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De boortunnel van 
de Noord/Zuidlijn
De boortunnel van de Noord/Zuidlijn is weliswaar niet de 

eerste boortunnel in Nederland, maar de uitvoering ervan 

is wel grensverleggend geweest. De techniek was ten tijde 

van de start van het boren in Amsterdam al 15 jaar in gebruik 

en was al op 10 eerdere projecten toegepast. In meerdere 

opzichten was ook de boortechniek zoals die in Amsterdam 

werd toegepast dan ook niet revolutionair: de tunnelboor

machines waren in de basis van een beproefd type en het 

ontwerp van de tunnel was in vele opzichten standder

techniek. Voor het eerst werd echter in zo’n gevoelige om

geving gewerkt en nooit eerder was er in Nederland onder 

bewoonde huizen doorgeboord. Om dit mogelijk te maken 

zijn een aantal innovatieve technieken toegepast: het op 

ongekende schaal monitoren van de omgeving en het te

rugkoppelen van die informatie naar de boormachines, de 

predicties van de invloed van het boorproces op de omge

ving, de voor zakkings beheersing geoptimaliseerde boor

machines en de toepassing van compensation grouting onder 

paalfunderingen. Dankzij deze technieken en het vakmanschap 

van de boorders en alle andere betrokkenen, is met minimale 

schade een tunnel aangelegd dwars door het hart van onze 

hoofdstad. Een tunnel die zonder boortechniek ondenkbaar 

zou zijn geweest en die, als nieuw praktijkvoorbeeld van de 

standder  techniek, de weg bereidt voor nieuwe projecten 

waarbij in lastige (stedelijke) omstandigheden hoogwaardige 

infrastructuur moet worden ingepast.



Aankomst boormachine Molly in station De Pijp - augustus 2011.
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Over de Noord/Zuidlijn

De Noord/Zuidlijn is een nieuwe metrolijn in Amsterdam. De lijn biedt een snelle en comfortabele verbinding 

tussen de belangrijke centra van de stad in Amsterdam Noord, het centrum en in het zuidelijke deel van de stad. 

Doordat de metro grotendeels ondergronds rijdt, worden de drukke wegen in de binnenstad ontlast. Ook kan de 

metro onder de grond ongehinderd doorrijden waardoor de reistijd een stuk korter is. De rit van noord naar zuid 

met openbaar vervoer duurt nu nog 31 minuten. Met de komst van de Noord/Zuidlijn wordt de duur van deze rit 

gehalveerd naar 16 minuten. Vanaf 2017 zullen daar per dag 185.000 reizigers van profiteren.

Uniek en uitdagend tracé

De ligging van de tunnels is in meerdere opzichten uniek. Om te beginnen liggen de tunnels diep: circa 20 tot  

30 meter onder straatniveau en dus ook ver onder grondwaterniveau. Ook liggen de tunnels in zachte grond, 

grotendeels in zand maar ook voor een significant deel in (Eem)klei. De tunnels volgen vrijwel overal het straten

patroon wat zeer krappe boogstralen vereist (tot wel 200 meter radius). Op een deel van het tracé in de 19eeeuwse 

wijk De Pijp werd zelfs diep ónder op palen gefundeerde huizen geboord, tot heden een unicum in Nederland.  

Een niet te onderschatten opgave was het passeren van de reeds genoemde stations en de complexe logistiek 

die het boren in de binnenstad vereist. Het meest uitdagende aspect van het project was echter de ligging in het 

hart van de historische binnenstad. Over vrijwel het gehele tracé werd zeer dicht en zelfs onder zeer diverse, vaak 

monumentale maar vrijwel altijd zeer zakkingsgevoelige bebouwing geboord. Het voorkomen van schade aan 

belendingen had de hoogste prioriteit bij zowel het ontwerp als de uitvoering van de boortunnel, en vereiste een 

kwaliteitsniveau dat nog zelden was vertoont in de wereld, laat staan in Nederland.

Het graafwiel van de eerste boormachine komt aan in Amsterdam. 
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Volgorde boren

De uitvoering van de tunnels vond plaats tussen 25 maart 2010 en 1 december 2012. In die periode zijn de in totaal 

acht tunnelbuizen geboord op de vier baanvakken. In 2010 werden vanaf het Damrak, tegenover station Amsterdam

Centraal, in zuidelijke richting achtereenvolgens twee buizen geboord tot station Rokin. Vanaf 2011 gingen de 

boorwerkzaamheden verder vanaf het veel zuidelijker gelegen Scheldeplein. Vanaf deze locatie werd in noordelijke 

richting geboord, terug naar de binnenstad. In 2011 zijn de westelijke tunnelbuizen tussen het Scheldeplein en 

station De Pijp en vervolgens tussen stations De Pijp en Vijzelgracht geboord. In de eerste helft van 2012 zijn de 

oostelijke tunnelbuizen tussen het Scheldeplein, station De Pijp en station Vijzelgracht uitgevoerd. In de tweede 

helft van 2012 zijn tot slot de beide buizen tussen station Vijzelgracht en station Rokin geboord. In totaal is er 587 

dagen besteed aan het boorproces. Er zijn twee complete boorsystemen en zelf vier boorkoppen (boorschilden) 

ingezet, maar nooit tegelijkertijd.

Boortracé van Noord naar Zuid
Tracé Noord/Zuidlijn
Boortracé van Zuid naar Noord

De boortunnel vormt een belangrijk deel van 

de lijn. Ze overspant een afstand van ca. 3,6 

kilometer en loopt dwars door de binnenstad. 

De twee geboorde tunnelbuizen van 5,82 meter 

diameter, één voor elke richting van de toekom

stige metrolijn, liggen grofweg tussen station 

Amsterdam Centraal en het congrescentrum 

Amsterdam RAI. Over dit traject wordt de tun

nel onderbroken door drie diepe stations die 

de tunnels verdelen in 4 baanvakken. De totale 

geboorde lengte bedraagt hierdoor ruim

6,2 km (2 x 3,1 km).



De keuze, medio jaren negentig van de vorige eeuw, om

de Noord/Zuidlijn deels als boortunnel uit te voeren was 

gewaagd. Nooit eerder was er onder “Amsterdamse” 

omstandigheden geboord: in slappe grond onder 

een op palen gefundeerde historische binnenstad. De 

ervaring met boortunnels was in Nederland überhaupt 

beperkt; de techniek stond in ons land nog in de kin

derschoenen. Door het boren veroorzaakte zakkingen 

met schade aan belendingen als gevolg werd toen als 

grootste risico beschouwd. Het was op dat moment, 

medio jaren negentig, nog niet vanzelfsprekend dat  

het boorproces zo goed beheerst kon worden om 

omgevingsschade continu binnen acceptabele grenzen 

te houden.

Modelleren

De beheersing van het zakkingsrisico had logischerwijs 

de hoogste prioriteit bij het ontwerp en het formuleren 

van de vraagspecificatie van de Noord/Zuidlijn. Om te 

beginnen werd de invloed van het boorproces op de 

ondergrond, de interactie met de paalfundering en  

de gevolgen voor de constructie van een gebouw  

gemodelleerd. Met praktijkproeven werden 

deze fenomenen, onder andere bij de Tweede  

Heinenoordtunnel, nader onderzocht en de modellen 

gevalideerd. Op basis hiervan werd een alignement

ontworpen voor de boortunnel. De invloed op elk 

gebouw werd individueel getoetst. Daarbij werd 

uitgegaan van een redelijkerwijs te bereiken kwaliteit 

van het boor proces en werd rekening gehouden met 

de eigenschappen van ieder afzonderlijk pand, zoals 

funderingsdiepte, aard en actuele staat van de construc

tie. Bij een groot aantal panden werd funderingsherstel 

uitgevoerd om het incasseringsvermogen te vergroten. 

Deze aanpak was uniek.

Kort en wendbaar

De eisen die in relatie tot zakkingen aan het boorproces 

werden gesteld, waren streng. De voor de kwaliteit van 

het boren noodzakelijk geachte prestaties waren eind 

jaren negentig geen vanzelfsprekendheid. Dit had  

gevolgen voor het ontwerp van de tunnelboormachines: 

deze werden kort en wendbaar, kregen een geoptima

liseerd graafsysteem en beschikten over uitgebreide 

meet en regelsystemen om het 

boorproces te 
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controleren. De eisen met betrekking tot de zakkings

beheersing waren overigens niet de enige uitdagingen 

voor het ontwerp van de boormachine. Zo moest er 

afwisselend door zand en klei geboord worden en 

dienden de machines dóór de betonnen (diep)wanden 

van de stations te kunnen boren wat resulteerde in een 

bijzonder graafwielontwerp.

Extra zekerheid 

Ook het ontwerp van de tunnelconstructie had enkele 

innovatie kenmerken: door een systeem van nainjec

teerbare verbindingen tussen de tunnelsegmenten 

werd extra zekerheid gecreëerd voor de ligging in klei 

en bij asymmetrische bovenbelastingen. Verder is voor 

het eerst in Nederland gebruik gemaakt van polypro

peenvezels in de betonsegmenten ter verbetering van 

de brandwerendheid.

Omgevingsmonitoring

Een integraal onderdeel van het beheerst kunnen  

boren was de terugkoppeling van de geleverde  

zakkingprestaties naar het boorproces. Door continu 

een relatie te leggen tussen de instellingen van het 

boorproces met de optredende zakkingen, kan het 

boren worden bijgeregeld en het resultaat qua

omgevingsbeïnvloeding worden geoptimaliseerd.

Daarom werd al in een vroeg stadium een op dat

moment ongekend uitgebreid systeem voor

omgevingsmonitoring met automatische theodolieten 

ontwikkeld waarmee letterlijk elk pand nabij de tunnel

bewaakt kon worden. Voor elk van deze panden

werden prestatieeisen geformuleerd in de vorm

van grenswaarden voor de zakkingen.

Hapklare informatie

In een later stadium zijn daar ook automatische,  

reflectorloze zakkingsmetingen van het wegdek  

bijgekomen. Deze metingen, waarvoor 

zich letterlijk op elke meter van het boortracé een  

virtueel meetpunt bevindt dat eens in het uur werd 

ingemeten, bleken zeer effectief in het waarnemen van 

zelfs de geringste zakkingen om daarmee het boor

proces bij te regelen. Niet alleen dit meetprogramma 

was zeer innovatief, maar ook de wijze waarop de 

enorme hoeveelheid data werd gecorreleerd aan de 

actuele positie van de boormachine en werd omgezet 

tot hapklare informatie voor zowel de bestuurder van 

de boormachine als de “verkeerstoren” in de keet.

Tunnelsegment

Tunnelbuis

Volgwagens

Boormachine Molly in station De Pijp.



Zelfs met een uitgekiend alignement, funderingsherstel 

en strenge eisen aan het boren waren de zakkings

risico’s niet volledig af te dekken. Op in totaal zeven 

locaties werden extra maatregelen voorzien om een 

te grote invloed van het boren op belendingen (letter

lijk) te compenseren. Deze mitigerende maatregelen 

bestonden uit compensation grouting: het met lansen 

ónder de fundering van kwetsbare gebouwen injecte

ren van mortel (grout) om te grote zakkingen door het 

boren ongedaan te maken. Door het onder hoge druk 

injecteren van grout konden de betreffende gebouwen 

letterlijk gelift worden. De gebruikte injectielansen 

werden vanuit een diepe schacht horizontaal onder de 

fundering geboord en vormden tezamen een compleet 

scherm. Compensation grouting werd bij de Noord/

Zuidlijn toegepast bij markante gebouwen zoals de 

Bijenkorf en de Munttoren maar ook op kwetsbare 

locaties zoals de brug over het Amstelkanaal en onder 

enkele huizenblokken in De Pijp. De toepassing van 

deze techniek onder paalfunderingen was een nieuwe 

ontwikkeling, die ter voorbereiding uitgebreid is be

proefd bij de Sophiaspoortunnel van de Betuweroute.

Compensation grouting

Schacht voor compensation grouting. 



Het boren van de Noord/Zuidlijn is zeer succesvol  

gebleken. Er is geen noemenswaardige schade  

opgetreden aan belendingen, de kwaliteit van de  

tunnelbuizen is goed en het tempo van het boorproces 

lag hoger dan verwacht. Dit is waardevolle praktijk

ervaring.

Voor alle constructies langs het tracé waren zakkings

criteria voorhanden. Dat gold dus niet alleen voor  

gebouwen maar ook voor bruggen en walmuren.  

Daarbij was een voorspelling gedaan van de te ver

wachten zakkingsverdeling en de daaruit resulterende 

verschilzakkingen want die zijn maatgevend voor het 

ontstaan van schade. De criteria waren vertaald naar 

concrete grenswaarden (millimeters) voor de op een 

constructie aangebrachte meetpuntjes. De maximale 

toegestane zakking bedroeg meestal 15 of 25 mm.

In de praktijk waren de gebouwzakkingen nooit groter 

dan 8 mm en meestal nog veel geringer of nihil. Ook 

voor de maaiveldzakkingen recht boven de tunnel 

waren grenswaarden bepaald die samenhingen met de 

te verwachten gebouwbeïnvloeding. Ook hierbij golden 

maxima van 15 tot 25 mm. Typische maaiveldzakkingen 

waren kleiner dan 10 mm en vaak zelfs kleiner dan 5 mm. 

Als gevolg hiervan zijn slechts een handvol schade

meldingen ontvangen waarbij een verband met het  

boorproces niet was uit te sluiten. Het gaat daarbij  

om een scheur in stucwerk, een klemmende deur en 

een gebarsten ruit. Voor de betrokkenen uiteraard 

vervelend maar niet ernstig. 

Belangrijk bleek het leerproces: er moet over een 

bepaalde lengte geboord worden om het systeem in 

te regelen en de boorders ervaring op te laten doen. 

Als het optimum eenmaal gevonden is ontstaat een

betrouwbaar proces dat eigenlijk alleen kwetsbaar is 

voor incidentele fouten. Een andere interessante les 

was het feit dat de kwaliteit van de omgevings    

beïn vloeding onafhankelijk is van de snelheid van het 

boren. Sterker nog: een boorproces dat gecontroleerd 

en met regelmaat wordt uitgevoerd levert de beste 

kwaliteit en de hoogste voortgang.

Ervaring en resultaten 



Gebouwen succesvol gehesen 

Ook de compensation grouting is succesvol gebleken. 

Hoewel er tijdens het daadwerkelijk passeren van  

de boormachines maar zeer beperkt gebruik van is

gemaakt, is bij de voorinjecties gebleken dat het met 

de groutinjecties mogelijk was om de op palen gefun

deerde constructies succesvol iets op te heffen. Die 

voorinjecties werden toegepast om na het aanbrengen 

van de horizontale lansen de grond “op te spannen”. 

Daarbij werd zorgvuldig geïnjecteerd totdat het

betreffende gebouw beheerst enkele millimeters 

omhoog werd gedrukt. Daarna kan men zeker zijn dat 

eventueel noodzakelijk vervolginjecties (tijdens de 

boormachinepassage) meteen effectief zullen zijn.

De combinatie van deze voorheffing en de kwaliteit van 

het boor proces zorgden ervoor dat de injectie tijdens 

het boren zeer beperkt kon blijven of op enkele locaties 

zelfs kwam te vervallen. Met als resultaat dat een paar 

gebouwen na afloop van de Noord/Zuidlijn iets  

geheven zijn in plaats van gezakt.

Hierzijnwij.nu

Een hele andere opgedane ervaring is de wijze waarop 

over de voortgang en de resultaten van het boorpro

ces zijn gecommuniceerd door de Noord/Zuidlijn. Het 

boorproces kon worden gevolgd via de website “hier

zijnwij.nu” waarop de positie van de boormachine werd 

aangegeven met een pijl op een kaart van het gehele 

boortracé. Deze informatie werd dagelijks geactuali

seerd, inclusief een opgave van het aantal geboorde 

meters, de hoeveelheid ontgraven grond en de diepte 

waarop de boormachine zich bevond. Ook werden er 

bijna dagelijks berichten over de werkzaamheden ge

plaatst, variërend van de voortgang van het boren, over 

de techniek en over de mensen die daadwerkelijk

bezig waren met de uitvoering. Het project ging zelfs 

nog een stap verder door een drie meter hoge versie 

van de “websitepijl” ook daadwerkelijk op straat te 

plaatsen op de plaats waar geboord werd. Zo was vol

ledig transparant waar gewerkt werd. Die openheid 

was kenmerkend voor de wijze waarop richting de stad 

werd gecommuniceerd. Daarmee werd geleidelijk meer 

begrip en vertrouwen gecreëerd voor de moeilijke klus 

die het boren was en de risico’s die daaraan verbonden 

zijn. Dat werd ook versterkt door de succesvolle wijze 

waarop het boren verliep.



Kansen

De Noord/Zuidlijn was voor de boortechniek in

Nederland, maar ook daarbuiten, één van de meest 

uitdagende projecten van de afgelopen jaren. We 

durven best te stellen: “als je dwars door Amsterdam 

kunt boren, dan kan dat in principe overal”. Nu kunnen 

we constateren dat het boren is uitgevoerd zonder 

noemenswaardige schade aan belendingen, met een 

goede kwaliteit tunnelconstructie als resultaat en met 

een goede voortgang. Deze ervaring maakt projecten 

mogelijk. Het boren zoals dat voor de Noord/Zuidlijn 

is gebeurd kan beschouwd worden als de stand-der-

techniek en deze techniek biedt oplossingen voor 

infrastructuur knelpunten, ook als daarvoor onder

huizen moet worden doorgeboord. Hiermee is de 

Noord/Zuidlijn een mijlpaal voor de ontwikkeling 

van de boortechniek in Nederland en voor het

ondergronds bouwen in het algemeen.
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