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Stalen duikers en tunnels
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Voor de verbetering van de natte of droge 
infrastructuur adviseert, produceert  en monteert 
Eurorail BV in eigen beheer stalen doorgangen, 
toe te passen als o.a. duiker, verkeerstunnel, 
ecotunnel, wildwissel of opslagsilo.

Flexibel bouwen
De duiker/tunnel is een sterke lichtgewicht 
constructie die snel te plaatsen is in de bouwput 
of ernaast. Door de korte inbouwtijd blijft de 
bouwoverlast tot een minimum beperkt. 

De stalen duikers zijn in verschillende varianten 
leverbaar, zoals de meest voorkomende:

  opslagsilo 

Daarnaast zijn nog andere standaard vormen 

voorzien van een stalen afwerkrand óf met 
betonelementen worden bekleed. De binnenzijde 
van de ‘vaar’duikers kunnen worden voorzien van 
een wrijfgording. Ook kan een faunavoorziening 

worden aangebracht. Eventueel in combinatie 

Eurorail duikers en tunnels, voor een snelle 
‘doorstroming’
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De stalen duikers en tunnels zijn berekend 
conform de Klöppel /Glock theorie. Deze metho-
de geeft aan hoe zwaar ze kunnen worden belast. 

Als standaard dekkingslaag dient minimaal 
60 cm. te worden aangehouden, gerekend vanaf 
de bovenzijde duiker tot bovenzijde maaiveld.

Het bepalen van de plaatdikte is mede afhankelijk 
van de verkeersklasse en de dekkingslaag. 
De minimum plaatdikte van de elementen, inclusief 
1 mm. corrosie toeslag, moet voor doorgangen 
met een breedte, kleiner dan twee meter, 3 mm. 
bedragen en 4 mm. voor doorgangen groter dan 
twee meter. Andere afmetingen zijn uiteraard 
mogelijk. 

Standaard worden de stalen elementen volbad 
thermisch verzinkt conform DIN EN-ISO 1461. 
Afhankelijk van de grondconditie kan worden 
gekozen de verzinkte stalen elementen extra te 
voorzien van een epoxyhars coating. 

De dikte van de coating varieert van minimaal 90 
micron tot 2 x 120 micron.

De duikers en tunnels dienen te worden ingebed 
conform de inbouwvoorschriften én zoals 

  
Eurorail stalen duikers en tunnels hebben een 

NEN 7064 norm. 
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Specificaties 

Tabel voor het bepalen van de minimale plaatdikte, golf 200 x 55 mm. 
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waterdoorvoeren. Een groot voordeel van de 
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Tunnelprofielen
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als vaarduiker of verkeerstunnel.   

gunstige statische eigenschappen, waardoor 
deze  zeer geschikt zijn voor hoge belastingen.
 

gekomen aan de wettelijke eisen van het 
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Ronde profielen

passingsmogelijkheden en kunnen in bijna alle 
gewenste diameters gemaakt worden. 

Verticaal geplaatst zijn ze bijzonder geschikt als 
opslagtank of vloeistofreservoir. 

Diameter
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