een anachronisme lijkt tussen al het 
blinkende staal van de boormachines. “Het is weliswaar geen iPad-killer  
die de beurskoers van het bedrijf naar grote hoogte jaagt, maar dit type 

telefoons vindt gestaag zijn weg naar mijnbouwbedrijven, scheepswerven, 
bouwers van offshore-platforms en fabrikanten van tunnelboormachines. 
Overal waar het van belang is dat mensen na totale stroomuitval, bij-
voorbeeld na een explosie, met elkaar communiceren wordt hij gebruikt.  
De techniek is robuust.” 

De zwarte behuizing mag dan wat weg hebben van het klassieke bakeliet, 
in feite is de telefoon volgens Gummersbach gemaakt van polyamide, wat 
oersterk is en bestand tegen explosies en hoge temperaturen. Met de draai-
knop wekt de telefoon de stroom op die nodig is om hem aan de andere kant 
van de lijn te laten overgaan. Dat kan maximaal 10 kilometer verderop zijn. 
De energie die nodig is om het gesprek door te geven ontleent de microfoon 
via een vernuftig mechanisme aan de drukgolven van het geluid zelf. 

De telefoon is ontwikkeld in de jaren ’60 en kwam in de plaats van 
de veel grotere en zwaardere exemplaren die tot dat moment vooral in de 
mijnbouw werden gebruikt. Sindsdien is er volgens Gummersbach niks 
meer aan het apparaat veranderd. Plannen voor een modernere opvolger zijn 
er evenmin. Of het signaal sterk genoeg is om een goed gesprek te voeren 
in een omgeving met veel herrie betwijfelt de telefoonverkoper. “Dat is 
mogelijk een zwak punt, maar tegelijkertijd hebben we er nooit klachten 
over gekregen. Hij doet het, met alle beperkingen van dien, onder de meest 
extreme omstandigheden. En vergeet niet: hij is onderhoudsvrij. Dat is ook 
een niet te onderschatten voordeel.”
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Met klassieke landmeettechnieken bepaalt Saturn de koers en positie 
van de boormachines. Want GPS signalen dringen niet door in de bodem. 

Driehoeken maken. Daar komt het werk van Leo Bobenstetter op neer.  
Waar landmeters hun instrumenten tegenwoordig maar op een paar 
satellieten hoeven te richten om tot op de millimeter nauwkeurig te weten 
waar ze staan, moet de maatvoerder van Saturn op de klassieke manier  
driehoeksmetingen uitvoeren. Aan de hand van de hoeken en afstanden die 
hij met zijn theodoliet opmeet kan hij bepalen waar de boor zich bevindt. 

Probleem voor Bobenstetter is dat hij weinig mogelijkheden heeft om 
zijn metingen te controleren, legt hij uit in de bouwkeet in de middenberm 
van de A10. “Als er aan het begin van de meting een kleine fout insluipt 
wordt die in de loop van het traject groter en groter.” Zeker bij de eerste 
etappe van Molly luisterde het nauw. De opening in de startschacht aan het 
Scheldeplein was maar klein en maakte het onmogelijk om een signaal van 
minimaal acht satellieten op te kunnen vangen, zoals vereist. Bobenstetter 
en zijn collega moesten dus een vast punt op straatniveau inmeten en dat 
vervolgens overbrengen naar de bodem van de schacht. Maar dat bleef een 
smalle basis. Een afwijking van 1 mm over de 20 meter lange schacht zou 
100 meter verderop al een afwijking van 5 mm opleveren. En ter hoogte van 
station De Pijp het tienvoudige daarvan: 5 centimeter.

En die ruimte is er niet. Bij station De Pijp niet, maar ook bij de stations 
Vijzelgracht en Rokin niet. De speciale trommel waarin de boormachines 
worden ontvangen bij de stations biedt rondom maar 4 centimeter speling. 
Absurd weinig voor een apparaat met een doorsnee van bijna 7 meter. 
Bobenstetters werk bestaat daarom uit het continu nameten van zijn resul-
taten. Al was het maar om temperatuurverschillen uit te vlakken. Naarmate 
de boor voortschrijdt, moeten er driehoeken naar nieuwe punten worden 
gemaakt. Ook de laserbundel die de precieze stand van het boorschild 
bepaalt, moet regelmatig verplaatst worden. 

De resultaten van Molly zijn inmiddels bekend. De boormachine kwam 
op 5 mm nauwkeurig aan in station De Pijp. Een schot in de roos. Zo 
nauwkeurig heeft Bobenstetter nog nooit meegemaakt bij alle tunnels in 
Duitsland, Bangkok en Rotterdam die hij al naar de eindstreep geleidde.  
De geodeet uit Beieren lacht verlegen als hij gevraagd wordt naar het geheim. 
“Ik heb geluk gehad”, wuift hij elk compliment op voorhand weg. 

Dat Molly zo netjes de eerste halte bereikte wist Bobenstetter ook pas 
toen hij zich eigenhandig, onder verhoogde luchtdruk voor de boorkop 
waagde nadat de stationswand was doorboord. Een eerdere controlemeting 
met een gyroscoop had hem nog niet helemaal gerustgesteld. Maar toen hij 
met eigen ogen de minimale afwijking vaststelde wist hij dat hij goed zat. 

Nadat de eerste meting geverifieerd was, werd het werk voor de landmeter 
iets eenvoudiger. Bobenstetter en zijn collega konden nu terugmeten en 
daardoor het nulpunt aan het Scheldeplein nauwkeuriger definiëren, zodat 
de laatste boormachine gerichter op pad kon. En in De Pijp was ook meer 
ruimte om een goede basis op te meten voor het vervolgtraject. “Elke 
aankomst bleef spannend”, aldus de geodeet, “maar zo zenuwslopend als de 
eerste keer werd het niet meer. Na 2,5 jaar meten in Amsterdam kon ik voor 
het eerst zien of ik mijn werk goed had gedaan. De week voor de doorbraak 
van Molly heb ik nauwelijks geslapen.” 
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afdichting binnen de stations zelf te realiseren. Daar dient dus die trommel  
voor, die officieel te boek staat als het Shield Transfer System, STS. 

Die trommel is met allerlei speciale afdichtingsringen aan de wand van 
het station verankerd. Zodra de boormachine van binnenuit de stationswand 
aanboort passeert hij meteen een paar rubberstrips. Her en der zijn kunststof 
slangen bevestigd die kunnen worden opgepompt met cement. En dan zijn 
er ook nog leidingen ingestort in de wand van het station. Daardoor kan de 
zogeheten ringspleet als het nodig is geïnjecteerd worden met cement of 
kunsthars. “Allemaal extra zekerheden om te voorkomen dat grondwater 
of boorvloeistof in het station komt”, meldt projectmanager boortunnels 
Otten. “Want je moet nooit op één paard wedden.” 

Op het Scheldeplein waar Molly is vertrokken bevond zich overigens 
wel een dichtblok. Maar dat is ook de enige plek op het hele boortrace van 
de Noord/Zuidlijn. Bij het Scheldeplein ligt de tunnel al redelijk hoog in 
de bodem en was er aan de oppervlakte genoeg ruimte om een dichtblok 
te maken. Maar bij station De Pijp waar de boor inmiddels is aangekomen 
staat de vertrouwde trommel klaar. Dezelfde waar vanuit eerder Noortje en 
Gravin hun ondergrondse reis begonnen. 

Het ‘Shield Transfer 
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boormachines Molly en 
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verplaatst. 

Foto Roel Vincken

Molly heeft station De Pijp bereikt en wordt daar opgevangen in 
een grote stalen trommel. Dat moet Vijzelgracht-achtige toestanden 
voorkomen.

Tijdens het boren is aannemer Saturn niet alleen druk in de weer met 
de boormachine zelf, maar ook met een grote stalen trommel die er los 
bij is geleverd vanuit Duitsland. De machine past er precies in. Terwijl de 
boor zich een weg baant door klei en zand wordt de trommel afgebroken, 
verplaatst naar het volgende station en daar weer opnieuw opgebouwd. Bij 
alle diepe stations is de trommel het punt van vertrek en aankomst. 

Dat is bepaald niet gebruikelijk in de tunnelbouw, meldt projectmanager 
boortunnels Frank Otten van aannemer Saturn. Meestal treffen de boor-
machines bij de ondergrondse haltes een zogeheten dichtblok. Dat is een 
wand van schraal beton dat zich gemakkelijk laat verbrijzelen door de beitels 
van de boormachine. Het materiaal mag dan zacht zijn, het is stevig genoeg 
om het grondwater buiten te houden. En dat is ook precies waar het voor 
bedoeld is. 

Binnen het dichtblok begint de tunnelboormachine alvast met het 
opbouwen van de tunnelwand. Zodra de machine zich naar voren drukt 
perst ze grout in de ruimte tussen de tunnel en het dichtblok, wat voor een 
waterdichte afsluiting zorgt. Het dichtblok is een paar meter langer dan de 
boor zelf, dus tegen de tijd dat die de bodem bereikt bestaat er eigenlijk geen 
gevaar meer dat er nog grondwater naar achter weglekt. Want dan zouden er 
Vijzelgracht-achtige toestanden kunnen ontstaan. 

De enorme diepte waarop de stations voor de Noord/Zuidlijn liggen 
maakt het echter lastig zo’n dichtblok te maken. Even een gat graven en 
volstorten met beton is er volgens Otten niet bij. Dat is bijna net zo’n com- 
plexe operatie als het maken van de stations zelf, te midden van de 
monumenten op hun houten paalfunderingen. Bovendien zou het een 
nog groter beslag leggen op de schaarse ruimte in de binnenstad. Daarom 
zocht de Noord/Zuidlijn naar een oplossing om de noodzakelijke 
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Maar het werkt ook andersom: “De drukclinders zetten zich af op de laatste 
ring. Als die iets verdraaid is ten opzichte van zijn voorganger, duwt de 
machine zichzelf een beetje scheef weg.” Om bochten te kunnen draaien 
moet het graafwiel, vooraan de boor, wel een gat graven dat ietsje groter is 
dan normaal. Daarvoor kan het wiel iets naar voren worden gedrukt, waarna 
twee beitels naar buiten schuiven. Zo schrapen zij wat meer grond weg dan 
strikt noodzakelijk en ontstaat ruimte om een bocht in te zetten. 

De boorploeg beschikt ook nog over een paardenmiddel om bij te sturen. 
Dat wordt alleen ingezet als het niet anders kan. Het graafwiel kan niet alleen 
naar voren worden geduwd, het kan ook een beetje kantelen. Dan graaft 
de boor geen cirkelvorm uit, maar een ellipsvorm. Dat brengt volgens de 
boormanager een gevaar met zich mee. Langs de ruimte die ontstaat, kan 
het dunne beton of grout naar voren dringen dat de boormachine aan de 
achterkant in de grond spuit. Daardoor zou de boor vast kunnen lopen.

Otten: “We zullen het wiel niet gauw kantelen, maar het is fijn dat we 
de mogelijkheid achter de hand hebben. Het blijft immers een lomp ding, 
zo’n tunnelboor. Het is een beetje alsof je met een vrachtwagen door een 
parkeergarage rijdt. Dan moet je ook alles uit de kast halen om goed in te 
parkeren.” 

Tunnel van Molly 

tussen de stations 

Vijzelgracht en Rokin.

Foto Roel Vincken

Als het moet kunnen de boormachines scherpe bochten maken. Maar 
liever laat aannemer Saturn het er niet op aankomen.

Bij de Dam moesten Gravin en Noortje een scherpe bocht maken.  
Frank Otten herinnert het zich nog goed. Een boog met een straal van 240 
meter was nodig om de machine scherp langs de fundering van de Bijenkorf 
en gebouw Industria te sturen. Meer naar het zuiden, bij de Munttoren lag 
een nog sterkere kromming in het verschiet: met een straal van 200 meter. 
Dat is niet misselijk voor het logge gevaarte dat een tunnelboormachine nou 
eenmaal is, vindt de boormanager van aannemer Saturn. 

Boorfabrikant Herrenknecht garandeert dat een bocht met een straal van  
minder dan 150 meter haalbaar is, dus het moet in principe goed gaan. Liever 
laat Otten het er niet op aankomen en snijdt hij alle bochten zo ruim mogelijk 
aan. Dat is later voor de metroreizigers ook comfortabeler. Anders worden 
ze tijdens een ritje erg door elkaar geschud. Om dezelfde reden probeert hij 
de boormachine nooit meer dan tien centimeter af te laten wijken van de 
ideale lijn. 

Otten en zijn boorploeg hebben enkele manieren om de boormachine 
op koers te houden. De belangrijkste is het variëren met de hydraulische 
cilinders, waarmee de machine zich aan de achterkant afzet tegen de 
tunnel. Door sommige cilinders harder te laten drukken dan andere, gaat de 
machine vanzelf een beetje scheef. Dat effect kan versterkt worden door de 
achterkant van de boor zelf ook een beetje scheef te drukken. De grote stalen 
buis waarbinnen de tunnelwand wordt opgebouwd, is niet zo star als het 
lijkt. Iets over de helft heeft hij een geleding: de staart van het schild kan een 
kleine hoek maken ten opzichte van de kop en zo meehelpen om de machine 
de juiste kant op te krijgen. 

Wat verder helpt is spelen met de tunnelringen waarmee de wand is be-
kleed. Die ringen zijn niet vlak, maar een beetje conisch. Door ze een beetje 
ten opzichte van elkaar te verschuiven volgt de tunnel, als een kronkelende 
slang, de juiste route. Doel is dat de tunnel de boormachine netjes volgt. 
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Door onder druk een slurry voor zich uit te pompen zorgt Molly ervoor 
dat ze de grond heel gecontroleerd kan afgraven. 

“Steek eens een schep diep in het zand en probeer die rond te draaien. 
Dat lukt je nauwelijks”, voorspelt Joost Joustra. “Zelfs vlak bij de waterlijn 
op het strand, waar het zand aanzienlijk dunner is, kost het veel kracht om 
de schep rond te krijgen.” 

Met een tunnelboormachine is het volgens de projectleider Boortunnel 
van de Noord/Zuidlijn niet anders. Zonder speciale maatregelen zou de 
grond waarin de machine zijn werk moet doen snel tussen de spaken en 
achter het graafwiel komen. De boorkop zou daardoor jammerlijk vastlopen, 
hoe sterk de boormotor ook is. Daarom geeft Molly flink tegendruk. Via vijf 
openingen in de voorste wand van het schild pompt de tunnelboormachine 
onder hoge druk een mengsel van water met bentoniet voor zich uit. Met die 
boorspoeling houdt Molly de bodem als het ware op afstand. 

Bentoniet is een klei-achtig mineraal dat zich als een soort filmpje afzet 
op het front voor het graafwiel. De plaatvormige kleimineralen verstoppen 
de poriën van de bodem en voorkomen dat de boorspoeling wegloopt in de 
grond. Want dan kan er geen druk worden opgebouwd. Op die manier blijft 
de af te graven grond netjes overeind staan en komt alleen in beweging zodra 
die wordt beroerd door de tanden van de boormachine. 

“Het zijn echt alleen de beitels die de grond beroeren”, verzekert Joustra. 
“Het is beslist niet zo dat de complete boorkop als een soort mixer door de 
grond woelt, zoals mensen vaak denken.” Het indrukwekkende graafwiel 
met zijn vervaarlijke beitels roept dat beeld gemakkelijk op. In werkelijkheid 
schrapen de tanden, helemaal aan de voorkant van het graafwiel, het zand 
laagje voor laagje af. Daarbij raakt het vermengd met de boorspoeling en 
wordt een slurry gevormd, zoals dat heet in het plastische jargon van de 
tunnelboorders. De slurry wordt afgepompt naar de binnenkant van het 
boorschild en van daaruit naar de straat. 

De graafkamer, waarin het wiel ronddraait, is dus vooral gevuld met 
de boorspoeling. Dat mengsel wordt voortdurend ververst, waardoor het 
vloeibaar blijft. Joustra: “Het heeft de consistentie van pannenkoekenbeslag 
en biedt dus lang niet zoveel weerstand als dat zand aan de waterlijn waarin 
je je schep maar met moeite rond krijgt. Het graafwiel draait vrijwel on-
belemmerd zijn rondjes.” 

De mannen die de boor bedienen moeten wel goed opletten. Want een 
te lage druk op het front kan een ongecontroleerde beweging van de bodem 
veroorzaken; een druk die te hoog oploopt kan even vervelende gevolgen 
hebben. De bentoniet zou naar boven uit kunnen breken en een gat in de 
straat kunnen slaan: de gevreesde blow-out. In beide gevallen is er volgens 
Joustra een reëel gevaar van verzakkingen van gebouwen naast het boortracé.

Om de druk goed te kunnen regelen bevindt zich achter de graafkamer 
een ruimte die half is gevuld met lucht. Die bufferkamer staat in open 
verbinding met de graafkamer, zodat - wanneer de luchtdruk wordt 
verhoogd - de druk op het graaffront toeneemt. Door compressoren in- 
of uit te schakelen kan de boormeester de druk van de slurry nauwkeurig 
regelen en houdt hij het graaffront netjes overeind. 
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Zonder noemenswaardige zakkingen heeft Molly zich een weg 
gegraven onder de huizen van De Pijp. 

Het is een beetje ondergesneeuwd bij de andere aandacht voor de 
Noord/Zuidlijn. Boormachine Victoria werd gedoopt, de laatste vloermoot 
van station Vijzelgracht werd gestort en een nieuwe verdeelhal in gebruik 
genomen onder het Stationsplein. Maar wie goed oplette zag nog iets anders: 
de grote rode pijl die aangeeft waar de tunnelboormachine zich bevindt, 
bevond zich plotseling op de Stadhouderskade. Dat betekende dat Molly 
zich succesvol onder vijf huizenblokken had doorgewerkt in De Pijp.

Dat is volgens boormanager Paul Janssen van de Noord/Zuidlijn nog 
nooit eerder vertoond op Nederlandse bodem. Zeker niet met huizen op 
oude houten funderingspalen. De passage van De Pijp was vooraf aange-
merkt als een van de lastigste stukken van het hele boortraject. Jansen kijkt 
dan ook terug op een paar enerverende weken.

Bij de eerste twee huizenblokken tussen de Saenredamstraat en de Daniël 
Stalpertstraat zat Molly nog niet zo diep. Daarom had aannemer Saturn een 
installatie paraat waarmee waterdun beton, grout, in de bodem kon worden 
gespoten. Zodra ook maar de kleinste verzakking werd waargenomen ging 
de groutpomp aan. Zo werden ontstane holtes tussen de voeten van de fun-
deringspalen en de boormachine direct opgevuld. Om zeker te weten dat 
het systeem werkte waren van tevoren de panden een tiende millimeter  
opgetild. Door die groutcompensatie bleven de zakkingen van de eerste 
twee woonblokken beperkt tot 1 à 2 millimeter.

Vanaf de Daniël Stalpertstraat moest Molly het helemaal op eigen kracht 
doen. Dat leek volgens Janssen mogelijk aangezien de onderkant van de 
machine zich inmiddels op -34 meter bevond. Dat was zo ver verwijderd 
van de funderingspalen dat er nauwelijks nog invloed verwacht werd op 
hun draagkracht. Hier kon de boorploeg dus alleen aan de achterkant van 
het boorschild grout in de bodem injecteren, zoals voortdurend gebeurt. 
Want de diameter van het graafwiel is een paar centimeter groter dan die 

van de tunnel die de boor in de grond achterlaat. Die ruimte die over is wordt 
steevast opgevuld met grout.

Ondanks dat grouten aan de achterkant van de boor heb je volgens 
Janssen altijd wat volumeverlies. Dat leidt standaard tot beperkte zakkingen 
recht boven de boor. Zo ook in De Pijp. Gemiddeld zakten de panden waar 
Molly onbeschermd onderdoor ging 3 millimeter, met een uitschieter naar 5 
millimeter. “Dat zijn bewegingen die een huis gemakkelijk op kan vangen”, 
aldus de boormanager, “en bijna dagelijks doormaakt. Tijdens een normale 
dag- en nachtcyclus, warmt een huis overdag op en zet het ietsje uit, terwijl 
het ’s avonds als het kouder wordt, weer krimpt. De ramen van de huizen in 
De Pijp zijn bescheiden en er zijn ook geen kwetsbare natuurstenen details. 
En metselwerk kan wel wat beweging opvangen.” 

Janssen en consorten zijn zo overtuigd van een goede afloop dat ze 
inmiddels al druk bezig zijn de diepe schachten waaruit de groutcompensatie 
plaatsvond te ontmantelen. Nog een keertje na-injecteren is er dus niet meer 
bij. “Maar dat hoeft ook helemaal niet, hebben we bij de Bijenkorf en Madame 
Tussauds geleerd”, verzekert de boormanager. “We dachten toen nog dat er 
misschien een nazakking zou komen en hielden de installaties lang paraat. 
Maar er gebeurde helemaal niets en alles bleef stabiel. We ruimen de boel 
nu dus maar zo snel mogelijk op zodat de omwonenden de straat kunnen 
gebruiken waar hij voor bedoeld is. De bovenste meters van de betonnen 
schacht slopen we met pneumatische hamers de rest vullen we met zand. 
Dat levert uiteindelijk meer overlast op dan die hele passage van de boor.” 
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Omdat station Vijzelgracht nog niet ver genoeg af is, moest Molly even 
geparkeerd in speciaal geprepareerde grond. 

De hydrauliekpompen zijn uitgezet. Het graafwiel staat stil en de ruimte 
voor de boor is gevuld met zware slurry. “We hebben nog net niet de stroom 
eraf gehaald”, vertelt Jeroen de Leeuw van de Noord/Zuidlijn. “Want de 
machine wordt geregeld geïnspecteerd. Maar verder is Molly in een soort 
winterslaap gebracht.” 

Dat moest wel omdat de bouw van station Vijzelgracht nog niet ver 
genoeg gevorderd is om Molly te kunnen ontvangen. Als Molly nu de wand 
van het station zou aanboren zou die het volgens de projectleider boor-
toezicht jammerlijk begeven. Eerst moet er nog een zogeheten brilwand 
achter de bestaande diepwand worden opgebouwd. De brilwand heeft 
weliswaar een gat op de plek waar Molly binnenkomt, maar biedt daar 
omheen voldoende sterkte en stijfheid om de krachten die vrijkomen bij 
het doorboren van de wand op te vangen. Bovendien zitten in de brilwand 
allerlei afdichtingen zodat er geen water het station instroomt zodra de 
boormachine de wand lek prikt. 

Om Molly veilig te kunnen parkeren moest de bodem vlak voor het 
station wel eerst verstevigd worden. Anders zou de grond voor de boorkop 
in beweging kunnen komen, met alle gevolgen van dien. Probleem was 
dat het station ter plekke een soort uitstulping maakt voor de toekomstige 
verdeelhal. Aannemer Saturn kon dus niet vanaf het maaiveld cement in de 
bodem injecteren, maar moest dat doen door de vloer van die hal heen. Maar 
die was daar helemaal niet op berekend. Want Molly zou oorspronkelijk uit 
het noorden komen en helemaal niet pauzeren aan de zuidkant van station 
Vijzelgracht. 

Die 75 centimeter dikke betonvloer van de verdeelhal zat zo vol met 
wapening dat het uitgesloten was om daar tussendoor te boren. Om niet 
teveel wapeningsstaven te doorsnijden mocht Saturn maar een stuk of 
twintig gaten boren. Daardoorheen stak de aannemer kunststoflansen waar  

afwisselend cement en gel in werd gepompt. Cement voor de sterkte, 
gel omdat het de poriën van de grond zo goed opvult en verder van het 
injectiepunt komt. De Leeuw: “Het doel was niet een massief blok beton te 
vormen, maar om de grond direct voor de boor stabiel te krijgen.” 

En nu staat Molly met haar voorkant rustig in dat verstevigde grond-
massief. Op nog geen halve meter van de stationswand. De cilinders waar-
mee de tunnelboor zich normaal gesproken hard naar voren afzet zijn 
helemaal ingetrokken en de ruimte is opgevuld met stevige stalen blokken. 
Op die manier wordt voorkomen dat Molly een stukje terugkruipt als de 
oliedruk in de cilinders terugloopt. Zo zijn er meer voorzieningen getroffen 
om de winterslaap veilig te doorstaan. 

Over een maand of vijf laat Saturn de machine weer ontwaken en wordt 
alles weer aangesloten om station Vijzelgracht alsnog aan te kunnen boren. 
Zodra zustermachine Victoria is aanbeland in station De Pijp, stapt de 
boorploeg over op Molly en boort met haar de laatste meters. De machine 
komt dan ook de kunststoflansen tegen voor de bodemversteviging die 
zijn achtergebleven. “Maar die vormen geen noemenswaardige hindernis 
voor de beitels van het graafwiel”, verzekert de projectleider boortoezicht.  
“Die zijn peanuts vergeleken met de betonnen diepwanden van het station 
die Molly meteen daarna voor haar kiezen krijgt.” 
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Noortje, Gravin, Molly en Victoria plaatsen in totaal ruim 25.000 
betonnen stenen in de Amsterdamse bodem. Die voldoen aan strenge 
maattoleranties. 

Zes flinke gekromde betonnen segmenten die samen een gesloten ring 
vormen. Dat zijn de bouwstenen waaruit de wand van de boortunnel wordt 
opgebouwd. Wekelijks komt er wel een trein aan in de Coenhaven met een 
stuk of 300 van die segmenten. Afkomstig van een Duitse betonfabriek net 
over de grens bij Hengelo. Na diverse tussenstops en inspecties komen de 
stenen uiteindelijk in het binnenste van de boormachines terecht en worden 
ze met een soort robotarm op elkaar plaatsen. Zodra het kleinste segment, 
de sluitsteen, op zijn plek zit, zetten de boormachines zich hard af tegen de 
net geplaatste ring om verder te graven. 

“Dat is ook precies het moment waarop de segmenten het zwaarst belast 
worden”, meldt Cornelius Schulze van aannemer Saturn. “In hun hele 
verdere leven in de Amsterdamse bodem krijgen ze het nooit meer zo zwaar 
voor de kiezen.” De gronddruk die ze te verwerken krijgen zodra ze buiten 
het boorschild komen is nog tot daar aan toe. Daar is die ringvorm juist heel 
geschikt voor. 

De kracht van een rijdende metro, zodra de tunnel eenmaal in gebruik is, 
valt ook best mee, weet de projectleider tunnelsegmenten. Maar de krachten 
loodrecht daarop, als de stenen nog maar net op hun plek zitten, stellen de 
segmenten zwaar op de proef. Op de plaatsen waar de hydraulische cilinders 
van de boor drukken heeft de betonfabriek niet voor niets extra veel stalen 
wapening aangebracht. Dat moet de zaak bij elkaar houden onder het geweld 
van de 870 ton zware Molly die met alle kracht vooruit wil.

Schulze reist geregeld af naar de betonfabriek om te kijken of alles goed 
gaat. Want de eisen zijn hoog. De betonnen elementen moeten bijvoorbeeld 
tot op 2/10 van een millimeter nauwkeurig geproduceerd worden. Wordt 
daar de hand mee gelicht dan gaan de segmenten op plekken tegen hun buren 
aan liggen waar die er niet op berekend zijn. Dan spatten brokjes beton van 

de tunnelwand af, misschien wel complete schollen. De wapening kan dan 
gaan roesten of de tunnel gaan lekken.

“Een nauwkeurigheid van 2/10 mm is in de betonwereld echt heel 
hoog”, benadrukt de ingenieur. “Een zandkorrel meet bijvoorbeeld al gauw 
1 mm, als het niet het dubbele is. Om maar te zwijgen over het grind dat aan 
het betonmengsel is toegevoegd. Daarvan gebruikt de betonfabriek korrels 
tot een diameter van 16 mm.” Niettemin is het volgens Schulze heel goed 
mogelijk om met die grofstoffelijke materialen zo nauwkeurig te werken. 
“Maar dan moet je wel goed weten wat je doet. De mallen waarin het beton 
wordt gestort moeten om te beginnen heel nauwkeurig gemaakt zijn. Ze 
moeten voldoende stijf zijn en worden voortdurend gecontroleerd op 
slijtage. En er moet voldoende fijn cement gebruikt worden om de ruimtes 
tussen de grovere zand- en grindkorrels goed te vullen, zodat een fraai glad 
oppervlak ontstaat.”

Een onafhankelijk bedrijf maakt met laserapparatuur regelmatig  
3D scans van de segmenten in de betonfabriek. Zo wordt bepaald of de tole-
rantie niet wordt overschreden. Segmenten die niet voldoen gaan resoluut 
een breekinstallatie in. Schulze is volgens eigen zeggen streng. “Streng 
doch rechtvaardig. Maar dat moet ook. Hoewel elke tunnelring identiek 
is mag de aandacht bij de productie geen moment verslappen. De tunnels 
voor de Noord/Zuidlijn moeten 100 jaar meegaan. Terwijl de kleinste on-
regelmatigheid in de toekomst al voor problemen kan zorgen.” 
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Om het laatste stukje te overbruggen was een reusachtige klomp ijs 
nodig tussen Noortje en station Rokin. 

Vijftig centimeter van haar eindbestemming, pal voor de diepwand van  
station Rokin. Daar stond Noortje ruim 17 maanden lang geparkeerd. 
Station Rokin was namelijk nog niet klaar toen de boor in oktober 2010 
arriveerde. Aannemer Saturn en de Noord/ Zuidlijn besloten de volgtrein 
terug te trekken en de verbinding later tot stand te brengen met behulp van 
de vriesmethode. Die techniek wordt wel vaker toegepast om lastige aan-
sluitingen te maken.

Toen station Rokin vorig najaar helemaal ontgraven was en voorzien van 
een solide vloer, werden er vrieslansen geboord door de wand van het station. 
Op korte afstand van het boorschild van Noortje werden rondom 24 lansen 
in de bodem aangebracht, helemaal tot aan de achterkant van de machine. 
Daar werden leidingen op aangesloten waardoor ijskoud pekelwater met 
een temperatuur van -40°C werd rondgepompt. Stapje voor stapje bevroor 
de grond en werd Noortje stevig ingepakt in een cilinder van ijs.

Na vijftig dagen vriezen gaven de thermometers begin vorige week aan 
dat de wand van die cilinder zeker 1,20 meter dik was. Dat was volgens 
Remco Kleinlugtenbelt, projectleider van de Noord/Zuidlijn het sein om 
te beginnen met het maken van de doorbraak. Kleinlugtenbelt: “Computer-
simulaties hadden uitgewezen dat de holle ijsklomp zeker twaalf weken 
open kan blijven staan zonder dat zich grote vervormingen voordoen en 
het ijs gaat ‘kruipen’.” De mannen van Saturn pakten daarop meteen hun 
pneumatische hamers. Ze zetten die eerst in het beton van de stationswand 
en daarna in de bevroren grond, die nauwelijks minder hard bleek. Na dagen 
hakken en breken werd een glimp zichtbaar van het graafwiel waarmee 
Noortje zich een weg had gebaand van het Damrak naar het Rokin. 

De bouwvakkers schakelden onmiddellijk over op de snijbranders en 
zetten die in het staal. De komende week zijn ze volgens Kleinlugtenbelt nog 
zeker zoet met het aan stukken snijden van het graafwiel, en al het andere 

staal daarachter. Het leeuwendeel gaat naar de schroothoop tegen de oud-
ijzerprijs. Alleen het lager van de aandrijving verwacht Saturn heelhuids 
uit de machine te krijgen en wordt tegen een iets hogere prijs terugverkocht 
aan boorfabrikant Herrenknecht. Die kan het wellicht hergebruiken in een 
andere machine. Het schild zelf blijft in de bodem achter. 

Niet voor niets staat de methode inmiddels te boek als de verloren-
schild-methode. Enigszins eufemistisch suggereert het dat de bouwers van  
de Noord/Zuidlijn bewust de keuze hebben gemaakt om hun kostbare 
machines op te offeren en daar min of meer toe gedwongen werden vanwege 
problemen als bij de Vijzelgracht. Op internationale tunnelcongressen leidt 
het verhaal van ‘the Amsterdam lost shield method’ steevast tot hilariteit in 
de zaal. 

Binnen dat verloren schild, ingepakt in een waterdichte ijskraag, wordt 
dus het laatste stukje tunnel opgebouwd. Alleen niet zoals gebruikelijk met 
prefab betonnen segmenten; de betonmortel wordt nat aangevoerd en ter 
plekke gestort in een bekisting die eerst is uitgerust met de nodige stalen 
wapening. De projectleider: “Het is een behoorlijke klus, die vereist dat er 
24 uur per dag wordt doorgewerkt.”

Intussen wordt de temperatuur en dikte van het ijslichaam zorgvuldig 
gemonitord. Want de warmte van de snijbranders doet daar een flinke aanslag 
op. Gelukkig wordt er onderwijl doorkoeld en wordt er onophoudelijk 
pekelwater door de vrieslansen gepompt. Zustermachines Gravin, Molly en 
Victoria kunnen volgens Kleinlugtenbelt later rekenen op een vergelijkbare 
behandeling. Ze eindigen allemaal ingevroren, vrijgehakt en aan stukken 
gereten in de bodem bij station Rokin. 
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Victoria stevent af op station De Pijp waar weer een paar dagen sloop-
werk wacht van de taaie stationswand. Molly maakte dit al eerder mee. 

Boormachine Molly had een dag lang staan knagen aan de 1,20 meter 
dikke diepwand van station De Pijp. Niet alleen in de boormachine zelf, 
ook in het station was het een herrie van jewelste geweest door de rolbeitels 
die het keiharde beton versplinterden. Toen een luide knal de kakafonie 
overstemde gaf de projectleider boortunnels van aannemer Saturn, Frank 
Otten, de opdracht het boren te staken. 

In de trommel waarin Molly werd opgevangen liet hij het water ver-
vangen door lucht onder hoge druk. Dat maakte het mogelijk om samen 
met twee collega’s poolshoogte te nemen. Daarvoor moesten ze wel een 
tijdje in een drukcabine plaatsnemen om hun bloed te laten wennen aan de 
veel hogere druk voor de boorkop. Dat is het zogeheten inschutten. Anders 
zouden ze last krijgen van duikers- of caissonziekte. 

Alles wees erop dat de zware betonnen diepwand verbrijzeld was en dat 
de boormachine station De Pijp was binnengedrongen. Maar toen Otten en 
zijn collega’s de deur van de druksluis openden en met hun zaklantaarns naar 
voren schenen zagen ze tot hun verbazing nog veel beton overeind staan. In 
het midden was de wand bezweken, maar langs de randen zat er nog een 
dikke laag beton. Alles werd bij elkaar gehouden door de speciale kunststof 
wapeningsstaven waarmee de stationswand ter plekke was uitgerust. 

Dat was een fikse tegenvaller en de projectleider slaakte een flinke vloek. 
Otten: “We wisten dat de wand op een gegeven moment zou instorten en 
dan konden we met de boor niks meer uitrichten. We waren er op gebrand 
om dat zo lang mogelijk uit te stellen en hadden daarvoor de waterdruk in de 
trommel extra opgevoerd. Maar dat er zoveel overeind zou blijven hadden 
we niet verwacht. Door de hoge druk van maar liefst 2,65 bar zou slopen 
bovendien heel lang duren. Een bouwvakker met een sloophamer zou maar 
drie uur aaneengesloten mogen werken en telkens veel tijd verliezen met 
in- en uitschutten.”

Otten besloot de spleet tussen de boor en het station dicht te zetten 
met houten wiggen die hij gelukkig bij zich had. Een stuk of zestig wiggen 
sloeg hij op hun plek. Daarna werd er een soort purschuim in de ruimte 
rondom gespoten, om de kans te verkleinen dat er grondwater langs de 
boor de trommel in zou lekken. Toen was het volgens Otten verantwoord 
de luchtdruk te verlagen tot 1 bar overdruk. Bouwvakkers hoefden dan veel 
korter uit te schutten en mochten langere werkdagen maken. 

Al met al waren drie mannen nog bijna drie dagen onafgebroken bezig 
met het slopen van de rest van de wand. Vooral die kunststof wapenings-
staven boden volgens Otten veel verzet. Ze moesten telkens met slijptollen 
doorgeslepen worden zodra er een stuk beton rondom was weggehakt. 
Otten bereidt zich er op voor dat de boorploeg nog een paar keer zo’n sloop-
klus voor de kiezen krijgt. Ook bij station Vijzelgracht waar Victoria op 
aankoerst na De Pijp en waar Molly tijdelijk in de bodem geparkeerd staat. 
“Bij elk station dat Molly en Victoria aandoen, zal het weer raak zijn. Je kunt 
nog zo’n mooie boormachine maken, maar je voorkomt nooit dat er af en toe 
spierballen gebruikt moeten.”
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Duizenden kussens gevuld met kunsthars zorgen ervoor dat de tunnels 
van de Noord/Zuidlijn minstens honderd jaar hun vorm houden. 

De betonnen ringen waarmee de wand van de tunnel wordt bekleed 
zijn aan de zijkant beplakt met hardboard plaatjes. Doodgewone hardboard-
plaatjes van de bouwmarkt. Ze voorkomen dat bij het plaatsen van de 
ringen stukjes beton afspringen. Het plaatje veert een beetje in en spreidt de 
krachten waarmee de boormachine zich afzet.

De vraag is alleen hoe lang die plaatjes op hun plek blijven. Misschien 
vervormen ze langzaam onder aanhoudende druk, of verrotten ze na ver-
loop van tijd. En is de tunnel dan nog wel in staat om alle krachten die er op 
inwerken op te vangen? Toen Frank Kaalberg en Nikolaas van Empel van het 
ingenieursbureau die vraag voorlegden aan internationale tunnelexperts 
kregen zij steevast een ontwijkend antwoord. “Op een bepaald moment 
zouden de nokken waarmee de tunnelringen in elkaar grijpen die functie 
wel overnemen”, vermoedden de meesten.

Dat antwoord stelde de Nederlandse tunnelontwerpers niet erg gerust. 
Al was het maar omdat er een speling op de nokken zit en de tunnel eerst 
behoorlijk moet vervormen voordat die nokken iets doen. En Molly en 
Victoria boren ook grote stukken door de Eemklei, een slappe bodemlaag 
die niet in staat is krachten op te nemen. Vooral langs zware gebouwen, 
zoals het stadsarchief op de Vijzelstraat, voorzag het duo problemen. 

In veel boortunnels worden op dergelijke locaties de betonnen ringen 
vervangen door stalen exemplaren. Die worden met bouten gekoppeld en 
kunnen de belasting gemakkelijker afdragen. Stalen segmenten inbouwen is 
alleen erg duur en Kaalberg en van Empel waren vanaf het begin op gebrand 
op een slimmere oplossing. Als ze er maar in zouden slagen de krachten 
vanaf het begin gecontroleerd door te geven van de ene tunnelring aan de 
andere, dachten ze zonder staal toe te kunnen. 

Daarom besloten ze de kommen waar de nokken van naburige ringen 
ingrijpen uit te rusten met twee plastic injectiekussens. Die kunnen van-
uit de tunnel worden gevuld met tweecomponentenhars. Op die manier 
kunnen ze zodanig op druk worden gezet dat de nokken meteen alle krachten 
opnemen. Niemand hoeft zich dan nog zorgen te maken over de plaatjes. 
Experimenten in het laboratorium bij TNO leerden dat het principe werkte. 
In de drukbank bezweken de nokken van de proefsegmenten veel later dan 
gebruikelijk. Toen ze toch bezig waren besloten Kaalberg en Van Empel ook 
nog handige geleidingsstrips op de ringsegmenten te laten aanbrengen. Dat 
maakt het voor aannemer Saturn mogelijk de bouwstenen heel nauwkeurig 
op elkaar te plaatsen, zonder dat ze ten opzichte van elkaar verdraaien. 

Saturn was overigens niet vanaf de eerste dag overtuigd van de nood-
zaak van alle in Amsterdam uitgedokterde noviteiten. “We zijn geen 
horlogemakers”, klonk het regelmatig tijdens de contractonderhandelingen. 
“De bezwaren waren begrijpelijk, maar ongegrond”, constateert Kaalberg 
achteraf. “Nergens in Nederland zijn namelijk boortunnels gebouwd met 
zo’n schadevrije gladde wand als in Amsterdam.” En dat terwijl Molly en 
Victoria om het stratenpatroon te kunnen volgen, scherpere bochten moeten 
maken, dan welke andere tunnelboor in Nederland ook. Maar op geen plek 
verspringen de segmenten ten opzichte van elkaar. Een knap staaltje werk. 

Wat volgens Van Empel geholpen moet hebben bij de acceptatie door 
Saturn is dat het normale werkproces op de boor niet wordt verstoord. 
“Twee mannen kunnen in een week tijd de duizenden kussentjes vullen op 
een voltooid tunneldeel. Er is geen haast en ze kunnen dat doen lang nadat 
de boor gepasseerd is, zodat ze niemand in de weg lopen.”
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Toen ze lucht voor de boormachine bliezen voor een visuele inspectie 
stond plotseling het Weteringcircuit blank. 

Het was even schrikken voor de mensen die in alle vroegte over het 
Weteringcircuit en de Vijzelgracht op weg waren naar werk of school. 
Tussen de stoeptegels in een vluchtheuvel welde bruine modder omhoog 
en liep de straat op. Het was geen alles verzwelgende stroom, zoals die zich 
soms voordoen in berggebieden na langdurige regenval, maar de tram en het 
andere verkeer moesten toch even worden omgeleid. 

Boormanager Joost Joustra van de Noord/Zuidlijn fronste wel even de 
wenkbrauwen, toen hij hoorde van de lekkage, maar daar bleef het volgens 
hem ook bij. Boormachine Molly was immers al bezig met het aanboren 
van de betonnen stationswand, dus veel kon er volgens Joustra niet aan de 
hand zijn. Hoewel bentoniet en Vijzelgracht een gevoelige combinatie zijn 
die nog altijd de nodige alarmbellen doet rinkelen. De verzakkingen van de 
wevershuisjes in 2008 waren immers te wijten aan hetzelfde mengsel van 
klei en water.

Met het bentoniet werd tijdens de bouw van station Vijzelgracht de 
sleuven voor de betonwanden opengehouden. De steunvloeistof was bij 
het storten van het beton voor die wanden niet allemaal netjes verdrongen, 
zoals de bedoeling was. Molly en haar zustermachines pompen nagenoeg 
dezelfde slurry voor zich uit om de grond gecontroleerd af te kunnen graven. 
Ook als de machine door een betonnen muur boort, zoals bij de stations, 
wordt de steunvloeistof gebruikt. Het betongruis laat zich dan gemakkelijker 
afpompen. 

Toen het lek optrad was aannemer Saturn juist bezig de bentoniet weg te 
drukken door lucht. Dat moest het mogelijk maken met één of twee man een 
inspectie uit te voeren van het graafwiel. Niet dat daar direct aanleiding voor 
was, het gebeurde zekerheidshalve. Het is per slot van rekening een taaie 
klus, om zo’n anderhalve meter dikke betonnen muur te vermalen met een 
stel rondraaiende stalen beitels. “Wat er gebeurt moet zijn”, reconstrueert 

Joustra, “is dat de lucht die voor de machine werd gepompt, een weg naar 
boven heeft gevonden. Onder de vloer door van de verdeelhal van het station 
waar Molly zich op dat moment onder bevond. Lucht is vluchtiger dan de 
bentoniet en heeft waarschijnlijk de weg vrijgemaakt voor de modder.” 

Vijfentwintig meter onder het straatniveau in het hart van de machine 
zag de boormeester van Saturn onmiddellijk dat er boorspoeling weglekte 
waarop hij de luchtdruk verlaagde. Daarop stokte de modder-stroom op het 
Weteringcircuit. Joustra: “Het is alsof Molly een boertje liet. Daarbij stroomt 
er in haar geval ook een paar duizend liter blubber de straat op.” Het ontstane 
gat moest uiteraard wel gedicht. Daarvoor werden tegels en klinkers uit het 
wegdek gelicht om het gat vrij te graven zodat het kon worden opgevuld met 
een licht mengsel van zand en cement. Het hoeft niet keihard te worden, 
als het de zaak maar op zijn plek houdt. Daarna kon Molly verder met haar 
werk. Een paar dagen later boorde ze alsnog veilig station Vijzelgracht aan. 

“We waren er op beducht”, besluit de boormanager. “Een bentoniet-
lekkage rond de stations is een van de scenario’s uit het incidentenplan die 
we vooraf goed hebben uitgewerkt. De grond is er door alle bouwwerk-
zaamheden flink doorgeroerd en de kans dat er boorvloeistof naar boven 
uitbreekt is daardoor groter. Als het tien of twintig meter eerder was ge-
beurd was het vervelender geweest, maar hier kon het niet zoveel kwaad. 
Het leverde vooral hinder op, gevaar voor verzakkingen is er geen moment 
geweest.” 
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De geoliede tunnelfabrieken moeten flink inhouden als ze stalen 
ringen inbouwen voor de toekomstige nooduitgangen. 

Twintig minuten. Dat is de tijd die de boorders gemiddeld nodig hebben 
om een tunnelring op te bouwen. Eén voor één worden de betonnen seg-
menten opgepakt met een speciale vacuümheffer en op hun plek gezet 
binnen het boorschild. Zodra het zesde segment de ring sluit zet de boor zich 
naar voren af en wordt het kersverse stukje tunnel blootgesteld aan de druk 
van de Amsterdamse bodem. Gelukkig is er geen constructie denkbaar die 
daar beter tegen is opgewassen dan zo’n gesloten ring. 

Bij de toekomstige vluchtwegen voor de metro ligt dat anders. Daar moet 
die ring doorbroken worden om plaats te maken voor een deur die toegang 
biedt naar de andere tunnelbuis of een schacht naar boven. Zo kunnen de 
metropassagiers straks een veilig heenkomen zoeken bij een brand of een 
andere calamiteit.

Om de krachten om die deuropening heen te leiden monteert aannemer 
Saturn daar geen betonnen ringen, maar exemplaren die deels in staal zijn 
uitgevoerd. Acht ringen worden met bouten en voorspanstaven tegen el-
kaar getrokken en vormen zo een sterk geheel. “Het plaatsen van die stalen 
segmenten doorbreekt het ijzeren ritme van de machine en de boorploeg”, 
vertelt projectleider Norbert Riedel, zo’n 17 meter beneden maaiveld. “Elke 
ring wordt met een stuk of 150 zware bouten aan zijn voorganger bevestigd. 
Eerst worden ze flink aangedraaid. Daarna graaft de boor een klein stukje, 
zodat de ring zich zet onder de krachten en worden de bouten definitief 
aangedraaid.” 

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Als Riedel zich tussen wat lei-
dingen en slangen naar de voorkant van de boormachine heeft gewurmd 
wijst hij op vier collega’s die daar druk zijn met het plaatsen. Voor het 
aandraaien van één bout zijn twee mensen nodig. De één plaatst een hy-
draulische dopsleutel op de moer en houdt met een andere sleutel in zijn 
andere hand de bout tegen. De ander bedient de hydrauliekpomp waardoor 

de bout wordt aangedraaid. Omdat de bouten nogal dicht op elkaar zitten 
wil de Engelse sleutel soms niet meteen loskomen en is er nog wel eens een 
klap nodig met een flinke voorhamer. Dat zorgt voor oponthoud. 

Zo verloopt elk stapje van die geoliede machine die een tunnelboor 
normaal gesproken is, veel langzamer rondom de toekomstige nooduit-
gangen. Het oppakken van de stalen segmenten kan bijvoorbeeld niet met 
de vacuümheffer. Die zijn namelijk veel grilliger van vorm dan de gladde 
betonnen exemplaren, waardoor de zuignappen geen vacuüm kunnen op-
bouwen. Er moet eerst een adapter worden gemonteerd waar het segment 
weer met bouten aan wordt bevestigd. “Nog zoiets dat veel tijd kost”, 
verzucht Riedel die het liefst zo snel mogelijk door lijkt te willen boren.

Zelfs de aanvoer van materieel verloopt stroever. De zware bouten die 
al gauw een paar kilo per stuk wegen staan in een plastic kuip op de trein 
die de machine bevoorraadt. Maar er is geen transportsysteem om de bouten 
helemaal voor in de machine te krijgen. Een keten van mannen geeft de 
bouten en moeren één voor één aan elkaar door. Zoals brandweermannen 
vroeger emmers water aan elkaar doorgaven. Iedereen die toevallig in de 
buurt is moet meehelpen. Ook de treinmachinist. “De stalen segmenten 
gooien ons hele productieproces overhoop”, besluit Riedel. “We zijn als een 
autofabriek die gewend is witte auto’s te maken, die plotseling een blauwe 
auto moet produceren. Dat gaat niet zonder slag of stoot.” Met de acht ringen 
rond een nooduitgang zijn we gemiddeld twee dagen bezig, terwijl we op 
een goede dag soms wel vijftien betonnen ringen plaatsen.” 
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Fijne kunststofvezels maken de betonnen segmenten voor de tunnels 
goed bestand tegen brand. 

“Net engelenhaar, zoals dat in de kerstboom als versiering wordt 
gebruikt’. Zo moet je je volgens Frank Kaalberg van ingenieursbureau 
Witteveen+Bos de polypropyleenvezels voorstellen die aan het beton zijn 
toegevoegd van de tunnelwanden. “Heel fijn vlasachtig spul is het.” De 
vezels zijn toegevoegd omdat ze bij brand gemakkelijk smelten. Wat over- 
blijft, is een fijn vertakt stelsel van minuscule kanaaltjes waardoor de water-
damp kan ontsnappen die in het beton ontstaat bij brand.

Die waterdamp is namelijk verantwoordelijk voor de meeste schade 
bij branden in tunnels. Elk beton bevat volgens de ontwerpmanager van 
Adviesbureau Noord/Zuidlijn ongebonden water. Dat is water dat niet heeft 
gereageerd met het cement tijdens het uitharden. Meestal gaat het maar om 
een heel klein beetje, maar als het gaat koken onder invloed van hitte en de 
damp kan niet weg, ontwikkelt zich een enorme druk, waardoor stukken 
beton afspatten. Bij een flinke tunnelbrand kan de wand gemakkelijk 10 tot 
20 centimeter beton verliezen. Dan staat de tunnel zo’n beetje op instorten. 

De oplossing met het engelenhaar is een jaar of tien oud. Hij is toegepast 
in een handjevol tunnels in Engeland, Spanje en Duitsland. De boor-
tunnels voor de Noord/Zuidlijn betekenen de Nederlandse primeur. Die 
kon overigens alleen nog maar zijn beslag krijgen door de problemen die 
waren ontstaan bij de bouw van station Vijzelgracht. In het jaar uitstel, 
waarin ogenschijnlijk al het werk stil lag, konden Kaalberg en consorten de 
benodigde computersimulaties en praktijkproeven laten uitvoeren om aan 
te tonen dat het principe werkt. Proefstukken van de tunnelwand werden 
bij een testinstituut in Leipzig onderworpen aan de zwaarste brandtests 
en verloren daarbij hooguit twee centimeter van hun totale dikte van 35 
centimeter. 

De extra tijd door de problemen op de Vijzelgracht gaf ook de beton-
producent in Duitsland de tijd om te experimenteren met de receptuur en 

de mengverhoudingen van zijn beton. Kaalberg: “Want als je niet oppast 
verandert de mortel door de toevoeging van het engelenhaar in een taaie, 
kleverige massa, die je van zijn levensdagen niet overal netjes in de mal 
krijgt waarin het beton voor de tunnelwand wordt gestort. De precieze 
dosering, moest proefondervindelijk bepaald worden.” Toen de Commissie 
Veerman haar finale oordeel velde en toestemming gaf om door te gaan 
met de bouw van de Noord/Zuidlijn waren de laatste tests afgerond. Op 
het nippertje konden de beschermende vezels van polypropyleen nog in de 
plannen worden meegenomen. 

Anders was de complete tunnel aan de binnenkant waarschijnlijk 
afgewerkt met een drie centimeter dikke laag brandwerende stuc. Dat ver- 
oorzaakt een enorme troep bij het aanbrengen. Maar ook als de tunnel in 
gebruik is blijft zo’n tunnel volgens Kaalberg een stoffige bedoening. De 
oplossing met de polypropyleenvezels vindt hij daarom veel eleganter. Per 
kuub beton is er slechts twee kilo vezels nodig. Dat kost een fractie van het 
aanbrengen van brandwerende stuc met een spuitrobot. Kaalberg schat de 
kans op een tunnelbrand overigens niet groot. 

Een metrostel met inhoud vliegt niet gemakkelijk in brand. Heel anders 
dan autotunnels waar vrachtwagens met volle benzinetanks, en beladen 
met stapels pallets, autobanden of andere brandbare materialen doorheen 
rijden. Bij de Noord/Zuidlijn gaan ze er bovendien vanuit dat een brandend 
metrotoestel in alle gevallen doorrijdt naar het volgende station dat 
nooit verder dan 900 meter weg is. Daar kunnen reizigers gemakkelijker 
uitstappen en kan de brandweer het vuur te lijf. De ingebakken bescherming 
van de tunnelwand met de polypropyleenvezels vormt wat Kaalberg betreft 
vooral een extra zekerheid. “Maar het is prettig dat die er is.”
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Nederlandse aannemers droomden ooit van een revolutionaire eigen 
boortunneltechniek. Maar ze overspeelden hun hand en de Noord/Zuid- 
lijn wordt geboord met ‘traditionele’ Duitse machines. 

Wie wel eens in de buurt is geweest van Noortje, Gravin, Molly, of 
Victoria, hoort voornamelijk Duits spreken. Duitsers domineren de 
boortunnelbouw. De firma Herrenknecht verkoopt boormachines over de 
hele wereld en levert er steevast ook wel een paar mannetjes bij die ervoor 
zorgen dat de boel blijft draaien. Een tunnelboormachine is nou eenmaal 
geen auto waar je, na een korte instructie van de dealer, zo mee wegrijdt. 

Toen de eerste tunnelboormachines vijftien jaar geleden in Nederland 
aan de slag gingen dachten vaderlandse aannemers het kunstje zelf wel 
even onder de knie te krijgen. Een consortium van machinebouwers 
en ingenieursbureaus had vergevorderde plannen om een eigen boor te 
bouwen volgens een revolutionair nieuw ontwerp. Want die traditionele 
schildboren waren oorspronkelijk ontworpen voor een harde droge bodem 
terwijl in Nederland de grond juist zacht is en het grondwater hoog staat. 

Een gat maken in de grond heeft in Nederland meer weg van baggeren 
dan van boren. Vandaar dat IHC, fabrikant van reusachtige baggerschepen 
een vooraanstaande rol speelde bij de ontwikkeling van de Industriële 
Tunnelbouw Methode (ITM). Naast onder andere offshore bedrijf Heerema. 
Hun techniek zou niet alleen stukken sneller werken dan de Duitse 
schildboren maar ook nog eens 10 procent goedkoper zijn.

Het idee was dat ze niet zouden gaan zeulen met van die voorgevormde 
betonnen segmenten die onder de grond worden samengesteld tot complete 
tunnelringen. Bij ITM zouden ze de mortel rechtstreeks vanuit de betonauto 
in de ruimte persen tussen de boormachine en de bodem. Op die manier 
was er veel minder staal nodig voor de wapening, wat flink in de kosten 
scheelde. Ook zou er minder gevaar zijn voor verzakkingen. 

De plannen waren veelbelovend en de deelnemende bedrijven ope-
reerden voortvarend. “Misschien wel te voortvarend”, concludeert Han 

Admiraal achteraf. Als directeur van het Centrum Ondergronds Bouwen 
was hij destijds intensief betrokken bij de ontwikkeling van de ITM methode. 
Het consortium slaagde er bijvoorbeeld in Rijkswaterstaat te overtuigen dat 
de tunnel geen lange wapeningsstaven nodig had, maar dat korte staalvezels 
ook voldoende sterkte opleverde. Dat was een revolutie in de betonwereld. 
Een eerste project in de vorm van de Haagse Hubertustunnel leek nabij. 
Toen iedereen de vezelwapening geaccepteerd had, kwam ITM plots op de 
proppen met een tunnelontwerp compleet zonder wapening. Admiraal: 
“En zo gingen ze maar door. Ze draaiden aan teveel knoppen tegelijk, 
waardoor het moeilijk was voor buitenstaanders om nog te beoordelen of 
het uiteindelijk wel een veilige en betrouwbare tunnel zou opleveren.” 

Toen puntje bij paaltje kwam kozen Rijkswaterstaat en gemeente  
Den Haag er toch voor de Hubertustunnel te boren met een traditionele 
machine. Men had in de tussentijd namelijk ook niet stilgezeten, weet 
Admiraal die tegenwoordig een eigen adviesbureau runt. Er waren een 
aantal tunnels in de slappe Nederlandse bodem gerealiseerd waardoor er ver-
trouwen ontstond en de prijzen omlaag konden. Daar kwam nog eens bij 
dat er door al die projecten goedkopere tweedehands machines beschikbaar 
kwamen. Het theoretische voordeel van ITM-methode woog niet op tegen 
de praktijkvoorsprong die men inmiddels had geboekt. 

De uitgangspunten van ITM spreken de civiel ingenieur in Admiraal nog 
steeds aan. “Maar het is in de techniek nu eenmaal niet altijd zo dat het meest 
geperfectioneerde systeem de concurrentiestrijd wint. Zo ging het niet bij 
videospelers, niet bij computerbesturingssystemen, niet bij ruimteveren en 
ook niet bij tunnelboormachines.”

Het Parool

Ad Tissink

Nederlandse tunnelboor 
redde het niet 

22

Boormachine Molly 

in fabriek met de 

monteurs die haar 

bouwden.

Foto Herrenknecht



60 61

Als bijproduct produceren Molly en Victoria enorme bergen zand en 
klei, die moeten worden afgevoerd. 

Zo’n 230.000 kuub grond komt er vrij bij het boren van de Noord/Zuidlijn. 
Bijna twee keer het Olympisch Stadion vol. Strikt genomen is het afval van 
het boorproces, maar wel schoon afval, dus het is zonde om daar niets mee te 
doen. Het wordt daarom gedumpt in de IJhaven. Sinds daar geen zeeschepen 
meer aanmeren kan die best wat ‘verondiept’ worden. Dan kan er weer 
zonlicht op de bodem komen waardoor waterplanten kunnen groeien. 
Dat komt op haar beurt weer de visstand en waterkwaliteit ten goede. Een 
ondieper havenbekken voor het Java-eiland vergemakkelijkt bovendien het 
toekomstig onderhoud van de kademuren. 

Nico Spithorst en zijn zoon Bennie zijn vanaf het eerste uur betrokken 
bij het afvoeren van het zand en de grond van de Noord/Zuidlijn. Namens 
aannemer De Vries & van de Wiel varen ze met hun eigen duwboot ‘De 
Zeehond’ splijtbakken heen en weer tussen de scheidingsinstallatie aan de 
Ouderkerkerdijk en de IJhaven. In wisseldiensten met twee andere duw-
boten zijn ze daar dag en nacht zoet mee. Want Molly en Victoria mogen 
nooit stil komen te staan omdat de grond niet op tijd is afgevoerd. 

Dagelijks maken vader en zoon Spithorst twee keer het tochtje van 
ongeveer zes kilometer. De afstand is niet zo groot, maar er moeten een stuk 
of tien bruggen geopend worden en de doorvaart is vaak smal. Dat maakt 
dat er aardig wat tijd mee gemoeid is. Maar de inhoud van één splijtbak staat 
gelijk aan die van tien vrachtwagens, dus per saldo is het transport over 
water een slimme keus. 

Nico, vierde generatie schipper uit een Amsterdamse sleepbootgeslacht, 
stuurt ‘De Zeehond’ met de veertig meter lange naamloze bak geroutineerd 
door de smalle openingen. De Hoge Sluisbrug is de smalste passage op de 
route. De houten stootrand van de bak is er speciaal voor vervangen door een 
dunnere van staal. Dan nog blijft er aan weerszijden amper tien centimeter 
speelruimte over. Voor de zekerheid staat zoon Bennie paraat met een stuk 

‘wrijfhout’ om tussen de boot en de kademuur te steken als er een botsing 
dreigt. Het zou zonde zijn als de net gerestaureerde monumentale brug 
meteen weer beschadigd raakt. 

Aangekomen in de IJhaven openbaart zich het geheim van de splijtbak. 
Op het voor- en achterdek bevinden zich reusachtige scharnieren waar om-
heen de twee helften van de romp kunnen draaien. Op commando van 
de schipper splijt het ruim in tweeën en plonst de inhoud naar beneden. 
Helaas blijft er nog wel wat van de lading plakken aan de wanden. Bennie 
moet met een flinke schep de wanden van het geopende ruim afschrapen 
om achtergebleven grond los te steken. “En dan zit de boor momenteel nog 
niet eens in de Eemklei”, moppert hij. Vader Nico zet de combinatie in de 
achteruit en geeft flink gas, zodat het schroefwater hard in de geopende bak 
stroomt. Zo probeert hij zoonlief wat te helpen. Het duo maakt zich op voor 
zware tijden. Want de Eemklei die Victoria op haar laatste traject aanboort 
tussen Vijzelgracht en Rokin is taai spul.

Zodra de bak helemaal leeg is wordt er weer koers gezet naar de 
Ouderkerkerdijk naar de bentonietscheidingsinstallatie. Over de Nieuwe 
Herengracht en de Amstel. Als Bennie en Nico na een tocht van vier 
uur varen terug zijn, ligt er al weer een nieuwe bak op ze te wachten. Die 
vermaledijde boormachines gunnen hen ook nooit eens even rust. 
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Er moest een kleverige pasta uit Duitsland worden ingevlogen om het 
lek bij de Vijzelgracht te stoppen.

Dweilen met de kraan open. Dat is wat de boorploeg van aannemer 
Saturn deed toen er onverhoopt een lek was ontstaan. Ze moest wel, want 
als iemand de kraan had dichtgedraaid was het gevaar volgens Paul Janssen 
veel te groot voor verzakkingen. Nu bleven die beperkt tot 7 mm bij de 
gevels van vier panden aan de Vijzelgracht. “Het is basiskennis voor elke 
tunnelboorder”, doceert de boormanager van Noord/Zuidlijn. “Zorg dat je 
druk houdt op het boorfront.” 

De bentoniet, een mengsel van zwelklei en water, die aan de voorkant 
van de boormachinekop onder druk in de grond werd gespoten stroomde 
binnen een mum van tijd het station in. Want de speciale druktrommel of 
STS van waaruit Victoria bezig was te vertrekken sloot niet netjes aan op 
de stationswand. Een afsluitend rubberprofiel opgepompt met lucht, een 
soort grote fietsband, rondom deed zijn werk niet. Hij was lek of niet goed 
gemonteerd. Dat moet nog worden uitgezocht.

De eerste uren stroomde er zo’n 90 kuub bentoniet per uur station 
Vijzelgracht binnen. Een klein zwembad vol. Het werd in allerijl naar een 
verdiept gedeelte van het station gepompt. Toen de bentonietvoorrraad op 
was, werd er water uit de Amstel voor de boor gepompt. Dat stroomde zo 
mogelijk nog sneller het station binnen, maar kon gelukkig verantwoord 
geloosd worden op de Lijnbaansgracht. Daar hielp de brandweer een handje 
mee.

Onderwijl was de boorploeg druk bezig om te proberen het lek te 
dichten met injecties. In de wand van het station zijn daarvoor leidingen in-
gebouwd, maar die kwamen vlakbij het lek uit. De twee componentenhars 
die erin werd gespoten kreeg daardoor geen tijd om uit te harden voordat 
hij terug was gestroomd het station in. Injecteren dwars door de net 
geplaatste tunnelringen hielp ook niet, evenmin als het injecteren via de 
bentonietleidingen aan de voorkant van de boor. 

In een soort wanhoopspoging stortten de mannen van aannemer  
Saturn op een gegeven moment beton tegen de onderkant van het STS. Niet 
dat ze de illusie hadden dat ze het lek tegen de stroom in konden dichten, 
maar het zou voor extra weerstand kunnen zorgen waardoor de hars meer 
tijd kreeg om haar werkt te doen. “De lekweg vergroten”, noemt Janssen dat.

De oplossing kwam uiteindelijk van polymeer. Een materiaal dat niet 
eerst hoeft te reageren, maar van zichzelf al stijf genoeg is om het water 
tegen te houden. Het goedje had al eens uitkomst geboden bij een ver-
gelijkbaar probleem met een boortunnel in Singapore. Saturn had het alleen 
niet voorhanden en moest het in Duitsland bestellen. Eenmaal ter plekke 
werd de taaie kleverige pasta via injectiekanalen bij de achterkant van de 
boormachine geïnjecteerd. Het bleek volgens Janssen net sterk genoeg om de 
waterstroom een tijdje te stoppen. Dat gaf de gelijktijdig ingebrachte twee 
componentenharsen de tijd om het lek definitief af te dichten. “Net zoals je 
een wond stelpt door er eerst een snelverband overheen aan te brengen en 
daarna pas het drukverband.” 

Wat daarna restte was opruimen. Het was een grote blubberbende in 
station Vijzelgracht en de boorploeg was onafgebroken bezig met schoon-
maken. Verder is de afdichting van de STS op de stationswand versterkt 
door er een betonnen kraag omheen te storten en de trommel stevig aan te 
drukken met twee extra vijzels. Alles is gecontroleerd en het vertrouwen 
is volgens de boormanager zo groot, dat de ploeg snel weer verder kan met 
boren. 
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Aan de achterkant slepen Molly en Victoria een serie ingevette staal-
borstels over de net gemaakte tunnel. 

Het gat dat Molly, Victoria en hun voorgangers in de Amsterdamse 
bodem graven is net wat groter dan de tunnel die ze erin achterlaten.  
De tunnel wordt immers opgebouwd binnenin het schild. De stalen wand 
van de boor is al gauw dertien centimeter dik. Tel daar de vijf centimeter vrije 
ruimte bij op tussen de tunnelwand en de binnenzijde van de boormachine 
en er blijft een spleet over van 18 centimeter tussen het beton van de tunnel 
en de Amsterdamse bodem. 

“De Amsterdamse straten zouden een stuk verzakken, als we die zoge-
naamde staartspleet niet goed zouden vullen”, vertelt Jeroen de Leeuw, die 
leiding geeft aan het boortoezicht. Daarom wordt er aan de achterkant van 
de machine continu grout geïnjecteerd. Heel dun beton dat gemakkelijk naar 
de kleinste holtes stroomt. 

Het grout wordt met een hoge druk van 6 bar ingespoten en het is zaak 
dat het daarbij niet in de boormachine terecht komt. Anders is de boor-
ploeg de hele tijd bezig grout los te bikken. Daarom zitten er drie rijen 
staalborstels achteraan het boorschild. Dikke stugge borstels die helemaal 
rondom lopen. Ze slepen over de vers gemaakte tunnel en sluiten die 
hermetisch af van de omgeving. De ruimte tussen de borstels is gevuld 
met vet. Staartvet, of Schildschwanzdichtmasse in het Duits dat op de 
boor gesproken wordt. Dat moet niet alleen de grout buitenhouden, maar 
ook grond en grondwater. Het is een subtiel samenspel weet De Leeuw.  
“De borstels houden het vet op hun plek, het vet houdt op haar beurt 
grondwater en grout tegen. Het een kan niet zonder het ander.” 

Dat vet blijkt een speciaal goedje. Het wordt geleverd door de Franse 
leverancier van vetten en smeermiddelen Condat, dat wereldmarktleider 
is op dit terrein. Het is vaselineachtig spul waaraan minuscule vezels zijn 
toegevoegd. Als je wat tussen je vingers doet en je beweegt die uit elkaar 
dan trek je lange dunne draden, laat De Leeuw zien. Het laat zich niettemin 

goed verpompen door nauwe leidingen in de boor, terwijl de vezels ervoor 
zorgen dat het op zijn plek blijft zodra het in de vetkamers is beland. 

Naarmate de boormachine voortschrijdt, gaat er natuurlijk toch wat 
vet verloren. Op de verse tunnel blijft een dun filmpje staartvet achter. Dat 
betekent dat er continu nieuw vet moet worden aangevoerd. Geregeld gaat 
er een vat met staartvet mee met de trein die nieuwe materialen aanlevert 
bij de boor. Via leidingen in het schild wordt het vervolgens in de kamers 
gepompt. De druk in die kamers wordt met sensoren continu gemeten en 
is een belangrijke parameter die veel zegt over hoe het boren verloopt. Niet 
alleen de booringenieur in de machine houdt dit proces continu in de gaten, 
ook de mensen in de bouwketen drie kilometer verder-op het maaiveld 
kunnen de vetdruk op hun computerschermen volgen. Wijken de waarden 
sterk van af, dan gaan de alarmbellen rinkelen. 

De staartspleetafdichting is een cruciaal onderdeel van een boormachine. 
Als hier wat misgaat kan er grout en grondwater de machine instromen. 
Probleem is volgens De Leeuw dat je tijdens het boren er niet meer bij kunt 
komen voor een reparatie. Alleen de voorste borstel kun je met wat kunst 
en vliegwerk nog wel vervangen, maar ook dan moet je de bodem rondom 
de boor injecteren om te voorkomen dat er grondwater binnendringt. “Je 
kunt dus beter de borstels tijdig vervangen bij een stop in een ondergronds 
station. En verder moet je zorgen dat er altijd voldoende vet voorhanden is.” 
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Met lekken zoals bij de Vijzelgracht kampte de eerste tunnelboor ter 
wereld aan de lopende band. Uiteindelijk kwam alles goed. 

Zesendertig bouwvakkers met een schop. Zij vormden de motor van de 
eerste tunnelboormachine uit de geschiedenis. Bij zijn eerste visioenen van 
een tunnel onder de Thames dacht de Brits-Franse ingenieur Marc Brunel 
begin 19e eeuw aan een ronde buis met een graafwiel aan de voorkant dat de 
grond afschraapte. Een beetje zoals Noortje en haar zusters, maar dan aan-
gedreven door een stoommachine. De stoommachines van die tijd bleken 
alleen niet sterk genoeg, zodat Brunel terugviel op mankracht. Verder had de 
machine die hij uitdacht veel weg van de apparaten die zich momenteel een 
weg banen door de Amsterdamse bodem.

De buis werkte als een beschermend schild voor de bouwvakkers. Daar-
binnen konden ze veilig de grond afgraven en de tunnelwand opmetselen 
zonder gevaar dat ze bedolven zouden raken onder de instortende bodem. 
Zodra de metselspecie was uitgehard drukten ze het schild met schroefvijzels 
naar voren. Daarna pakten ze hun schoppen weer om verder te graven.  
Elk in hun eigen afgebakende vak, in drie rijen boven elkaar. Hoe benauwd 
het moet zijn geweest valt goed te zien aan een schaalmodel in een bescheiden 
museum in de Londense wijk Rotherhithe. Vanaf die plek aan de zuidoever 
van de Thames kroop de boor vanaf 1825 centimeter voor centimeter onder 
de rivier.

Hoewel elk graafvak afgesloten kon worden met een luik om binnen-
dringen van water te voorkomen, gebeurde dat toch een paar keer. De eerste 
keer, na 170 meter graven, kwam iedereen met de schrik vrij. Het lek was nog 
niet gedicht en de machine nog niet leeggepompt of er stroomde weer vuil 
Thameswater naar binnen. Dit keer kwamen zes bouwvakkers om. Brunels 
eigen zoon wist net het vege lijf te redden. Het leidde tot het stopzetten van 
het project. Niemand zag er nog heil in. 

Brunel wist echter van geen ophouden en bleef onvermoeibaar op zoek 
naar geldschieters. In 1835 wist hij eindelijk een lening los te peuteren van de 
overheid om verder te gaan met een nieuw schild. “In de tunnel zelf was de 
overheid nauwelijks geïnteresseerd”, meldt Robert Hulse, directeur van het 
Brunel-museum. Cynisch: “Het ging de bestuurders om het internationale 
prestige. Londen was het centrum van de wereld en de onvoltooide tunnel 
was een smet op het blazoen.” 

Brunel kreeg dus wel geld om zijn tunnel te voltooien, maar niet genoeg 
om de benodigde inritten te maken zodat paard- en wagens de tunnel in 
konden rijden. Van de tol die zij zouden betalen hoopte hij de kosten terug 
te verdienen. Zonder die toeritten was de tunnel alleen te bereiken voor 
voetgangers en zou te weinig opleveren. Toen de tunnel na nog een paar 
flinke lekken - bijna 20 jaar na de start in 1843 - eindelijk openging meldden 
zich drommen mensen bij de ingang. Voor een penny mocht iedereen  
onder de Thames doorlopen. “Een ongelofelijke ervaring”, aldus Hulse. “De 
tunnel werd het achtste wereldwonder genoemd.” 

Nadat het nieuwtje eraf was en de voetgangersstromen opdroogden, 
moest er iets anders bedacht worden. De fraai gemetselde tunnel werd 
omgebouwd tot een soort winkelpassage. Muzikanten en straatartiesten 
zorgden voor vertier. “Dat kunnen jullie ook nog altijd doen met de  
Noord/Zuidlijn”, knipoogt de museumdirecteur, “als het toch nog een 
keer fout mocht gaan.” Omdat de lol hier na een tijdje vanaf was, leidde de 
passage jarenlang een kwijnend bestaan. Uiteindelijk kwam alles goed. Toen 
vanaf de jaren ’60 van de 19e eeuw de Londense metro tot ontwikkeling 
kwam werd de Thames-tunnel al snel in het netwerk opgenomen. En dat 
is hij nog altijd. De oudste boortunnel ter wereld vormt een belangrijke 
schakel in de East London Line. 
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Elke tunnelboorder koestert zijn relikwieën. Grillige objecten die  
getuigen van de strijd die ondergronds is geleverd. 

Bij de ingang van de bouwkeet van Saturn in de middenberm van de 
A10 hangen vreemde voorwerpen aan de muur. Een verwrongen buis, een 
massief stuk staal vol schroefgaten en een langwerpig, moeilijk te duiden 
voorwerp. Het schroot, hoe onbestemd ook, hangt er duidelijk niet zomaar, 
want het wordt sfeervol aangelicht met stemmige kerstlampjes. 

De objecten blijken de relikwieën van de tunnelboorders. Stille ge-
tuigen van de strijd die de mannen ondergronds voeren. Op diverse bureaus 
in de keten zijn vergelijkbare trofeeën te vinden. De één heeft een dicht-
geslibd groutventiel naast zijn pennenbak staan, de ander gebruikt een 
versleten beitel van het graafwiel als presse-papier. Een verbrijzeld staafje 
van de kunststof wapening van de stationswanden is ook populair. Maar de 
topstukken hangen bij de entree van de keet van Saturn waar ze zijn bijeen-
gebracht tot een soort altaartje.

Het blijkt lang niet altijd de bodemgesteldheid te zijn of het grondwater 
waar de tunnelboorders en hun machine het tegenop moeten opnemen. 
Stalen pijpen hebben ze ook regelmatig dwars gezeten. Al in het begin 
stuitte Noortje op een buis die blijkbaar aan de aandacht van alle bodem-
onderzoekers was ontsnapt. Het ding was het graafwiel gepasseerd en zelfs 
de walsenbreker: twee ronddraaiende schijven van hardstaal die normaal 
gesproken niets doorlaten dat groter is dan 15 centimeter. “Maar deze, ruim 
een meter lange, pijp was er gewoon doorheen geslipt en bleef daarna in een 
bocht van een afvoerleiding steken”, vertelt Frank Otten, projectmanager 
boortunnels van Saturn. Hij lijkt nog steeds verbaasd als hij de pijp in zijn 
hand neemt. 

Daarnaast hangt een afgebroken tand van het graafwiel. Dat was volgens 
de projectmanager een montagefout. Het zware ding viel op een gegeven 
moment naar beneden en zorgde voor versnelde slijtage van de ruimers 
op het graafwiel, die er bij elke omwenteling tegenaan sloegen. Een van de 

speciale slijtverklikkers op het wiel sloeg op een bepaald moment alarm en 
dat betekende dat Otten hoogst persoonlijk voor het schild moest kijken 
wat er aan de hand was. Onder verhoogde luchtdruk waagde hij zich voor de 
boorkop en ontwaarde de losse tand. Een tussentijdse reparatie was gelukkig 
niet nodig. Toen de boosdoener verwijderd was kon er veilig doorgeboord 
worden tot station De Pijp. 

Het derde object aan de wand heeft te maken met het ijsdak waaronder 
Noortje en Gravin vertrokken. Dat was nodig om te voorkomen dat de 
kademuur van het Natte Damrak zou verzakken. Voordat de tunnelboor-
machines van start konden, bracht Saturn eerst een web van vrieslansen 
aan in de grond. “Eén van die lansen moet toch zijn afgeweken van koers”, 
veronderstelt Otten, “hoewel we ze allemaal goed hadden nagemeten.  
De lans kwam in het graafwiel terecht en de boormotor kreeg het graafwiel 
bijna niet meer rond. Ook hier moest ik voor de boorkop een inspectie 
uitvoeren.” Otten schopt nog tegen een brokje uitgehard grout op de grond 
waar iemand in een melige bui een smiley op heeft getekend. “Dat kwam 
aan het begin via de achterkant, de machine binnen. Ook iets waar je bepaald 
niet blij mee bent”, klinkt het, met gevoel voor understatement. 

De kans dat er op het laatste boortraject nog nieuwe stukken aan de 
bizarre verzameling worden toegevoegd acht Otten niet zo groot. De boor zit 
onder de Vijzelstraat zo diep dat de kans op verrassingen klein is. Welke van 
de relikwieën hij als een persoonlijke trofee meeneemt naar zijn volgende 
tunnelproject weet hij nog niet. Maar dat er iets meegaat, staat vast.
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Bij de bouwketen ter hoogte van station RAI zijn een paar zijtakken gemaakt 
om te manoeuvreren en te kunnen laden. Maar een rangeerterrein mag het 
niet worden genoemd. Wel staan her en der wagonnetjes opgesteld. Voor 
aan- en afvoer van de werkploegen is een speciale wagon. Als er even geen 
manoeuvreerruimte is worden ze gewoon met een kraan opgepakt en elders 
op het spoor neergezet. Kranen zat daar in de middenberm van de A10. 

Onder de menginstallatie staat een trein te laden. Het is een standaard-
trein met twee wagons met gekromde betonnen elementen voor de tunnel-
wand en daarachter een tank voor grout. Dat dunne mortlespecie wordt 
achteraan de boormachine in de ruimte geïnjecteerd die ontstaat tussen de 
tunnelbuis en de grond. Zodra de grouttank vol zit, start machinist Fritz de 
dieselmotor. Met een schok zet de combinatie zich in beweging en verdwijnt 
met het zoveelste bouwpakket voor weer anderhalve meter tunnel in de 
duisternis. 

Tijdens het voorbijrijden wordt op de voorste wagon een allegaartje 
van buizen en pijpen zichtbaar. Tussen het roestige staal liggen ook twee 
stukken rails. Want de trein moet ook de bouwstenen voor zijn eigen 
spoor aanvoeren. Elke keer als er vier tunnelringen zijn geplaatst moet het 
spoor een stuk worden verlengd. Zodra Victoria is aangekomen bij station 
Rokin mogen Fritz en zijn collega’s de spoorstaven ook weer afvoeren. 
Want de metrostellen gaan over spoor rijden met de gangbare breedte van 
1,43 meter. “Veel stabieler”, benadrukt De Leeuw, “waardoor de toestellen 
minder schudden. Over normaal spoor kunnen reizigers veel comfortabeler 
pendelen tussen noord en zuid dan over dit tijdelijke werkspoor.” 

Toen de tunnels langer en langer werden hield aannemer Saturn een 
compleet spoorbedrijf overeind om alle materialen op tijd aan te 
voeren. 

Vijfentwintig minuten. Zolang doet een trein erover om van het opslag- 
terrein bij station RAI naar boormachine Victoria te komen terwijl zij 
boort aan haar laatste etappe tussen de stations Vijzelgracht en Rokin. De 
smalspoortreintjes die aannemer Saturn in bedrijf heeft kunnen met hun 
zware lading bij lange na niet zo snel rijden als de metrostellen die over 
een paar jaar door de tunnels razen. Bovendien hebben ze inmiddels ruim 
2,5 kilometer te overbruggen. Met een even lange terugreis en een half uur 
lossen duurt een standaardtrip voor de eigen trein van Saturn inmiddels 
zo’n anderhalf uur. Dat, terwijl de tunnelboormachine - als ze goed op dreef 
is - in een uur tijd anderhalve meter grond wegboort en bekleedt met een 
betonnen wand. 

“In die gevallen moet er dus ieder uur een nieuwe trein aankomen”, 
maakt projectleider boortoezicht Jeroen de Leeuw duidelijk. “Victoria boort 
weliswaar niet continu op die snelheid, maar beperkingen in de aanvoer 
mogen in geen geval de belemmerende factor vormen. Zoals er helemaal niks 
is dat de voortgang van de boor mag verhinderen. Aanvoer van bentoniet 
mag niet haperen, grond moet soepel afgevoerd worden. Alles draait erom 
dat de machine tempo kan maken.” 

Naarmate de bouw vorderde heeft aannemer Saturn daarom een heus 
spoorbedrijf opgetuigd. Toen boor Noortje onder het Damrak van start ging 
kon alles gemakkelijk met één locomotief worden aangevoerd. Na verloop 
van tijd kwam er een tweede bij. Maar het werd pas een echt bedrijf toen er 
vanaf het Scheldeplein geboord ging worden. Inmiddels rijden er permanent 
zes locomotieven door de tunnels die constant klaarstaan om alle materieel 
op tijd af te leveren. Saturn heeft ook nog twee reserve locs paraat. 

Al die treinen manoeuvreren op een enkel spoorlijntje. Er zijn passeer-
sporen bij de tussengelegen stations Scheldeplein, De Pijp en Vijzelgracht. 
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toch weer een paar millimeter was teruggezakt. Maar daarna bleek er dus 
geen grout meer nodig.” Daar mochten ze vooraf niet vanuit gaan en vanaf 
het moment dat de boor de scherpe bocht inzette vanaf de Vijzelstraat hield 
Saturn het bouwwerk uit 1620 nauwlettend in de gaten. Niet alleen met een 
speciaal daarvoor aangebracht ultra nauwkeurig waterpassysteem en met 
het het meetsysteem van de befaamde spiegeltjes, maar de aannemer keek 
ook elke drie uur of er geen scheuren ontstonden in de kelderwand. 

Voor deze controle moest een breedgeschouderde bouwvakker telkens 
het krappe trapje af achter de kassa van de souvenirwinkel van Jorrit Heinen, 
die onderin de toren gevestigd is. De ruimte staat compleet volgestouwd met 
molentjes, klompen en zelfs koekoeksklokken van Delfts blauw aardewerk. 
De tunnelboormachine ging weliswaar niet als een spreekwoordelijke 
olifant door de porseleinkast, maar er wel gevaarlijk dicht onderdoor. Eén 
onhandige beweging van Demir of zijn collega’s en een plank of complete 
kast vol souvenirs was omgevallen. 

Dat gevaar was volgens de projectleider achteraf misschien nog wel 
groter dan de passage van de boor. Daarom had Saturn vooraf contractueel 
vast laten leggen dat schade aan de souvenirs voor rekening waren van de 
Noord/Zuidlijn. “Wonder boven wonder hebben we geen beroep hoeven 
doen op die clausule.” Na nog tien dagen te hebben aangekeken hoe de toren 
zich gedroeg viel de definitieve beslissing om ook geen na-injecties meer uit 
te voeren. De grout-installatie werd ontmanteld en de twintig meter diepe 
schacht afgesloten. Het web van groutlansen rondom de schacht en onder de 
Munt blijft in de bodem achter. Voor altijd. Diep in het zogeheten Alleröd, 
een dunne, siltige zandlaag vlak boven de tweede zandlaag. Maar die is 
volgens Demir ter plekke onherkenbaar veranderd in een harde plaat beton. 

Zonder een druppel mortel te injecteren via de speciale lansen 
passeerde Molly de Munttoren. Het gebouw en de Delfts blauwe 
snuisterijen binnenin gaven geen krimp. 

In het tracé van de Noord/Zuidlijn was het de zoveelste gevoelige 
passage die plaatsvond zonder dat de speciale groutcompensatie opstelling 
in actie hoefde te komen op het moment dat de boor langs kwam. Ook bij 
de Bijenkorf, gebouw Industria en de huizen in De Pijp hoefde er op het 
moment supreme geen grout meer bij. De meeste gebouwen zakten wel een 
paar millimeter, maar bij voorbereidende injecties waren ze vaak iets meer 
opgetild en maakte deze zakking dus geen verschil.

Er was volgens projectleider speciale diepbouw Antonio Demir van aan- 
nemer Saturn geen aanleiding om er dan nog extra grout bij te pompen.  
Dat zou de zaak alleen maar onnodig onder spanning zetten. Alleen bij brug 
404 moesten nog tonnen van het dunne water-cementmengsel in de grond 
worden gespoten om verzakkingen te voorkomen.

Bij de Munttoren stond de groutinjectieploeg dus weer werkeloos toe 
te kijken. Demir wijdt dit deels aan de lange tijd die is verstreken sinds de 
installatie van het groutcompensatiesysteem. De ruim twintig meter diepe 
schacht op het Muntplein was al in 2008 gegraven. Van daaruit zijn 32 stalen 
pijpen in de grond geboord tot onder de Munttoren en het gebouw op de kop 
van de Kalverstraat. Daarna is het systeem getest door een paar honderd ton 
cement onder de funderingspalen te injecteren. De Munttoren kwam toen al 
drie millimeter omhoog. Normaal gesproken komt de tunnelboormachine 
kort daarna langs, maar in Amsterdam gooiden de perikelen rond de 
Vijzelgracht roet in het eten en zorgden voor uitstel. Demir: “Daardoor 
heeft het grout de tijd gekregen een compact massief te vormen onder de 
fundering van de Munt.” 

Begin augustus was er nog wel opnieuw een voorheffing uitgevoerd om 
te controleren of er geen lansen verstopt waren en de meetinstrumenten 
het nog wel deden. Demir: “Dat was verantwoord omdat de Munt na 2008 
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(Eem)klei die de boren onderweg tegenkomen en die zich lastig laten 
scheiden. Na een keer of veertig moet het worden vervangen. 

Om te bepalen wanneer de boorspoeling goed is en wanneer niet zijn 
een paar simpele proefjes voorhanden. De breedgeschouderde mannen van 
Saturn die de installaties aan de praat houden, kunnen die zelf uitvoeren. 
Daar hebben ze geen diploma van de hogere laboratoriumschool voor nodig. 
Eens per uur hengelen ze met een maatbeker aan een lange stok een monster 
uit een voorraadbak. Die beker plaatsen ze eerst onder een wonderlijke 
opstelling met een serie balletjes van verschillende grootte. Zinkt het 
grootste balletje dan is de bentoniet te dun, drijft het kleinste balletje dan is 
de slurry juist te dik. Bij een volgende proef persen ze de bentoniet door een 
soort koffiefilter heen. 

De hoeveelheid water die door het filter komt is weer een maat voor 
de kwaliteit. Zo demonstreert De Leeuw nog een paar handzame proefjes 
die samen het finale oordeel vellen. In dit geval valt dat negatief uit. Dat 
betekent dat er nieuwe boorvloeistof in omloop moet worden gebracht. 
Nieuwe levenssappen voor de boormachine. Gelukkig staat er een tank 
met vers aangemaakte bentoniet paraat. En nog één. Luchtbellen die van de 
bodem opborrelen voorkomen dat de kleideeltjes neerslaan. De Leeuw: “We 
willen kostte wat kost voorkomen dat de boren stil moeten staan omdat er 
vier kilometer verderop langs de Amstel wat mis gaat. Om dezelfde reden 
is scheidingsinstallatie dubbel uitgevoerd. We laten niet graag wat aan het 
toeval over.” 

De boorvloeistof die de boren rondpompen wordt continu gefilterd en 
ververst in een tijdelijke fabriek aan de Amstel. 

Bentoniet of zwelklei vormt een van de belangrijkste levenssappen van 
de tunnelboormachines. Het houdt het graaffront overeind en is nood-
zakelijk om de afgegraven grond soepel af te voeren. Maar het vormt ook 
het smeermiddel waardoor de boormachines soepel door de bodem glijden. 
Vermengd met water wordt de boorspoeling in enorme hoeveelheden 
rondgepompt. Is er een tekort of is het niet zuiver genoeg, dan stokt onher-
roepelijk het boorproces. “En dat moet ten allen tijde voorkomen worden”, 
meldt projectleider boortoezicht Jeroen de Leeuw van de Noord/Zuidlijn. 

De boorspoeling wordt gezuiverd in een grote stalen hal bij de brug over 
de Amstel bij de A10. De installaties daarbinnen vormen als het ware de 
nieren van de boormachines. Horen en zien vergaan je zodra je er binnen-
stapt. Een rij stampende machines veroorzaakt een oorverdovend lawaai. 
De Leeuw wijst op de trillende zeven waar de boorspoeling op valt die terug-
komt van de boor. Kunststof roosters met steeds kleinere openingen filteren 
het zand eruit en voeren dat al trillend af. Daarna wordt het scheidingsproces 
ingewikkelder. 

De vloeistof die overblijft na de fijnste zeef wordt in een cycloon 
gepompt, een stalen kegel waarin de slurry heel hard rondjes gaat draaien. 
Door de middelpuntvliedende kracht worden de vaste deeltjes die nog in 
de bentoniet zitten tegen de wand van de cycloon geslingerd en zakken naar 
beneden. De cycloontechniek wordt al heel lang in de industrie gebruikt. 
Door de Engelse uitvinder James Dyson geniet de techniek sinds een jaar 
of tien bekendheid bij een breder publiek. In Dysons zakloze stofzuigers 
gebeurt in principe hetzelfde. Daar worden de fijne stofdeeltjes in de cycloon 
gescheiden van ronddraaiende lucht. 

De vloeistof die aan de bovenkant de cyclonen van aannemer Saturn 
verlaat kan volgens De Leeuw niet zomaar terug naar de tunnelboor- 
machines. Bij elk rondje raakt het spul meer ‘opgeladen’ met hele fijne deeltjes  
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weegt zelden op tegen het risico dat ze met zich meebrengen.” 
Op basis van zijn ervaring met de tunnels onder het Pannerdensch kanaal 

en door de Haagse Hubertusduinen besloot hij ook direct het toezicht op 
de boormachine te vergroten. Hij voerde het toezicht op naar 24 uur per 
dag en sprak af dat de toezichthouders een groot mandaat kregen. “Dus 
als de inspecteur van de Noord/Zuidlijn tegen de aannemer zegt dat een 
netgeplaatste tunnelring moet worden uitgebouwd omdat hij beschadigd 
is, dan gebeurt dat. Ook al zou dat betekenen dat de aannemer een andere 
mening is toegedaan en hem deze actie al gauw vier uur productieverlies 
oplevert.”

Het laatste is wel eens gebeurd, en daarbij is ook wel eens gevloekt door 
de boorploeg, weet Janssen, maar het heeft nooit geleid tot een moeizame 
relatie in de bouwkeet. En het resultaat is er naar: weinig scheuren, bijna 
geen beschadigingen en nul lekkages. “Reuze prettig als er buiten 3 bar water 
tegen je tunnelwand staat te drukken.” Even lijkt de hoofdboorder zich te 
verliezen in een zelfgenoegzame terugblik. Alsof het allemaal al achter de 
rug is. Dan realiseert hij zich zijn eigen motto weer: “It ain’t over till the fat 
lady sings.” 

Hoe voorspoedig het boren ook mag gaan, het is zaak tot op het 
laatste moment scherp te blijven.

Hij zal het nooit vergeten. De boormachine van de Hubertustunnel in 
Den Haag had nog een paar meter te gaan. De champagneglazen stonden al 
klaar. En toen brandden de motoren van de aandrijving van de tunnelboor 
door. De machine was met geen mogelijkheid meer in beweging te krijgen 
en er zat niets anders op dan nieuwe motoren uit Duitsland te laten komen 
en in te bouwen voor die paar laatste meters. Toen moest het feestje zomaar 
een paar weken worden uitgesteld. En dat leverde vlak voor de eindstreep 
nog een flinke extra kostenpost op ook. 

Amper een dag voor de geplande aankomst van boor Victoria houdt 
boormanager Paul Janssen van de Noord/Zuidlijn dus nog een slag om de 
arm. Hoewel de laatste van de vier tunnelboormachines zich al onder de 
verdeelhal van station Rokin bevindt en er eigenlijk niets mis meer kan gaan, 
neemt hij nog geen voorschot op een goede afloop en laat zich niet verleiden 
tot triomfantelijke uitspraken. Op congressen in binnen en buitenland roept 
Janssen al jaren: “It ain’t over till the fat lady sings.” Verkoop de huid niet 
voor de beer geschoten is. Hij heeft zijn lesje wel geleerd.

Desgevraagd wil Janssen wel ingaan op de veranderingen die hij 
doorvoerde, toen hij vier jaar terug bij het project werd gehaald dat zich toen 
in een diepe existentiële crisis bevond. Hij brak onmiddellijk de contracten 
open. Veranderde de afspraken met de aannemer. En schrapte al te wilde 
innovaties in het ontwerp van de tunnelboren. De machines gingen meer 
lijken op de standaard TBM’s zoals fabrikant Herrenknecht ze voortdurend 
levert over de hele wereld.

Janssen: “Er zijn al zo veel factoren die variëren per tunnelproject, daar 
moet je er zo min mogelijk aan toevoegen. Hou het simpel. Tunnelboren is 
een industrieel proces, dan moet je zorgen dat de her-halingsfactor zo groot 
mogelijk is. Ik vertrouw liever op het vakmanschap van de boorploeg dan op 
de laatste technische snufjes. Want het mogelijke voordeel van innovaties 
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Inhijsen van het graafwiel 

voor boormachine Gravin 

bij het Damrak. 

Foto Gé Dubbelman

december 2009
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Gelukwensen 

voor de boorders. 

Foto Dienst Metro

maart 2010
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“Mogen wij ons
  even voorstellen?”

Wij zijn de boorders van de Noord/Zuidlijn. Op dit moment bevinden we ons zo’n 25 meter onder u, in een boormachine van 
80 meter lang. De komende 2,5 jaar zijn 2 van deze boormachines, door Amsterdamse schoolkinderen tot ‘Noortje‘ en ‘Gravin’ 
gekroond, ons thuis. 
Onder flinke druk en bij een temperatuur van 30 graden Celsius, boren we met een gemiddelde snelheid van 8 meter per dag 
de 2 boortunnels van de Noord/Zuidlijn. 
Ons team bestaat uit 40 internationaal ervaren boorders die, in 4 ploegen 24 uur per dag en 7 dagen per week, deze enorme 
klus gaan klaren. In het verleden hebben wij samen 100 kilometer tunnel aangelegd. In Nederland en in het buitenland. Onder 
steden, rivieren, wegen en weilanden door. In harde en zachte grond. Dat biedt natuurlijk geen garanties, maar dankzij deze 
ervaring weten wij wel waar de risico’s zitten en hoe we die moeten aanpakken.
We zijn ons bewust van de zorg die in de stad leeft. Dus als u vragen heeft over het boren, de risico’s en de maatregelen die 
we nemen, stuur deze dan naar paul@hierzijnwij.nu en u krijgt zo snel en zo helder mogelijk antwoord. 

Namens de boorders van de Noord/Zuidlijn:
Paul Janssen, Hoofdboorder

Ps. Vanaf 2 april kunt u onze vorderingen volgen via www.hierzijnwij.nu

NZL_ad_Parool_260x396.indd   1 31-08-11   11:13

Naam  Peter Smits                                                
Functie  Uitvoerder Tunnelboorproces                   
Boorervaring  Statenwegtunnel  metro Rotterdam        

Volg Peter en zijn collega’s via www.hierzijnwij.nu

De boorders stellen 

zichzelf voor aan de 

Amsterdammers.

Foto’s Frank Lodder

maart 2010
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Illustratie kennisinbeeld.nl

De tunnelboormachine
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Leerlingen van de 

Amsterdamse basisschool 

de Witte Olifant brengen 

een bezoek aan de 

tunnel van Gravin. 

Foto Thomas Schlijper

juni 2010
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Bouw van de brilwand 

in de startschacht 

Scheldeplein. Deze 

voorzetwand met twee 

stalen ringen sluit aan op 

de boormachines en ‘richt’ 

deze bij de start van 

het boren. 

Foto Gé Dubbelman

november 2010
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De tunnels vanaf 

het Damrak zijn klaar, 

de boorders verhuizen 

naar het Scheldeplein 

in Amsterdam Zuid.

Foto Frank Lodder 

december 2010
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Bij graafwerkzaamheden 

op het Scheldeplein ver-

schoof een rioolleiding. 

Een bovengrondse 

leidingbrug was 

de noodoplossing, 

aangekleed met 

honderden kunstplanten 

en duizenden lampjes 

om het zicht op het 

grote bouwwerk te 

veraangenamen. 

Foto Elmer van der Marel 

december 2010
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Fotograaf Sander Baks 

en zijn Playmobil-team 

maakten een beeldverhaal 

over de opbouw van 

boormachine Molly in 

de startschacht bij het 

Scheldeplein. 

Foto’s Sander Baks

voorjaar 2010 
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Na de inzegening van 

boormachine Molly 

plaatst Rainer Winkler, 

de Maschinenmeister, 

het beeldje van de 

beschermheilige Santa 

Barbara in haar kapel. 

Foto Gé Dubbelman

april 2011 
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De boorders en Molly 

zijn aangekomen in station 

De Pijp, drie tunnels klaar, 

nog vijf te gaan. 

Foto Alphons Nieuwenhuis

augustus 2011
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Inzegening van 

boormachine Victoria 

in de startschacht bij 

het Scheldeplein. 

Foto Gé Dubbelman 

november 2011
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De taak van boor-

machine Molly zit erop. 

Bij station Rokin wordt 

zij aan stukken gesneden 

en de geboorde tunnel 

aangesloten op het 

station.

Foto Gé Dubbelman 

maart 2012
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De tunnnelboormachine 

wordt klaar gemaakt voor 

de start.

Foto Roel Vincken
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Bouw van de 

dwarsverbinding 

voor de nooduitgang 

Cornelis Troostplein.

Foto Gé Dubbelman 

oktober 2012
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1.000 schepen met 

grond voeren door de 

Amsterdamse grachten 

naar de stortlocatie in 

de IJhaven.

Foto Gé Dubbelman 



112 113

Door de ‘hierzijnwij.nu-pijl’ 

op straat wist iedereen 

precies waar de boor was. 

Foto Roel Vincken
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Medewerkers Frank Otten 

en Jeroen de Leeuw in de 

boormachine.

Foto Hans Gaumann
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december 2011

Monteur Michel de Boer 

in tunnelboormachine 

Victoria. 

Foto Paul Tolenaar
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De boorders worden 

vanuit de lucht aange-

moedigd bij hun laatste 

meters naar station Rokin. 

Foto Dienst Metro 

november 2012
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“  Wij zijn klaar!”
Wij zijn de boorders van de Noord/Zuidlijn. De afgelopen 2,5 jaar hebben wij zo’n 25 meter onder u doorgebracht, 
in een boormachine van 80 meter lang. We zijn inmiddels wel wat gewend, maar deze klus was bijzonder. Een tunnel  
maken in de Amsterdamse bodem is als boren in een puddingbroodje. Dat heeft ons, in combinatie met de oude  
bebouwing en de kritisch toekijkende Amsterdammer, flink op de proef gesteld.

Dat gold zeker toen er, met de eindstreep in zicht, bij station Vijzelgracht een flinke lekkage ontstond. Twee dagen en 
nachten moesten we onder extreme omstandigheden tot het uiterste gaan om het lek te dichten.

Wij zijn er trots op dat het boren zo goed verlopen is. Een strakkere tunnel kom je niet gauw tegen en dat het boren 
zó weinig effect heeft gehad op straat en bebouwing hebben we vooraf niet durven dromen. Daar zijn we blij mee. 
Helemaal voor u. 

Het is tijd om afscheid te nemen. De meesten van ons gaan de Sluiskil-tunnel in Zeeland boren, sommigen vertrekken 
naar Maleisië. Maar eerst vieren wij nog een klein feestje en drinken een biertje (of twee). Daarna pakken we onze spullen  
in en laten Amsterdam achter ons.

Het ga u goed!

De boorders van de Noord/Zuidlijn

Ps. U kunt de bouw natuurlijk blijven volgen via www.hierzijnwij.nu

Foto links: de boorders 

van de Noord/Zuidlijn zijn 

klaar, zij blikken terug 

en nemen afscheid van 

Amsterdam. 

Foto Frank Lodder

Foto rechts: het aller-

laatste tunnelsegment 

zit op zijn plek, het 

tunnelboren is klaar! 

Foto Gé Dubbelman

december 2012
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De klus in Amsterdam zit 

er op, de boorders gaan 

terug naar huis.

Foto Frank Lodder

december 2012
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Wandelen van het Damrak 

naar station Rokin door de 

geboorde tunnel van de 

Noord/Zuidlijn. 

Foto Wiep van Apeldoorn

maart 2013
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Startschacht Damrak
Centraal Station

Station Rokin

Station Vijzelgracht

Station De Pijp

Station Europaplein

Station Zuid

Station Noord

Station Noorderpark

Startschacht Scheldeplein

Boortracé van Noord naar Zuid, boormachines Gravin en Noortje

Metrotracé

Boortracé van Zuid naar Noord, boormachines Molly en Victoria
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De wethouder:

Eric Wiebes

In gesprek met ‘ De boorders en  
bouwers, díe mogen  
trots en blij zijn.’
Het eerste jaar dat de tunnelboor aan stond, sliep wethouder Eric 
Wiebes ’s nachts met zijn telefoon op het nachtkastje. Dat was om 
te allen tijde bereikbaar te zijn, niet omdat hij zich zorgen maakte: 
‘Het helpt weinig als je als wethouder met iedereen mee gaat zitten 
bibberen.’

Toen Eric Wiebes op 19 mei 2010 de nieuwe Amsterdamse wethouder 
verkeer en vervoer werd, was boor Gravin net tien meter op weg. Hij wist 
uiteraard dat hij het ‘hoofdpijndossier’ Noord/Zuidlijn in zijn portefeuille 
kreeg, maar dat vond hij juist interessant. ‘Ik krijg zelf namelijk geen 
hoofdpijn van een hoofdpijndossier,’ zegt hij. ‘Al voor de 19e was ik een 
dag lang op mijn fiets langs het tracé gereden en had met eigen ogen 
gezien hoe beu de stad de metrobouw was. Mijn eerste prioriteit lag 
dus niet per se bij het volgen van de boor, maar bij het terugwinnen van 
het vertrouwen van de bewoners. Daar heb ik het eerste jaar vooral mijn 
energie in gestoken.’

Bureaucratie is niet de baas Dat het vertrouwen schoorvoetend terug- 
keerde, bleek al spoedig. Zelfs een wethouder kon niet altijd iets be-
tekenen voor de ondernemers die zich gedupeerd voelden: ‘Er zijn 
wettelijke regels voor de mate waarin zij gecompenseerd worden. Die 
kon ik niet veranderen. Maar soms lag het in kleine dingen, waar ik wel 
wat kon betekenen. Bewoners en ondernemers in de Pijp klaagden bij-
voorbeeld over de luide toeter die de kraan in de Ferdinand Bolstraat 
om de haverklap maakte, ze werden gek van dat geluid. Dat kon ik me 
heel goed voorstellen en het leek me vreemd dat de Arbowet deze herrie 
werkelijk voorschreef. De bureaucratie mag in mijn ogen nooit de baas 
zijn in de stad, dus dat hebben we uiteindelijk weten te verbeteren. Je 
kunt niet iedereen tevreden stellen natuurlijk, maar het was duidelijk dat 
het sentiment een paar jaar geleden op een dieptepunt was. Ik heb heel 
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wat avonden na sluitingstijd in opslagruimtes tussen de dozen tegenover 
een ondernemer gestaan en soms barstte men letterlijk in tranen uit. ’

Op zoek naar het midden Meegaan met de angst, de woede of te 
veel meeleven, mag een wethouder niet doen, vindt Wiebes, ook niet bij 
een project als de Noord/Zuidlijn: ‘Je moet het midden vinden. Neem de 
veiligheid. Als je daar te weinig oog voor hebt, is dat uiteraard niet goed. 
Maar als bestuurder ben ik me ook bewust dat de euro’s die ik uitgeef, 
door de Amsterdammers zijn opgebracht. Het is niet verstandig om te 
weinig in risicobeheersing te investeren want dan breng je de mensen 
in gevaar, maar het is ook te gemakkelijk om het beschikbare potje van 
honderd miljoen tot op de laatste cent te spenderen aan allerlei veilig-
heidsmaatregelen. De stad krijgt nu zestig miljoen uit dat budget terug 
en daar ben ik tevreden over.’

Geen juichrecht meer Er is nog iets dat de wethouder opvallend 
vermijdt: trots op de bouw of het boorproces. En dat terwijl hij nog wel 
werktuigbouwkunde in Delft heeft gestudeerd. Het tunnelboren heeft 
zijn ‘technische’ hart echter niet sneller doen kloppen, wat opnieuw het 
verschil tussen een tunnelboorder en een stadsbestuurder illustreert. ‘De 
metro mag door mijn achtergrond geen hobbyproject van mij worden, 
daarvoor is het een te serieuze aangelegenheid,’ zegt Wiebes. ‘En laten 
we als gemeente vooral het hoofd koel houden en ons niet op de borst 
slaan vanwege dit technische hoogstandje. We hebben de boren tenslotte 
niet met Amsterdamse ingenieurs en technici in elkaar gesleuteld, dus 
daar moeten we het niet van hebben. Ik vind het evenmin terecht om in 
mijn rol te gaan juichen over de Noord/Zuidlijn. Heel het land weet dat de 
gemeente dit project van het begin af aan anders aan had moeten pakken. 
Als je zelf het werk hebt gedaan, zoals de boorders en de bouwers, dan 
mag je uiteraard trots en blij zijn. Het laatste stukje hebben we netjes 
gedaan, maar de gemeente heeft het juichrecht verspeeld.’

Noord wordt de binnenstad Wat hem wel blij maakt, is het per-
spectief voor de stad: ‘De waarde van het project is het grootst voor de 
mensen die er nu de meeste last van hebben. Straks zijn ze beter bereik-
baar dan ooit. De patatzaak op de Ferdinand Bolstraat die nu minder 
klandizie heeft doordat er jarenlang bouwhekken voor zijn kraam staan 
en waar ik echt niet jaloers op ben, zit straks vlakbij een van de drukste 
metrostations in Nederland. Dat zijn aanzienlijk meer mensen die een 

patatje komen eten in 2017. Amsterdam is bovendien één van de steden 
die nog enorm kunnen groeien en daarbij denk ik aan Noord. Dat is een 
van de stadsdelen met de grootste dynamiek. Als je kijkt wat er nu al 
gebeurt, binnen 25 jaar vindt daar een reusachtige transformatie plaats. 
Als je Noord goed ontsluit, wordt dat een vanzelfsprekend onderdeel van 
de binnenstad. Amsterdam wordt een stad met twee oevers.’

Groots Een dag die Eric Wiebes niet snel zal vergeten, is 25 september 
2012. Op die dag lekte de tunnelboorspoeling op de Vijzelgracht waardoor 
bewoners en ondernemers ijlings moesten worden opgevangen, terwijl 
enkele uren later onder wereldwijde belangstelling het eerste tunneldeel 
in het IJ werd afgezonken. Voor de wethouder typeert die combinatie de 
Noord/Zuidlijn bij uitstek: een project dat van groot belang is voor de 
stad, maar die stad ook echt raakt. ‘Net als 2,5 jaar eerder ging ik weer 
langs bij de bewoners,’ vertelt hij. ‘En ik trof een totaal andere sfeer aan. 
In 2010 zeiden sommige mensen letterlijk tegen mij: ik ken u niet, ik heb 
u nog nooit gezien en ik hoef u ook niet te zien, en in 2012 reageerden 
de mensen begripvol en constructief. Dat vond ik echt groots van ze. Voor 
mij was het een teken dat de relatie was hersteld. Daar mag de stad trots 
op zijn.’
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De ondernemer: 

Anuschka Tjin-A Cheong

In gesprek met

Een goede infrastructuur is interessant voor de stad en het hotel, zegt 
Anuschka Tjin-A Cheong, project coördinator bij Park Plaza Victoria 
Amsterdam, ook wel bekend als het Victoria Hotel.

‘Achteraf kan ik zeggen dat alles wat er onder de grond plaats vond, 
veel minder overlast gaf dan wat er bovengronds gebeurde. Gelukkig 
hebben we samen met de Noord/Zuidlijn ontdekt hoe je er het beste van 
kunt maken. Zo zijn er toch leuke projecten uit de bouw voortgekomen. 
‘Greenlight’ bijvoorbeeld, waarbij zestien kunstenaars hun werk vanuit 
het hotel op dat reusachtige blok beton projecteerden. Of toen er 
een afscheidsborrel werd georganiseerd voor de Portugese bouwers.  
Wij hebben ook Portugezen team members, dus het was leuk om te zien 
hoe zij samen met elkaar een feestje vierden.

Het inhijsen van het eerste graafwiel middenin de nacht in de stromen-
de regen was ook een bijzondere mijlpaal. En toen ons hotel in 2000 
110 jaar bestond, hebben we het pand aangelicht vanaf het terrein van 
de Noord/Zuidlijn. Wij gebruiken zelf vaak de foto die van het hotel is 
gemaakt vanaf een hijskraan, en andersom is ons dak gebruikt om het 
werkterrein van de metrobouwers vast te leggen. Samen met onze hotel 
manager Jan-Willem Roenhorst en de omwonenden ben ik meegeweest 
op een tunneltour en ik raad onze medewerkers altijd aan om even naar 
het Uitkijkpunt op het Rokin te gaan. Dat je al die kleine mijlpalen zo viert 
en memoreert, onder andere door cultuur bij zo’n technisch traject te 
betrekken, heeft heel goed gewerkt.

Wat me wel altijd heeft verbaasd, is hoeveel partijen er bij de diverse 
trajecten zijn betrokken. We wilden uiteraard graag weten wat er allemaal 
ging gebeuren en hoe lang de bouwput voor de deur gepland was te 
blijven. Daarom zijn wij ook naar de overleggen voor bewoners geweest, 
die vroeger wekelijks werden georganiseerd. Inmiddels staan alle bouw-
hekken weer op afstand. En dat de laatste boor Victoria heette, is natuur-
lijk helemaal een leuk gegeven.’
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De projectmanager 

boortunnels: 

Frank Otten

In gesprek met

Frank Otten maakte indruk toen hij zelf tot zijn middel in het water 
stond en aan het vechten was met de lekkage die boor Victoria ver-
oorzaakte in het station Vijzelgracht. Op de website hierzijnwij.nu 
schreef hij hierover: ‘Wij hebben de afgelopen dagen gevochten alsof 
ons eigen pand in brand stond, alsof we in een onderzeeër op 200 
meter diepte zaten met een lekkage. Het maken van de tunnels is 
onze passie.’

‘Toen ik in 2008 naar Amsterdam kwam, was ik projectleider tunnel-
boormachines, later ben ik projectmanager boortunnels geworden. Ik  
had al ervaring met tunnels bouwen voordat ik hier begon. Ik zat bij de 
Statentunnel in Rotterdam, de Leidingentunnel in het Calandkanaal en de 
Westerscheldetunnel. Daardoor wist ik dat je gevoelsmatig moet werken, 
zeker in de Nederlandse grond die grotendeels uit water bestaat.

Het grote verschil tussen tunnelbouw en hoogbouw is dat je nooit 
dezelfde tunnel elders ook kunt bouwen; bij een flat lukt zoiets nog wel. 
Bij tunnelbouw moet je, afhankelijk van de omstandigheden, vaak speciale 
oplossingen creëren. In deze mannenwereld geldt een beetje dat wie de 
grootste spierballen laat zien, wint, maar je moet hierbij vooral met elkaar 
overleggen. De technici van opdrachtgever én opdrachtnemer zouden 
zich hierbij niet om het geld hoeven te bekommeren. De veiligheid van de 
omwonenden en de historische gebouwen vereisen dat we continu honderd 
procent alert zijn en niet met goedkope oplossingen gaan schipperen. Het 
werkt dan ook het beste als wij de technische keuzes maken, en de financiële 
onderhandelingen aan anderen overlaten. Soms krijg je het verwijt dat een 
oplossing te duur is, maar dan weten beide partijen tenminste dat het niet 
goedkoper kan, en dat goedkoop duurkoop zou zijn. 

Wat me in Amsterdam vooral opviel, was de hoeveelheid mensen die 
bij elke vergadering aan tafel zat. Dat gaat in Duitsland anders. En als 
projectmanager boortunnels moet je soms ook zelf de tunnelboor in om 
een situatie te kunnen beoordelen. Ik hou ervan om bijvoorbeeld bij het 
wisselen van de graaftanden de grondomstandigheden en de slijtage in 
te schatten, ook al zijn dat de gevaarlijkste klussen. Van bovenaf rust er 
toch een druk van zo’n 120 opgestapelde auto’s op de boormachine, 
en van opzij nog meer. Zolang je geen overbodige risico’s neemt, is het 
verantwoord.’
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De algemeen directeur:

Peter Dijk

In gesprek met

Toen Peter Dijk op 1 september 2008 aantrad als nieuwe directeur, lag 
het project behoorlijk onder vuur. Tot overmaat van ramp verzakten tien 
dagen later voor de tweede maal enkele panden op de Vijzelgracht. 
‘Van uitvoeringsorganisatie veranderde de Noord/Zuidlijn in één keer 
in een calamiteitenorganisatie,’ aldus de directeur.

Je kunt je afvragen waaraan hij begon: de Noord/Zuidlijn kampte 
bijna structureel met financiële tekorten, de planning stond onder druk 
en de stad werd behoorlijk ongedurig van de oplopende kosten en ver-
tragingen. Toch bestond er bij Peter Dijk zelf geen enkele twijfel: ‘Ik hou 
van mega grote infrastructurele projecten, en dit was in Nederland één 
van de weinige op dat moment. Bovendien is Amsterdam mijn stad, 
ik heb er gewoond, gewerkt en gestudeerd. Ik was vertrouwd met de 
mentaliteit en het project, want in 2005 had ik als bouwmanager voor de 
Noord/Zuidlijn gewerkt, voor het zuidelijke gedeelte. Ik kende er dus veel 
mensen, maar was ook lang genoeg weggeweest om er met een kritische 
blik naar te kijken.’

Geen prioriteit Dijk is van huis uit hydrogeoloog en was onder meer 
directeur van een ingenieursbureau. Na zijn functie als bouwmanager voor  
het Zuidelijke deel van de Noord/Zuidlijn was hij twee jaar directeur van 
de projectorganisatie Betuweroute. Het boren onder een oude binnen-
stad was echter ook voor hem nieuw. Maar hoewel de voorbereidingen 
hiervoor in volle gang waren, stond deze fase van het project bij zijn 
aantreden niet bovenaan zijn prioriteitenlijst. ‘Ten eerste moesten de 
problemen op de Vijzelgracht worden opgelost,’ zegt Dijk, ‘Ten tweede 
moesten we het project weer fatsoenlijk in uitvoering krijgen. Het College 
van B&W had niet alleen de bouw van station Vijzelgracht en Rokin stil 

‘ Het inhijsen van het 
eerste graafwiel was een 
kentering: we gaan écht 
beginnen met boren.’
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gelegd, maar we kregen ook geen toestemming om met het uitgraven 
van het station onder het voorplein van Amsterdam Centraal te beginnen. 
Ten derde had ik een financieel directeur aangesteld die het hele project 
doorlichtte en daaruit kwam weer de vraag voort hoe we het geheel 
moesten gaan reorganiseren.’

Angst Zo’n reorganisatie was nodig, en het eerste advies van Peter 
Dijk en zijn financieel directeur Theo van Bekkum luidde: er moet zeker 
320 miljoen bij en de einddatum 2015 kunnen we beter verschuiven naar 
2017. ‘Dat was onze realistische conclusie, maar voor wethouder Tjeerd 
Herrema was dit het sein om op te stappen. Hij kon het niet verant-
woorden om nogmaals met een kostenverhoging en vertraging aan te 
komen zetten.’ Na de Commissie Veerman kwam hier nog een keer een 
fors bedrag bij, bestemd om de risico’s van de bouw op te vangen en 
om vanuit het zuiden te gaan boren. Het leek of de boorwerkzaamheden 
zelf steeds verder weg in de toekomst kwamen te liggen. Sommige 
buitenstaanders geloofden niet eens meer dat het nog zou gebeuren. 
Peter Dijk: ‘Mensen zeiden wel eens: wat jammer voor je dat je nog niet 
kan gaan boren. Maar zo zag ik het niet. Ik had een mandaat gekregen 
om dit project uit te voeren en daarvan was het boren een essentieel 
onderdeel. We moesten echter wel eerst alle vragen netjes afhandelen.  
Er waren immers risico’s aan het tunnelboren verbonden. Bij het boordebat 
dat we met de stad voerden, merkte ik dat sommigen veel van de materie 
afwisten, en dat anderen vooral angstig waren.’

We gaan beginnen Op een gegeven moment wist Dijk dat de tijd rijp 
was. ‘Als de angst regeert en niemand een ‘go’ durft te geven, is er altijd 
wel weer een dingetje dat je kunt onderzoeken of verder detailleren, of 
weer een professor die je kan inhuren. We vroegen aan elkaar: zijn er nog 
dingen die we moeten onderzoeken? Nee. Is er nog iets dat we nader 
moeten bekijken? Nee. Zijn er experts die we nog niet hebben ingezet? 
Nee. Dan moeten we nu beginnen. Het was natuurlijk belangrijk voor ons 
dat de nieuwe wethouder Hans Gerson het politiek-bestuurlijke pad voor 
ons effende en dat ook technische specialisten en professor Han Vrijling 
van de Commissie Veerman zeiden dat ze het verantwoord vonden om 
te starten.’

Graafwiel belangrijkste mijlpaal In december 2009 werd het graaf-
wiel van de eerste tunnelboor ingehesen in de startschacht bij het 
Damrak. ‘Zelfs tijdens dat evenement kwamen er nog mensen naar me 
toe die ongelovig vroegen of we dit echt gingen doen. Daarom vind ik 
dat inhijsen achteraf de belangrijkste mijlpaal in het boortraject. Het was 
een kentering. Mensen die meenden dat het nooit zou gebeuren, zagen 
dat het werkelijk zo ver was. Zo’n graafwiel inhijsen is normaal gesproken 
niet zoiets feestelijks natuurlijk. Maar wij vonden dat je eerlijk moest zijn 
over de risico’s én over de mijlpalen. Vertel: we zijn hier nu mee bezig, 
op de website, met de pijl bovengronds, zodat de stad begrijpt dat we 
weer een stap verder zijn. We wilden ook de mensen die het werk deden 
er nauwer bij betrekken. Het straalde van hun portretten op de billboards 
af: die weten waar ze het over hebben. En nadat we zo het vertrouwen 
weer een beetje hadden gewonnen, was elke geboorde meter er één.’ 
‘De tunnel ligt er goed bij. Dat is plezierig, maar er bevinden zich nog 
steeds diepe open putten in de stad, die zich gelukkig langzamerhand 
met steeds meer beton vullen waardoor ze veiliger worden. En we maken 
dwarsverbindingen, ook weer een risico. Mijn adagium is: ga er nou maar 
van uit dat het een keer fout gaat. Er zal de komende jaren echt nog 
wel een keer iets gebeuren. Daarom blijven we erop hameren: blijf alert, 
zorg dat je altijd goed voorbereid bent, let op de risico’s, handhaaf de 
piketdiensten. En wind er geen doekjes om. Mensen zijn niet dom, ze 
weten dat er risico’s zijn en dat jij niet alles weet. Wees realistisch en geef 
dat nou maar eerlijk toe. We bekijken nu met andere metro-organisaties 
hoe we onze kennis kunnen bundelen en uitwisselen, daar is internationaal 
belangstelling voor. Want zonder slopen in een drukke stad een metrolijn 
aanleggen, dat willen er wel meer’.
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De fotograaf: 

Gé Dubbelman

In gesprek met

In 2001 maakte Gé Dubbelman zijn eerste foto voor de Noord/Zuidlijn.  
Toen de laatste boormachine werd uitgeschakeld, was hij bijna 7.000 
foto’s verder, de niet gebruikte beelden niet meegeteld. De huisfoto-
graaf van de Noord/Zuidlijn kent iedereen langs het tracé, boven en 
vooral onder de grond.

‘Als ik zou wachten tot ze me bellen dat er iets gaat gebeuren in de 
bouw, zou ik veel missen. Ik houd daarom vooral zelf de vorderingen in 
de gaten, want voor je het weet is iets voorbij. Ook al werk ik zelfstandig, 
ik voel me toch verbonden met het project. De bouwers en boorders zijn 
gezellige mensen en ik krijg nog steeds niet genoeg van het project. Het 
gaat mij om het beeldverhaal dat ik wil vertellen. 

Wat dat betreft was het fotograferen in de boormachine niet zo 
spectaculair als toen ik met de hijskraan op het Rokin omhoog werd 
gehesen in zo’n bakje, of toen ik bij het afgraven onder verhoogde druk 
met de mannen mee naar beneden ging, de diepte in. Het was wel 
grappig om te zien hoe laconiek de boorders waren toen het boren klaar 
was. Ze waren helemaal niet extreem opgelucht of blij, voor hen was het 
gewoon business as usual, op naar het volgende project. 

Mijn uitrusting is eigenlijk altijd standaard. Ik heb twee camera’s mee, 
één met een groothoeklens en één met een korte telelens. En natuurlijk 
m’n eigen veiligheidsschoenen, helm en hesje. Ik ben nogal zuinig op m’n 
spullen en m’n Canon uit 2004 houdt zich prima, zelfs onder verhoogde 
luchtdruk. 

Ik was er wel graag bij geweest toen die lekkage in de boorleiding 
plaatsvond. Op zo’n moment loop ik natuurlijk te veel in de weg, dat 
begrijp ik ook wel, maar als ik zie wat voor foto’s er later worden vrij-
gegeven, door een amateur gemaakt, dan denk ik wel: hè, had mij toch 
even gestuurd, dan had je betere foto’s gehad. En ik betreur het nog 
altijd dat er geen plek voor mij was in de startschacht toen de eerste boor 
werd ingezegend. 

Verder heb ik elk belangrijk moment van de bouw vast kunnen leggen, 
onder de meest extreme weersomstandigheden en soms middenin de 
nacht. Ik verheug me dan ook op de afbouw die nu gaat beginnen, dat is 
weer een nieuwe fase. En ik hoop het natuurlijk van dichtbij mee te maken 
als de metro zijn eerste meters gaat rijden.’
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De boormanager:

Paul Janssen

In gesprek met

De Noord/Zuidlijntunnels boren was een avontuur vol verrassingen, 
obstakels en prachtige ontdekkingen. Boormanager Paul Janssen had 
het voor geen goud willen missen. Hij heeft er altijd vertrouwen in 
gehad dat het goed zou aflopen, ondanks zaken als de strontboog of 
een politieke partij als Red Amsterdam.
 

‘Er werd verteld: “Het boren gaat goed, het is risicoloos, u zult geen 
overlast ondervinden”. Dat was natuurlijk niet waar. Er zou zeker overlast 
komen. Als er deuren zouden klemmen en wat ramen zouden springen, 
mochten we zelfs blij zijn als dat de enige schade was.’Aan het woord 
is Paul Janssen, contractmanager voor de geboorde tunnels. ‘Toen ik 
halverwege 2007 aantrad, verkeerde het project in crisis,’ zegt hij. ‘De 
mensen waren te lang in de ontwerpcultuur blijven hangen. Alles werd tot 
in het kleinste detail uitgewerkt op de tekentafel. Het was tijd om te gaan 
bouwen. We moesten daarbij vooral vertrouwen op proven technology 
met maximaal één nieuwe techniek. Als het mis ging, wist je tenminste 
waaraan dat lag.’ Janssen had gewerkt aan de Betuweroute, waar hij 
betrokken was bij de Botlek-, Sophia- en Pannerdensch Kanaaltunnel, 
allemaal geboorde tunnels, net zoals de Haagse Hubertustunnel, waar hij 
daarna verantwoordelijk voor was. Hij wist dus waarover hij het had. En 
hij wist ook dat de kwaliteit van de geboorde tunnels veel meer afhing 
van de vaklieden die eraan werkten, dan van de nieuwste technologie. 
Samen met de directie brak hij de bestaande contracten open en stelde 
vakmensen aan, op wie hij blind kon vertrouwen. De nieuwigheid in het 
geheel werd de uitgebreide monitoring.

Vriesschild bij Natte Damrak Terwijl alles en iedereen startklaar 
stond, verzakten de wevershuisjes op de Vijzelgracht in 2008. De bouw 
van de stations Vijzelgracht en Rokin werd stilgelegd. Een uitstel van 
jaren dreigde, met alle bijkomende kosten. Het imago van de metrolijn 
zakte tot een dieptepunt, het publiek was het vertrouwen kwijt. ‘En 
toch voelde ik me als een vis in het water,’ zegt Janssen. ‘Ik dacht: we 

‘ Zorg dat je altijd van  
je plan kan afwijken.’
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boren gewoon dwars door die nog niet uitgegraafde stations heen en 
halen later de tunneldelen weer weg. Dat bleek helaas te risicovol. Een 
domper. Uiteindelijk is het tweezijdig boren, door de Commissie Veerman 
gepresenteerd, als meest interessante oplossing uit de strijd gekomen. De 
extra tijd gedurende het oponthoud werd besteed aan het bestuderen, 
communiceren en uitvoeren van deze nieuwe koers. Eén van de plekken 
die om extra maatregelen vroeg, was de honderd jaar oude kademuur 
in het Natte Damrak, waarvan de fundering vervormd bleek. De muur 
kreeg een extra stalen verankering en er werd een tijdelijk ‘vriesschild’ 
van 90 meter in de grond aangelegd, waar de boor onderdoor zou 
gaan. Medio maart 2010 zette boor Gravin haar tanden in de betonnen 
wand van de startschacht. Nadat ze door die wand heen was, zou ze 
onder het parapluvormige vriesschild terechtkomen. ‘Na vijftig meter 
boren bleek dat een paar vrieslansen niet op de juiste plek zaten en dat 
Gravin daar dwars doorheen was gegaan,’ vertelt Janssen. ‘Om lekkage 
te voorkomen, hebben we de vriesinstallatie uit gezet. Natuurlijk een 
spannende tijd, omdat het vertrouwen in het boren toen nog nihil was. 
Een paar calamiteiten in de eerste paar honderd meter zouden ons flink 
parten hebben kunnen spelen. Gelukkig verliep alles prima, het vriesschild 
bleef voldoende lang in stand voordat het ontdooide.’

Bijenkorf getild Terwijl Gravin gestaag de Bijenkorf naderde, open-
den Nelly Frijda en haar politieke partij ‘Red Amsterdam’ een nieuw 
offensief. Een gefotoshopte foto van een verzakte Bijenkorf illustreerde 
welk gevaar er dreigde, de directie van het warenhuis sprak in de pers 
haar zorgen uit. ‘Eventuele verzakkingen konden we sowieso opvangen 
dankzij het compensation grouting systeem,’ zegt Janssen. ‘We hebben 
de Bijenkorf wat opgetild terwijl de boor langs kwam en nog altijd staat 
het gebouw iets hoger dan voorheen.’ De nieuwe startschacht en de 
verplaatsing van de scheidingsinstallatie voor de twee laatste boren 
leverden andere problemen op, waar de boormanager zo enthousiast als 
Gravin en Molly z’n tanden inzette: ‘Om de eindschacht Scheldeplein om 
te bouwen tot een startschacht moesten we echt een creatieve trukendoos 
opentrekken.’ Hij zag erop toe dat de startschacht functioneel werd en 
voerde tegelijkertijd onderhandelingen met fabrikant Herrenknecht 
voor twee nieuwe boorkoppen. Omdat er sinds de verzakkingen op de 
Vijzelgracht open met de omgeving werd gecommuniceerd, belegden 

de medewerkers van de Noord/Zuidlijn een bijeenkomst voor de buurt-
bewoners en bespraken de lokatie van de scheidingsinstallatie. Wat in het  
IJ zo eenvoudig was, het veelvuldige transport over het water, lag in deze 
bebouwde omgeving veel ingewikkelder. ‘Toen stelde één van de aan-
wezigen voor om de installatie langs de Amstel te plaatsen, op het oude 
terrein van de politiehondenschool. Briljant, toevallig hadden we dit ook 
bij de Hubertustunnel gedaan. Zo zie je maar weer dat mensen graag met 
je meedenken als ze de kans krijgen.’ 

Bypass Goede herinneringen heeft Janssen ook aan de zogeheten 
strontboog op het Scheldeplein. ‘We waren bezig met het dichtblok in de 
bouwput toen de hogedruk rioolleiding begon te bewegen. Dat gaf grote 
paniek. Waternet heeft toen vliegensvlug een bypass aangelegd en wij 
bouwden daarna een omleiding op 4,5 meter hoogte, zodat het verkeer 
eronderdoor kon. Met kerst hebben we de boog met lichtjes bekleed. 
Het heeft tot een ontzettend leuk contact met de ondernemers in die 
omgeving geleid. En vanaf het moment dat we gingen boren, verliep alles 
crescendo.’ Nou ja, op die ene lekkage in het boorsysteem na, op, dat zul 
je altijd zien, de Vijzelgracht: ‘Maar dat probleem was na drie dagen weer 
verholpen.’ Nog terwijl de laatste boormachines aan het werken waren, 
was Janssen al steeds vaker in Den Haag aan het werk, ter voorbereiding 
op z’n nieuwe klus: de Rotterdamse Baan. ‘Ons team in Amsterdam was 
zo goed op elkaar ingespeeld, daar hoefde ik allang niet meer met m’n 
neus bovenop te staan.’

Chemie ‘Achteraf bezien zijn er veel lessen geleerd,’ zegt Janssen. 
‘De maximale en objectieve informatie die de monitoring opleverde, 
was cruciaal bijvoorbeeld. Ik geloof heilig in het 3C model, mede omdat 
ik het zelf heb verzonnen. De Conditionering moet op orde zijn, alle 
voorwaarden waaronder je begint; de Communicatie moet transparant en 
eerlijk zijn; en er is Chemie met je counterpart nodig. Je ziet de aannemer 
vaker dan je vrouw en je moet zeker weten dat je elkaar kan vertrouwen 
als het spannend wordt. Dat gaat niet vanzelf, daar moet je aan werken. 
Als de chemie goed is, is de C van contract is niet zo belangrijk, dan kom 
je er samen wel uit, zolang je maar van je plan kan afwijken.’
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Comité Noord Zuid,

Thuis Best: vlnr 

Marc Pinckaers

Herman Philipse

Oscar Hefting

In gesprek met

Hij woont dertig meter van de bouwput aan de Vijzelgracht. Na de 
derde verzakking in 2008 besloot hij samen met buurman en jurist 
Marc Pinckaers en filosoof Herman Philipse een comité op te richten. 
Niet om dwars te liggen, maar om uitkomst te bieden. Ze hadden het 
gevoel dat iedereen verstrikt was geraakt in een besluit dat 12 jaar 
geleden door anderen genomen was. ‘Door vanuit een burgerinitiatief 
aan te sturen op een referendum, wilden we ze daar uit helpen.’

‘Toen ons verzoek door de Commissie Jurgens werd afgewezen, 
was ik in eerste instantie vooral verbaasd. De geloofwaardigheid van de 
Noord/Zuidlijn stond onder druk, Herrema was afgetreden en de kos-
ten waren buitensporig. Het was voor ons zo’n logisch moment om met 
elkaar in heroverweging te nemen of we dit eigenlijk wel wilden. Ik had 
verwacht dat de Amsterdamse politiek dit burgerinitiatief als kans zou 
zien om zo zonder al te veel gezichtsverlies van dat blok aan hun been af 
te komen. Maar de krachten waren te groot, er moest en zou een metro 
komen onder de Amsterdamse binnenstad, die prestigieuze ambitie 
heeft gewonnen.

Het argument van de commissie was dat er niet twee keer een refe-
rendum gehouden kon worden over hetzelfde project. Maar de kosten, 
de planning, de techniek en de risico’s waren dusdanig veranderd dat 
het in onze optiek inmiddels over een totaal ander project ging dan in 
1996. De Amsterdamse rechtbank nam het advies van de commissie over. 
Ruim drie jaar later kregen we bij de Raad van State uiteindelijk gelijk, 
het referendum mocht er komen. De situatie was nu alleen zo anders, de 
werkzaamheden waren weer in volle gang en het was al zo’n tijd goed 
gegaan, dat we besloten er vanaf te zien. Het comité bestaat nog steeds 
en zou in het ergste geval alsnog een referendum aan kunnen vragen. 
Hopelijk is dit niet meer nodig.’

Als ik er zo over praat, merk ik dat het me nog steeds raakt, voel ik 
de rillingen weer over mijn rug gaan, de angst en de stress van toen. Dat 
ons huis instort of de veertig meter diepe bouwput ingezogen wordt, dat 
mijn gezin niet veilig is, ik heb er nachten wakker van gelegen. Ik denk 
nog steeds dat Amsterdam niet geschikt is voor een metro. Maar ik heb 
besloten me er van af te sluiten, verder te leven, te genieten van de leuke 
dingen. Het past niet bij me om te blijven hangen in negativiteit.’
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De supervisor 

technisch onderhoud 

tunnelboormachine: 

Michel de Boer

In gesprek met

Michel de Boer was vaak het markante gezicht van de tunnelboorders en 
altijd goed voor een krasse uitspraak. Zo noemde hij de Amsterdamse  
bodem in de Volkskrant ‘een puddingbroodje’ en omschreef hij zijn 
eigen functie lekker kort met ‘smeerneef’ of ‘grease monkey’. Het 
Noord/Zuidlijn journaal betitelde de man die wegens speciale ver-
diensten een zilveren helm ontving, liefkozend als ‘Lord of the rings’, 
betonnen tunnelringen welteverstaan.

‘Ik vond de Noord/Zuidlijn altijd een van de beste bouwplaatsen waar 
ik ooit heb gewerkt. De organisatie en samenwerking tussen alle aan-
nemers verliep prima. Dat heb ik wel eens anders meegemaakt. Ik heb 
voor de Duitse firma Herrenknecht tunnels geboord in China, Spanje en 
Maleisië. Persoonlijk vind ik door een keiharde berg heenboren niet zo 
erg interessant: je boort een gat en dat is het. Nee, geef mij maar het 
dikke water van de Amsterdamse bodem. Daarvoor waren speciale mix-
schildmachines ontworpen, met veel meer onderdelen. 

We gebruikten water met bentoniet, een speciale soort klei, om tijdens 
het boren de druk tegen de grond voor het graafwiel constant te houden. 
Nadat de betonnen tunnelringen waren geplaatst, voerde de machine dit 
weer af met al het weggeboorde zand, grind en water uit de bodem. Dat 
werd dan weer gescheiden en de bentoniet werd hergebruikt. Mooi hoor, 
zo’n gesloten systeem.

In het begin ging het boren natuurlijk heel langzaam, eerst moest zo’n 
boor in elkaar worden gezet en afgesteld, maar vaak ging het daarna zo 
lekker dat we de tunnelboormachines gewoonweg moesten afremmen. 
Die machines vergen natuurlijk veel onderhoud, wat vooral neerkomt op 
veel vet smeren. Daarom vind ik het wel toepasselijk dat de boren volgens 
traditie altijd een vrouwennaam krijgen: je behandelt een vrouw toch met 
meer respect dan een kerel.’
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De bewoner:

Patrick Dippell

In gesprek met

Toen er voor de nooduitgang in de Eerste Jacob van Campenstraat 
24 uur achter elkaar gewerkt moest worden, besloten Patrick Dippell 
en zijn vriendin Rixt Hulshoff Pol die nacht gewoon thuis te slapen. 
Ook toen de boor letterlijk onder zijn huis door ging, maakte Dippell 
zich geen zorgen. Dat had meer met zijn achtergrond, dan met koel-
bloedigheid te maken, zo blijkt.

‘We wonen naast de bouwput, de hekken staan pal voor onze voordeur. 
Maar zonder die bouwput hadden wij nooit in dit huis kunnen wonen, 
want dankzij de Noord/Zuidlijn zakte de prijs en kwam het huis binnen ons 
bereik. We zijn hier in 2011 komen wonen en in datzelfde jaar ging boor 
Molly onder ons huis door, op dertig meter diepte. Ik ben civiel ingenieur 
bij ProRail, dus ik wist wel zo’n beetje wat er zou gaan gebeuren en dat de 
kans op lekkage klein zou zijn. Als we al gebruik zouden maken van een 
hotelovernachting op kosten van de Noord/Zuidlijn, dan zou dat voor ons 
eigen plezier zijn, niet uit angst. Onze dochter Juno is vier jaar, en onze 
zoon Midas twee, en ze slapen toch het rustigst in hun eigen omgeving.  
 Natuurlijk kijken we er naar uit dat het straks voorbij is. Toch kan ik 
zeggen dat het tot nu toe is meegevallen. We werken alle twee overdag, 
dus merken weinig van de bouw. Sowieso hoor ik mensen niet vaak 
mopperen, behalve dan over het feit dat de gemeenschap ooit een 
prijskaartje werd voorgespiegeld dat ver van de werkelijkheid af ligt. 
Maar het had ook voordelen, die bouwput: met koninginnedag werd ons 
portiek nooit als urinoir gebruikt omdat je er niet gemakkelijk bij kon 
komen. En het is betrekkelijk stil in de straat.

Dat we inspraak hadden bij de collages op de hekken, was erg leuk 
voor mijn kinderen. Wanneer ik voor de deur sta te hannesen met mijn 
sleutelbos, hoor ik de kinderen het halve dierenrijk opratelen. Ook volgen 
zij de avonturen van de ‘Bob de Bouwers’ op de voet.

Ik ben er blij mee dat we straks nog beter bereikbaar zijn, zo 
tussen twee stations in. Hopelijk rijden er straks minder trams door de 
Ferdinand Bol, wat de straat rustiger maakt. Als straks, in 2014, de hekken 
worden opgeruimd, zijn we hopelijk ook net aan de beurt voor een 
parkeervergunning, want daarvoor staan we nog steeds op de wachtlijst. 
En wie weet is dit allemaal op een later tijdstip ook nog eens gunstig voor 
de waarde van ons huis.’
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De projectdirecteur:

Richard de Lat

In gesprek met Elke dag kleurde Richard de Lat, projectdirecteur van aannemers-
combinatie Saturn, op zijn kantoor de tunneldelen in die die dag waren 
gebouwd: ‘Ik had best nog een paar kilometer door willen boren naar 
Schiphol.’

‘Tunnelbouwers zijn net nomaden. Ze werken in Azië, Australië, een 
deel van de mannen is al aan de slag bij de Sluiskiltunnel. Saturn is een 
mengeling van de Nederlandse en de Duitse cultuur en de samenwerking 
is prima verlopen. De Duitse collega’s van Züblin zijn technisch ongelooflijk 
goed; de mannen van Dura Vermeer zijn meer van het Nederlandse 
poldermodel, en dat maakte ons de smeerolie in dit bijzondere project. 
Een hoofduitvoerder als Marcel van der Heijden, zelf een Amsterdammer, 
had altijd een luisterend oor voor de omgeving, die kon geweldig met 
de buurt omgaan. Dat hielp ons om met zo min mogelijk vertraging ons 
werk uit te voeren. 

Ik wist wel dat het boren goed zou verlopen, tegen al het doemdenken 
in, alles was zo uitstekend voorbereid. Ondanks dat bestaat er zoiets als 
de wet van Murphy. Er gebeurt namelijk altijd wel wat, je weet alleen 
niet wanneer, waar of hoe erg. Er waren genoeg spannende momenten. 
Station Rokin was nog niet gereed bijvoorbeeld, dus moesten we voor 
het station stoppen. Een tunnelboormachine kun je niet zomaar terug 
trekken, want dan loopt de hele tunnel onder water. De tunnel moest 
daar als het ware met het graafwiel worden afgedopt, zoals als een 
champagnekurk op een fles. 

Zo nu en dan denk ik wel eens: wat een techniek, als je zonder dat 
iemand er iets van merkt in een etmaal 20 tot 25 meter tunnel kan maken. 
Ik had dan ook best nog wel een paar kilometer door willen boren, tot aan 
Schiphol of zo. Dat we in een binnenstad met deze grondcondities tunnels 
hebben gemaakt die heel weinig zettingen hebben veroorzaakt, is toch 
gedenkwaardig. Ik ben nu zestig jaar en ik heb al veel mooie projecten 
meegemaakt, maar de Noord/Zuidlijntunnels boren was wel het leukste 
project uit mijn carrière, met alle ups and downs.’
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De volger: 

Ronald Verhoef

In gesprek met

Hij is een trouwe volger van de website hierzijnwij.nu en bedacht de 
naam van de vierde boor: Victoria. En hij is de enige volger die ooit een 
werkende boormachine betrad, zegt Ronald Verhoef zelf. Hij schreef 
zich in voor diverse tunneltours en bezocht stations in aanbouw tijdens 
de Open Dagen. Maar een technische achtergrond? Nee, die heeft hij 
niet.

‘Mijn bezoek aan de werkende boor zal ik nooit vergeten,’ zegt Ronald 
Verhoef. ‘Ik vond het spannend. We liepen vanuit station Vijzelgracht 
door de tunnel naar Molly toe, zomaar dertig meter onder de grond. Het 
was behoorlijk warm op de boor en ik wist dat het niet ongevaarlijk is om 
daar te werken. De mannen waren druk bezig, ik snapte wel dat ze liever 
geen pottenkijkers hadden. Wat ik zag, kwam overeen met de foto’s op 
de website, maar daarop leek alles natuurlijk heel klein. Dit was echt een 
stad onder de stad.

Ik mocht de boor bezoeken omdat ik de winnende naam ‘Victoria’ had  
verzonnen, vernoemd naar het Victoriahotel waarnaast de eerste boor ooit 
begon en vanwege het Engelse ‘Victory’, overwinning. Ook de inzegening  
was apart, als winnaar mocht ik de boor met champagne dopen.

In het dagelijkse leven ben ik afdelingschef in een supermarkt, hele-
maal geen technisch werk dus. De bouw van de metro interesseert me  
gewoon enorm. Toen ik jonger was, fascineerde de aanleg van de Oostlijn 
mij al. En toen ik nog in Amsterdam woonde, fietste ik bijna dagelijks 
langs station De Pijp om even te kijken. Tegenwoordig woon ik in Nieuw 
Vennep en volg ik de bouw vooral via hierzijnwij.nu. Die vind ik echt super. 
Soms stel ik een vraag, niet al te ingewikkeld hoor, en ik krijg altijd snel 
antwoord. Ik heb al door heel wat tunnels gelopen: in Noord, vanaf het 
Damrak, van het Scheldeplein naar het Europaplein en nu verheug ik me 
erop om straks vanuit Noord onder het IJ door te lopen. Ik blijf de website 
hierzijnwij.nu volgen, al is het boren klaar, want ik wil ook alles weten over 
de afbouw van de stations.’
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Vereniging 

‘De Bovengrondse’: 

Victor van Lamoen

In gesprek met

Wie op de Ferdinand Bolstraat jaren aan een bouwput heeft gewoond, 
moet last hebben gehad van de aanleg van de Noord/Zuidlijn, dat kan 
niet anders. Toch is het Victor van Lamoen, medeoprichter en secre-
taris van de vereniging ‘De Bovengrondse’, daar nooit om gegaan. 
Hij heeft een economische achtergrond, en dat hoor je. Hij praat over 
rendement, over kosten en baten en maakt daaruit een weinig posi-
tieve balans op. ‘Ik ben geen Nimby. Als ik ervan overtuigd was dat de 
metro een goede oplossing voor de stad is, had je mij niet gehoord. 

‘Het was 1996 toen er een pamflet van het Platform Metro Amsterdam 
op mijn deurmat viel. Ik ben eens naar zo’n bijeenkomst gegaan, hier 
kwamen alle verenigingen bij elkaar die zich tegen de aanleg van de metro 
keerden. Dat die metro er niet moest komen, daar was ik het mee eens. 
Maar ik wilde preciezer duiden waarom niet, bovendien wilde ik kunnen 
procederen wat vanuit een platform niet mogelijk is. Ik ben geen activist, 
geen relschopper om het schoppen. Maar ik ga de discussie graag aan 
met goed onderbouwde argumenten en als ik iets doe, doe ik het goed. 
Daarom heb ik met een aantal anderen een eigen vereniging opgericht.

Ik heb onderzoeken gelezen, gedaan en laten doen en kwam steeds 
tot de conclusie dat de stad veel meer gebaat zou zijn bij het verbeteren 
van het bovengrondse verkeer en vervoersysteem. Ik heb verschillende 
suggesties aangedragen: van het verbeteren van het tramnetwerk tot aan 
lightrail die de regio in kan. In het begin was de landelijke politiek daar 
nog wel ontvankelijk voor, maar uiteindelijk heeft de prestigedrang van 
de Amsterdamse politici het gewonnen van alle redelijkheid.

Toen duidelijk werd dat de metro niet meer te stoppen was, hebben 
we besloten ons daar ook bij neer te leggen en alle juridische procedures 
tegen de aanleg te staken. Maar we hebben de vereniging niet opge-
doekt, we blijven de aanleg kritisch volgen, met name op het gebied 
van veiligheid. Ik ben blij dat het boren zo goed is gegaan. Wij waren 
daar best huiverig voor onder deze oude stad op palen. Voor een deel 
hebben we denk ik geluk gehad, maar ik heb ook de indruk dat de 
projectorganisatie heel zorgvuldig te werk is gegaan. Dat is niet onze 
verdienste, maar dat het project vanuit verschillende kanten zo kritisch is 
gevolgd, heeft wellicht geholpen.’



160

Colofon

Tekst 
Ad Tissink / Dido Michielsen / Saskia van der Kam
Redactie 
Sacha van Anraat / Renske van Bers / Manon Raats
Alex Sheerazi / Susanne Visser
Fotografie 
Wiep van Apeldoorn / Dienst Metro / Gé Dubbelman
Klaas Fopma / Hans Gaumann / Herrenknecht / Tom van der Leij
Frank Lodder / Elmer van der Marel / Alphons Nieuwenhuis
Dick Overduijn / Paul Tolenaar / Roel Vincken / Josine Voogt
Concept, ontwerp en realisatie
Launderette.nl, Amsterdam / Zutphen
Lithografie
Colorset, Amsterdam
Drukwerk
Drukkerij Kempers, Aalten

De artikelen van Ad Tissink, deel I van deze publicatie, zijn in 2011 en 
2012 onder eindredactie van Marc Laan verschenen in de wetenschaps-
pagina’s van Het Parool. 

Deze publicatie is met zorgvuldigheid samengesteld. Dienst Metro 
respecteert het auteursrecht dat rust op het gepubliceerde beeldmate-
riaal. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot het gepubliceerde 
beeldmateriaal kunt u contact opnemen via info@metro.amsterdam.nl

Dit is een uitgave van de Dienst Metro, gemeente Amsterdam © 2013

ISBN 978-90-820807-0-4

www.hierzijnwij.nu
www.noordzuidlijnkennis.net

Met dank aan



Er is ruim 2,5 jaar geboord onder Amsterdam, 
van 25 maart 2010 tot en met 1 december 
2012. De 40 boorders van de Noord/Zuidlijn 
stuurden de tunnelboormachines Gravin, 
Noortje, Molly en Victoria op zo’n 25 meter 
diepte onder de stad door. Zo bouwden zij 
met 24.858 segmenten in totaal 6.222 meter 
tunnel. Een bijzondere, ingewikkelde klus die 
de stad en de boorders op de proef stelde, 
maar goed is verlopen. 

Dat is nog lang niet het hele verhaal. Dit boek  
doet een poging om alle aspecten van het  
boren te belichten, zowel de technische als de 
menselijke. De basis hiervoor zijn de artikelen  die
journalist Ad Tissink in Het Parool publiceerde, 
aangevuld met verhalen van personenen die 
betrokken waren bij het tunnelboren voor de 
Noord/Zuidlijn.


