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MIJN LOOPBAAN 

 

 

 

Deel 4: TUC RAIL .  

 
4.1 Hoe ik daar terechtkwam. 

 

Toen ik was beginnen lesgeven aan de KU Leuven had men mij 

bij Smet-Boring Directeur Onderzoek en Ontwikkeling 

benoemd, zogezegd omdat men vond dat ik mij als professor 

niet meer met commerciële zaken moest bezig houden. Voor 

mij voelde het evenwel aan als weggepromoveerd worden. 

 

Ondanks het feit dat ik als Directeur Onderzoek en 

Ontwikkeling nog een zeer mooi jaar beleefd heb, had ik bij 

mezelf toch snel het besluit genomen dat ik Smet-Boring zou 

verlaten van zodra er zich een mooie opportuniteit aanbood. 

 

Die opportuniteit kwam er toen ik van Fred Zwaenepoel 

hoorde dat ze nog een Nederlandstalige specialist 

grondmechanica zochten voor TUC RAIL, het studiebureau voor 

de aanleg van de HSL in België. Omdat ze op dat ogenblik 

nog in onderhandeling waren met Paul Silence heb ik zelf 

mijn kandidatuur niet gesteld. Wanneer Fred Zwaenepoel mij 

liet weten dat die had afgehaakt, heb ik geen ogenblik 

geaarzeld en ben ik naar TUC RAIL vertrokken op 

zelfstandige basis. Ik kreeg er een contract van 100 uur 

per maand met de vraag om in de beginfase zoveel mogelijk  

te komen.  

 

Ik kwam er terecht in de Dienst Grondmechanica, Hydraulica 

en Topografie, die geleid werd door Bernard Dethy van 

Tractebel. Op het ogenblik dat ik er aankwam waren de 

studies reeds enkele maanden opgestart en voor mij 

betekende dat “springen op een rijdende trein”. 

 

TUC RAIL bestond voor de helft uit personeel van de NMBS en 

voor de helft uit personeel van Transurb Consult, dit is 

een groepering van studiebureaus waarvan Tractebel de 

grootste was. 

 

Voor een geotechnieker was de HSL een droomproject omdat er 

moest gebouwd worden op- en in allerhande grondsoorten en 
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voor veel verschillende types constructies. Doordat alles 

zeer snel moest gaan, kon er niet lang gediscussieerd 

worden en dienden er vooral beslissingen te worden genomen. 

 

Voor mezelf was de beginperiode lastig omdat ik regelmatig 

van de NMBS mensen binnen TUC RAIL te horen kreeg dat ik 

niet langer voor de aannemer werkte maar voor het Bestuur. 

Tijdens discussies met Aannemers en Studiebureaus kreeg ik 

dan weer te horen dat het een schande was dat ik nog maar 

enkele maanden weg was bij een Aannemer en niet meer wist 

in welke moeilijke omstandigheden Aannemers moesten werken. 

 

In de beginperiode werd er gewerkt op werven waarvoor de 

NMBS nog de bestekken had opgesteld. Omdat de bestekken van 

de NMBS niet veel voorstelden ontstonden daarbij regelmatig 

discussies. Bij sommige daarvan werd mijn advies gevraagd. 

Meestal verliepen die discussies zeer moeizaam omdat het 

bestek niet duidelijk was en de Aannemer probeerde extra 

kosten aan te rekenen op basis van onduidelijkheden in het 

bestek. 

  

Zo moest ik van Jean Denaeyer, Directeur der Werken bij TUC 

RAIL, waarmee ik een zeer goed contact had, eens mee naar 

een vergadering over een discussie, waarvan ik eerder 

gezegd had dat ik daar geen bijdrage in kon leveren. Toen 

de gemoederen hoog opliepen richtte Jean zich plots tot mij 

en zei: “Ik heb je gevraagd om mee te komen en nu heb je 

nog altijd niets gezegd”. Ik heb hem daarop geantwoord: 

“Moest ik je nu zeggen wat ik denk dan zouden jullie 

allemaal echt goed kwaad worden”. Zijn repliek was: “zeg 

het dan maar, want iedereen is hier toch kwaad”.  

 

Ik heb toen de situatie op de werf vergeleken met die van 

een groep kinderen die op een grasveld gaan voetballen en 

die alleen 4 stenen hebben om de doelen af te bakenen. Als 

er na enige tijd ruzie ontstaat omdat het niet geweten is 

of een schot al dan niet in de goal was, is dat helemaal 

niet verwonderlijk. Aan mij moeten jullie dus ook niet 

vragen of het hier goal was of niet. Ik kan het niet weten 

en ook niet achterhalen. Plots was het stil in de 

vergaderzaal. 

 

Toen ik jaren later nog eens Jean Denaeyer ontmoette, hij 

was toen al enige tijd terug bij de NMBS, zei hij dat hij 

dat verhaaltje dikwijls verteld had aan jonge ingenieurs, 

wanneer ze met gelijkaardige, niet meer op te lossen, 

problemen bij hem kwamen. 
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Op de werven met door TUCRAIL opgestelde bestekken hebben 

er zich bijna nooit gelijkaardige discussies voorgedaan. 

Dat was vooral de verdienste van Ivan Couchard, Directeur 

van de Studiedienst, die een zeer speciale hobby had, 

namelijk het opstellen en nalezen van bestekken. Aan het 

opstellen van Bestekken werd daardoor zeer veel aandacht 

besteed en dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. 

Als er discussies waren kon men altijd terug grijpen naar 

een goed bestek en snel tot een oplossing/vergelijk komen. 

 

4.2 Tunnel Bierbeek. 

 

De tunnel van Bierbeek werd gebouwd nog voordat de werken 

van de HSL in Vlaanderen werden aangevat. Dat was een eis 

van Wallonië om zich ervan te verzekeren dat de bouw van de 

HSL niet in Brussel zou worden stopgezet. 

 

4.2.1 Discussie i.v.m. meerkosten van de bemaling. 

 

Het Bestek voor deze tunnel werd opgemaakt in de pre TUC 

RAIL periode. De tunnel diende te worden aangelegd op een 

hellend terrein, waarbij er zich aan de voet van de helling 

een grondwaterwinning bevond, die niet mocht beïnvloed 

worden door de grondwaterverlaging voor de bouw van de 

tunnel. 

 

Voor het dimensioneren van de nodige grondwaterverlaging en 

retourbemaling werden vooraf twee pompproeven uitgevoerd. 

De resultaten van de tweede pompproef waren evenwel niet 

beschikbaar op het ogenblik van de aanbesteding. 

Problematisch werd het wanneer bleek dat deze pompproef een 

hogere doorlatendheid van de zanden van Brussel had 

opgeleverd dan de eerste pompproef, waarvan de resultaten 

wel beschikbaar waren op het ogenblik van de aanbesteding. 

 

Het was dan ook geenszins verwonderlijk dat eenmaal de 

werken waren toegekend aan de firma Betonac als laagste 

inschrijver, deze met een serieuze claim afkwamen op basis 

van de resultaten van de tweede pompproef. Er ontstond toen 

een patstelling omdat TUC RAIL en de NMBS geen enkele 

toegeving wilden doen en de Aannemer vasthield aan zijn 

zeer grote meerprijs.  

 

Van in het begin had ik gezegd dat de Aannemer op basis van 

de resultaten van de tweede pompproef recht had op 
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meerkosten, maar dat men moest proberen om het bedrag van 

deze meerkosten zo laag mogelijk te houden. 

 

Toen er geen schot in de zaak kwam heeft men mij de kans 

gegeven om eens af te tasten voor welke meerprijs de 

Aannemer bereid zou zijn om de werken aan te vatten en hoe 

dat dan administratief kon vertaald worden. Doordat de 

bemaling werd uitgevoerd door Smet-Boring kon ik via René 

Lambrechts over inside informatie beschikken. Het eerste 

jaar dat ik bij Smet-Boring werkte deelden we hetzelfde 

bureel. Zodoende wisten we goed wat we aan elkaar hadden en 

konden we relatief snel een oplossing uitwerken waarmee 

iedereen kon leven. 

 

Uiteindelijk hebben zowel Smet-Boring als de Aannemer, zich 

aan hun woord gehouden en werden de werken correct 

uitgevoerd. 

 

4.2.2 Grondwaterverlaging en retourbemaling. 

 

In het Bestek was voorzien dat er een retourbemaling moest 

worden geïnstalleerd op een zekere afstand van de werf ten 

einde te voorkomen dat het waterpeil zou verlaagd worden 

ter plaatse van een verder op gelegen waterwinning in de 

Brusseliaanse zanden.  

 

  
 

Situatie van de te bouwen tunnel en van de 

waterwinningsgebieden (=  gearceerde zones). 
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Geologische doorsnede langsheen de tunnel. 

 

Doordat het terrein een aanzienlijke helling vertoonde werd 

voor het dimensioneren van de bemaling en de 

retourbemaling, een mathematisch model opgesteld. 

 

Tegen mijn advies in werd het mathematisch model opgesteld 

voor de niet stationaire toestand, d.w.z. de verlaging van 

het grondwaterpeil en de invloed van de hervoeding werd in 

functie van de tijd berekend. Doordat het model eerst werd 

opgemaakt nadat de bemaling voor de tunnelinrit, kant 

Leuven, geplaatst was, had men de mogelijkheid om het model 

te ijken. Na heel wat zoeken en tasten werd toch een 

aanvaardbare overeenkomst verkregen tussen de berekende en 

de gemeten waterpeilen t.p.v. een aantal peilfilters, cfr. 

Artikel 1994 BCIG Tunnel Bierbeek. 

 

Met de berekeningen voor de verdere uitbreiding van de 

bemaling verliep het minder goed. Er werd een aanzienlijke 

afwijking vastgesteld tussen de berekende en de gemeten 

waterpeilen in enkele oordeelkundig gekozen peilfilters.  

 

Liever dan het model opnieuw te laten ijken hebben we uit 

het model afgeleide curven gebruikt om de gemeten daling 
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van het grondwaterpeil verder te extrapoleren. Op deze 

wijze zijn we er toch in geslaagd om nuttig gebruik makend 

van de door het model verstrekte informatie tot een 

betrouwbare voorspelling van het te verwachten 

grondwaterpeil te komen. 

 

Meer informatie is te vinden in de publicatie 1994 BCIG 

Tunnel Bierbeek. 

 

4.3 Grondonderzoek Bierbeek – Taalgrens. 

 

4.3.1 Input geologen. 

 

Ten behoeve van de aanleg van HSL langsheen de E40, diende 

een specifiek grondonderzoek te worden uitgevoerd. Over de 

omvang van het grondonderzoek was er discussie, omdat men 

bij de NMBS vond dat aangezien er langs de E40 gebouwd werd 

er bijna geen grondonderzoek zou nodig zijn. 

 

Na lang zagen werd toch een aanzienlijk budget vrijgemaakt 

en konden we aan de slag. De coördinatie en verwerking van 

het grondonderzoek werd toevertrouwd aan Afdeling 

Geotechniek en werd bij TUC RAIL opgevolgd door Hilde 

Dupont, die dan sinds ongeveer 1 jaar als pas afgestudeerde 

geologe bij TUC RAIL werkte. 

 

Omdat Hilde Dupont goede contacten had met Piet Laga van de 

Belgische Geologische Dienst (BGD), werd met hem 

afgesproken dat hij eerst, op basis van de beschikbare 

boringen, een geologisch lengteprofiel zou opmaken voor het 

ganse tracé. We hadden toegezegd dat wij als tegenprestatie 

enkele boringen wat dieper zouden laten uitvoeren als die 

voor de BGD nuttige informatie konden opleveren. 

 

Deze benadering was echt een schot in de roos omdat we op 

basis van de beschikbare informatie het grondonderzoek 

optimaal konden inplanten, en waar nodig uitbreiden wanneer 

bepaalde overgangen nog niet voldoende duidelijk waren. 

 

De algemene geologische opbouw langsheen het tracé van de 

HSL tussen Schaarbeek en Opheylissem is op een zeer 

interessante wijze beschreven in de Referentie 1994 BCIG 

Geologische opbouw Schaarbeek-Opheylissem. 

 

Het grondonderzoek zelf werd uitgevoerd door Afdeling 

Geotechniek van de Vlaamse Gemeenschap en door twee privé 

bedrijven. Voorafgaandelijk aan het eigenlijk onderzoek 
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werden een aantal vergelijkende proeven uitgevoerd, onder 

meer: 

 Onderkenningsproeven; 

 Samendrukkingsproeven; 

 Triaxiaalproeven op leem met ip < 15 en ip > 15, cfr. 

onderstaande tabel: 

 
 

 Triaxiaalproeven op leem verzadigd (CU) en niet verzadigd 

(CD), waarbij geen duidelijk verschil werd verkregen, 

cfr. onderstaande figuur: 
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De resultaten van deze proeven zijn uitgebreid beschreven 

in het Artikel 1994 BCIG Aanpak grondonderzoek Schaarbeek-

Opheylissem. 

 

4.3.2 Sonderingen met elektrische of mechanische conus. 

 

Bij de uitvoering van de diepsonderingen ontstond er al 

snel een discussie of er met een mechanische, dan wel een 

elektrische conus diende te worden gesondeerd. In het 

Waalse gedeelte van de HSL werd uitsluitend met een 

elektrische conus gesondeerd. Op dat ogenblik waren er aan 

Vlaamse kant nog niet veel mensen die een meerwaarde zagen 

in het gebruik van de elektrische conus. 

 

Om daaromtrent meer inzicht te verkrijgen, hebben we 

sonderingen met een mechanische en een elektrische conus 

laten uitvoeren langsheen de rand van de groeve Bouillon in 

Bierbeek. 

 

In onderstaande figuren zijn de resultaten opgenomen van 

twee sonderingen die op een tussenafstand van ca 3 m werden 

uitgevoerd. Volgens het geologisch onderzoek van de 

laagopbouw in de groeve heeft men ter plaatse tot 6,60 m 

diepte kleihoudend zand behorend tot de Formatie van Sint 

Huibrechts Herne en vanaf 6,60 m diepte niet kleihoudende 

zanden behorend tot de Formatie van Brussel (Brusseliaans 

zand). 

 

Van de sondering uitgevoerd met de mechanische conus M4 

(konus met sluitmoer), is het kleihoudend karakter van de 

bovenlagen af te leiden uit  de steile toename van de 

totale zijdelingse wrijving. De overgang met het 

ondergelegen zand is nagenoeg niet af te leiden. Bij de 

sondering  met de elektrische conus is op 6,60 m diepte een 

duidelijke afname van de plaatselijke kleef (fs) en van het 

wrijvingsgetal zichtbaar. 
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Nadat gebleken was dat het onderscheid tussen beide lagen 

bij de met een elektrische conus uitgevoerde sondering, 

duidelijk zichtbaar was, maar niet bij de met een 

mechanische conus uitgevoerde sondering, werd beslist om de 

sonderingen in de zones waar vooral grondwerken moesten 

worden uitgevoerd, de sonderingen uit te voeren met een 

elektrische conus. Ter plaatse van kunstwerken werden zowel 

sonderingen met een elektrische als met een mechanische 

conus uitgevoerd, omdat sonderingen met een mechanische 
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conus nagenoeg altijd tot een aanzienlijk grotere diepte 

konden worden uitgevoerd. 

 

Het voordeel van de contacten met Piet Laga was ook dat we 

op voorhand wisten waar en langsheen het tracé interessante 

zaken zouden te zien zijn. Zo werd onder meer op een 

zaterdagvoormiddag een excursie georganiseerd naar 

merkwaardige geologische fenomenen. 

 

4.3.3 Proefophoging Hoegaarden. 

 

Omdat voorzien was om de HSL langsheen de E40 op een 

relatief geringe afstand van de rand van de autosnelweg aan 

te leggen, dienden er in de zones waar de E40 zich in 

ophoging bevindt, belangrijke aanvullingen te worden 

aangebracht op de taluds van de autosnelweg, cfr. 

onderstaande figuur. 

 

 
 

Omdat er zich onder de aanvullingen van de E40 nagenoeg 

altijd alluviale afzettingen bevonden was een belangrijke 

vraag welke zettingen de autosnelweg zou ondergaan onder 

invloed van de bijkomende aanvullingen. 

 

Omdat het zeer moeilijk was om daar een betrouwbaar 

antwoord op te geven werd beslist om in Hoegaarden een 

proefophoging aan te brengen. 

 

Na een uitgebreid voorafgaandelijk onderzoek en het 

aanbrengen van meetapparatuur voor het opmeten van de 

zettingen, de horizontale verplaatsingen (= inclinometer) 

en waterspanningen werd een aanvulling aangebracht zoals 

weergegeven op onderstaande figuur. 
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Bij het uitvoeren van het grondonderzoek werd vastgesteld 

het ophogingslichaam van de E40, bestaande uit met kalk 

gestabiliseerde leem, zeer vast was. Zo kon er niet 

doorheen gesondeerd worden en de resultaten van 

triaxiaalproeven uitgevoerd op in het ophogingslichaam 

ontnomen ongeroerde monsters waren verrassend hoog, cfr. 

onderstaande figuur. 
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Deze resultaten gaven alvast aan dat het met kalk 

stabiliseren van leemgronden een duurzame maatregel is. 

 

De metingen gaven aan dat de zettingen ter hoogte van de 

rand van de autosnelweg beperkt waren. Dankzij het 

gedetailleerd meetprogramma was het mogelijk om 

grondparameters af te leiden en daarmee de gemeten 

zettingen te berekenen met het eindig differentieprogramma 

FLAC. 

 

Verdere informatie is te vinden in de artikels 1997 ICSMGE 

Test embankment at Hoegaarden en 2001 KIVI KVIV 

Proefophoging Hoergaarden. 

 

 

4.4 Tunnel Halle. 

 

4.4.1 Aanvullend grondonderzoek. 

 

Voor de aanbesteding van de tunnel was er reeds heel wat 

grondonderzoek uitgevoerd door Afdeling Geotechniek. Omdat 

er nog maar weinig informatie beschikbaar was betreffende 

de samenstelling van de primaire sokkel, die daar op een 

relatief geringe diepte voorkomt, werd in het Bestek een 

aanvullend grondonderzoek opgenomen, vooral bestaande uit 

de diepsonderingen en diagrafieboringen (= destructieve 

boringen met registratie van de boorparameters). De 

bedoeling daarvan was om de samenstelling en de gelaagdheid 

van het bovenste gedeelte van de primaire sokkel te 

onderkennen. 

 

In eerste instantie bleek er wel een goede correlatie te 

bestaan tussen de resultaten van de sonderingen en 

diagrafie boringen, zoals te zien is op onderstaande 

figuur. 

 



 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Ref.  Mijn Loopbaan  Deel 4: TUC RAIL Pag. 13 

 
 

Problematisch was wel dat het niet mogelijk bleek om zelfs 

bij boringen die dicht bij elkaar waren uitgevoerd, enige 

gelaagdheid terug te vinden. De verklaring daarvoor werd 

kort nadien gevonden toen op een afstand van minder dan 1 

km een bouwput werd uitgegraven voor landhoofd van een brug 

over het Kanaal. Toen kon visueel worden vastgesteld dat de 

primaire sokkel een subverticale gelaagdheid had, zoals 

duidelijk te zien is op onderstaande foto. 
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Omdat daaruit bleek dat er door het uitvoeren van 

diagrafieboringen geen gelaagdheid zou kunnen gevonden 

worden, werd het aantal boringen sterk verminderd. 

 

Dit voorbeeld geeft nog maar eens aan hoe belangrijk de 

kennis van de lokale gelaagdheid is bij het vastleggen en 

interpreteren van een grondonderzoek. Meer informatie 

betreffende het grondonderzoek is te vinden in het artikel 

1994 BCIG Tunnel Halle Grondonderzoek. 

 

4.4.2 Secanspalenwand. 

 

Voor de wanden van de tunnel werden secanspalenwanden 

voorzien, te realiseren met geboorde palen diameter 1080 

mm. De reden daarvan was, dat: 

 dergelijke palen tot op een zekere diepte in de primaire 

sokkel konden worden uitgevoerd; 

 de wand als een definitieve wand kon fungeren; 

 dezelfde machines ook kunnen gebruikt worden voor het 

realiseren van de boorpalen die als tussensteunpunten van 

het tunneldak moesten fungeren. 

 

Alle boorpalen werden uitgevoerd met behulp van een 

voerbuis. De ondergrond ter plaatse bestaat uit en vrij 

dikke leemlaag, een zand- en grindlaag met een gespannen 

waterlaag en de primaire sokkel. Om snel en gemakkelijk te 

kunnen werken gaven de uitvoerders van de palen er de 

voorkeur aan om droog te boren tot in de watervoerende 

zand- en grindlaag. Eens deze laag bereikt was, stroomde er 

water en grond in de voerbuis. Wanneer de Aannemer daarop 

werd aangesproken en hem gemeld werd dat dergelijke 

uitvoeringswijze zou aanleiding geven tot uitstulpingen op 

de palen, werd daar maar weinig aandacht aan besteed.  

 

De enige maatregel was dat de buis onmiddellijk vol gezet 

werd met water wanneer er toezicht op de werf kwam. 

 

Bij het uitgraven van de tunnel werden inderdaad 

aanzienlijke uitstulpingen op de palen aangetroffen, zoals 

te zien is op onderstaande foto. 
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Toen de Aannemer opmerkte dat deze uitstulpingen een gevolg 

waren van de aard van de ondergrond en niet van de 

uitvoeringswijze van de palen, hebben we deze opmerking 

zonder meer weggelachen. 

 

Gelukkig gaven de kernboringen, die juist boven de 

uitstulpingen werden uitgevoerd, aan dat het beton van 

goede kwaliteit was en dat er geen grindnesten in 

voorkwamen. Doordat er bij het verder boren water in de 

gecreëerde holten bleef staan, was het niet denkbeeldig dat 

het beton was uitgewassen op het ogenblik dat de voerbuis 

ter hoogte van de holte werd opgetrokken en het in de holte 

aanwezige water, door druk van het beton, was weggeperst. 

 

4.4.3 Grondwaterverlaging. 

 

Ook na het uitvoeren van meerdere pompproeven en 

doorlatendheidsproeven kon er geen duidelijk beeld 

verkregen worden betreffende de globale doorlatendheid van 

de ondergrond. Door de zeer complexe geologische en 

hydrogeologische situatie bleek het ook niet mogelijk om 

met behulp van een mathematisch model betrouwbare 

voorspellingen te maken van de op te pompen debieten en van 

de te verwachten invloed van de bemaling. 
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De verlaging van het grondwaterpeil verliep, na het 

aanbrengen van de secanpalenwand, eerder moeizaam. De 

eerste pompputten, die tot in de primaire sokkel waren 

uitgevoerd, gaven weinig water. Nadat er een paar putten 

waren geboord die wel veel water gaven, kwam de volledige 

tunnel snel droog. Het werd toen duidelijk dat die putten 

in een goed doorlatende zone van de primaire sokkel waren 

aangebracht en dat daardoor het waterpeil over een grote 

zone kon verlaagd worden. In de eindfase was het opgepompte 

debiet duidelijk kleiner dan hetgeen aanvankelijk werd 

verwacht. 

 

Aanvankelijk was voorzien om onder de secanspalen injecties 

uit te voeren, ten einde de doorlatendheid van de primaire 

sokkel onmiddellijk onder de aanzet van de palen te 

beperken. 

 

Op basis van de vaststelling i.v.m. de subverticale 

gelaagdheid van de primaire sokkel werd afgezien van de 

verdere uitvoering van deze injecties. 

 

De ervaring opgedaan bij de spoorwegtunnel in Halle heeft 

aangetoond dat de aangewezen methode bij zeer complexe 

geologische en hydrogeologische situaties er in bestaat om 
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de bemalinginstallatie stapsgewijs op te bouwen tot de 

gewenste verlaging wordt verkregen. 

 

Verdere informatie betreffende de grondwaterproblematiek 

van de Tunnel van Halle is te vinden in het artikel 1997 

BCIG Tunnel Halle, waarin de grondwaterproblematiek wordt 

behandeld. 

 

4.4.4 Vernagelde wand. 

 

Ondanks het feit dat NMBS mensen bij TUC RAIL allergisch 

waren aan het aanbrengen van grondankers of andere 

trekelementen onder sporen zijn we er toch in geslaagd om 

vernageling toe te passen voor een tijdelijk talud aan de 

tunnelinrit, kant Brussel. 

 

De oplossing met vernageling bleek niet alleen veel 

goedkoper te zijn dan een klassieke beschoeiing, maar paste 

ook veel beter in de planning. Voorwaarde voor het 

uitvoeren van de vernagelde wand, was wel dat er zou 

voorzien worden in een degelijke monitoring. 

 

Omdat TUC RAIL een contract had afgesloten met het OCW voor 

het uitvoeren van allerhande controleproeven en metingen, 

was er niet veel administratief werk nodig om een aantal 

verplaatsingsopnemers en gronddrukcellen in de vernagelde 

wand te laten opnemen. Jammer genoeg waren de 

gronddrukcellen wat laat geleverd, zodat ze helemaal 

onderaan in de wand moesten geplaatst worden.  
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De met de verplaatsingopnemers opgemeten verplaatsingen 

stemden goed overeen met de verwachtingen. Met de 

gronddrukcellen werden nagenoeg geen drukken gemeten. Dit 

bleef zo gedurende een lange periode. 

 

 
 

Toen de wand er al een paar jaar stond, kregen we na het 

eindejaarsverlof van de werf te horen dat de bekleding (= 

laag spuitbeton) van de vernagelde wand heel wat scheuren 

vertoonde. De verplaatsingopnemers gaven een aanzienlijke 

toename van de verplaatsingen aan en de gronddrukcellen 

gaven ook gronddrukken aan die veel groter waren dan de 

normaal verwachte waarde. 

 

Omdat het tijdens het eindejaarsverlof zeer hard gevroren 

had, was de oorzaak snel gevonden. In de achter de 

bekleding gelegen leemgrond hadden zich ijslenzen gevormd 

en als gevolg daarvan was de grond gaan zwellen. 

Controleberekeningen gaven aan dat de wapening van de 

nagels wellicht tot boven de elasticiteitsgrens belast 

waren. Nadat de grond achter de wand ontdooid was, werd een 

beperkte afname van de verplaatsingen vastgesteld. 

 

Doordat de vernagelde wand maar een paar maand meer in 

dienst moest blijven, werd beslist om de verplaatsingen 

goed op te volgen en voorlopig geen acties te ondernemen. 

 

Ofschoon we gevraagd hadden om aanwezig te kunnen zijn bij 

het weggraven van de vernagelde wand, heeft men die toch 

afgebroken zonder dat we enige waarneming hebben kunnen 
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doen. Wellicht heeft men toen gevreesd dat het onderzoeken 

van de trekelementen teveel tijd in beslag zou nemen en 

daardoor de planning van de werf in het gedrang zou worden 

gebracht. Het blijft toch jammer dat daar een unieke kans 

is misgelopen om informatie te verkrijgen betreffende de 

invloed van vorst op een vernagelde wand. 

 

Het voorval heeft ons wel geleerd dat een vernagelde wand 

geen goede oplossing is, bij gronden die vorstgevoelig 

zijn. 

 

4.5 Halle Zennekoker. 

 

Omdat de spoorlijn L96 van 2 naar 4 sporen gebracht werd, 

moest de bestaande overbrugging van de Zenne vervangen 

worden. Het was een zeer moeilijke klus omwille van de 

beperkte toegankelijkheid, het feit dat de bestaande brug 

moest in stand gehouden worden en de zeer slechte 

ondergrond. Uiteindelijk werd ervoor geopteerd om op een 

relatief korte afstand een nieuwe koker onder de bestaande 

spoorlijn door te persen. 

 

4.5.1 Bouwput langsheen de sporen. 

 

In het Bestek was voorzien om de bouwput volledig met 

damplanken uit te voeren. Het gevolg daarvan was dat er 

daarvoor onmiddellijk langsheen het spoor zeer lange 

damplanken moesten in de grond getrild worden, eerst 

doorheen de losgepakte gronden van de bestaande 

spoorwegberm, daarna door het alluvium van de Zenne en 

vervolgens tot op de primaire sokkel.  
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Omdat iedereen wist dat het intrillen van de damplanken 

aanleiding zou geven tot aanzienlijke zettingen van het 

spoor, werd lange tijd gezocht naar alternatieve 

uitvoeringswijzen van de beschoeiing. Toen bleek dat alle 

alternatieven zeer veel duurder waren, werden we onder druk 

gezet om de damplanken toch te laten plaatsen. 

 

Doordat men op de hoogte was van de te verwachten zettingen 

en de nodige voorzorgen genomen waren, vielen de gevolgen 

van deze zettingen uiteindelijk best mee. 

 

Voor de horizontale ondersteuning van de damwand werd 

geopteerd voor twee rijen grondankers die in de primaire 

sokkel moesten verankerd worden. Deze ankers werden 

uitgevoerd als IRS ankers, waarbij  via een Tube à 

Manchettes in meerdere fasen geïnjecteerd werd. 

 

Omdat het een zeer diepe bouwput onmiddellijk naast het 

spoor betrof, werden een aantal grondankers voorzien van 

een krachtopnemer die onmiddellijk via een manometer 

afleesbaar was. Er was duidelijk aangegeven dat deze 

krachtopnemer iedere morgen moesten worden afgelezen, en 

liefst nog voor het drukke spoorverkeer. 

 

Op een bepaalde morgen werd ons gemeld dat de kracht in de 

ankers was toegenomen, zonder dat er in de bouwput 

activiteiten hadden plaatsgevonden. Na enig aandringen is 

de toezichter opnieuw naar de bouwput gegaan en heeft dan 

gezien dat men langsheen de damwand een gracht had gegraven 
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voor het afvoeren van de boorspecie tijdens het plaatsen 

van de tweede rij grondankers. 

 

 
 

De voorziene monitoring had zijn werk gedaan, maar ook 

duidelijk aangegeven dat monitoring alleen maar zinvol is 

wanneer duidelijk wordt genoteerd welke activiteiten er op 

de werf hadden plaatsgevonden. 

 

Het resultaat was wel een zeer spectaculaire bouwput. 
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4.5.2 Steunmassief. 

 

Om de koker onder de bestaande sporen te kunnen indrukken 

was er een reactiemassief nodig. Doordat de achterwand 

alleen niet voldoende weerstand kon leveren moest er achter 

deze wand een aanvulling worden aangebracht. Omdat deze 

aanvulling slechts tot tegen de oever van de Zenne kon 

worden aangebracht, diende er een tweede damwand te worden 

voorzien. 

 

 
 

De dimensionering van dit reactiemassief heeft aanleiding 

gegeven tot heel wat discussies omdat wij er op stonden dat 

de achterwand werd berekend met wrijvingshoek  in het 

contactvlak wand grond = 0 en dat er zandpalen werden 

aangebracht onder de aanvulling achter de achterwand. 

 

    
 

 

Uiteindelijk heeft Frank Theys berekeningen met het Eindige 

Differentieprogramma FLAC moeten uitvoeren om aan te tonen 

dat: 
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 de door achterste damwand te leveren passieve gronddruk 

moest worden berekend met wrijvingshoek wand-grond  = 0; 

 onder de aanvulling zandpalen moesten worden aangebracht 

om er zeker van te zijn dat de passieve gronddruk in de 

alluviale zettingen kunnen worden berekend voor de 

gedraineerde toestand i.p.v. voor de niet gedraineerde 

toestand. 

 

Ondanks het feit dat bij eerdere doorpersingen de 

reactiewand naar achter verplaatst was i.p.v. de koker naar 

voren, was deze problematiek niet doorgedrongen tot bij de 

Aannemers die regelmatig dergelijke werken uitvoerden en 

tot bij de mensen van de NMBS die dergelijke werken hadden 

laten uitvoeren. 

 

De verklaring is nochtans eenvoudig: 

 de waarde  = 0 moet in rekening gebracht worden omdat er 

een verticale component nodig is om te kunnen rekenen met 

 = 2/3.φ’. Aangezien deze verticale component er niet is 

moet er gerekend worden met  = O; 

 wanneer er geen zandpalen worden aangebracht, resulteert 

het aanbrengen van de aanvulling in eerste instantie in 

een toename van de poriënwaterspanningen. De 

korrelspanningen nemen dan slechts toe nadat er een 

hoeveelheid water, gelijk aan het volume van de 

optredende zettingen is afgstroomd, d.w.z. na een 

voldoend lange wachttijd. 

 

4.5.3 Doorpersing. 

 

Voor mij was het de eerste maal dat ik de doorpersing van 

een koker onder sporen die in dienst bleven, van nabij kon 

volgen. Het was al bij al een zeer spectaculaire bedoening, 

dit des te meer omwille van de grote hoogte van de koker. 
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4.6 Funderingswerken vak Brussel – Franse Grens. 

 

In het gedeelte tussen Brussel en de Franse grens werden 

zeer veel verschillende funderingssystemen toegepast. Het 

betrof meestal paalfunderingen, maar ook grondverbetering 

door middel van grindkernen. Doordat de ondergrond van 

plaats tot plaats sterk verschillend was moest er telkens 

nagedacht worden over het toe te passen paalsysteem. Dat 

daarbij enkele ongewone technieken uit de bus kwamen is dan 

ook niet verwonderlijk. 

 

4.6.1 Micropalen voor de viaduct van Arbres. 

 

In Arbres moest een lange viaduct gebouwd worden op een 

zeer moeilijke ondergrond. De bovenlagen bestonden uit 

alluviale afzettingen, met daaronder een sterk verweerde 

sokkel. Omdat er vrij zware belastingen moesten worden 

overgedragen aan de ondergrond, werd in eerste instantie 

geopteerd voor boorpalen met een grote diameter. 

 

Dat de uitvoering van boorpalen met een grote diameter geen 

sinecure zou zijn, werd duidelijk toen de resultaten van de 

diagrafieboringen (= destructieve boringen met registratie 

van de parameters) aangaven  dat er in de verweerde zone 

grote blokken niet verweerde kalksteen voorkwamen. 

 

Toen ik eens voorstelde om het viaduct op micropalen te 

funderen werd ik zonder meer uitgelachen. Sommigen vonden 

het zelfs een schande dat ik durfde voorstellen om het 
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meest belangrijke “kunstwerk” van de HSL tussen Brussel en 

de Franse grens te funderen op wat zij “luciferstokken” 

noemden.  

 

Nadat gebleken was dat alle andere opties toch wel grote 

risico’s op discussies met de Aannemer inhielden, werd een 

oplossing met micropalen toch in overweging genomen. 

Daaromtrent werden door Tractebel heel wat berekeningen 

uitgevoerd. Problematisch was wel dat het viaduct zich 

dicht tegen een breukzone  bevond en er dus ook met een 

seismische belasting moest gerekend worden. Toen die 

berekeningen bleven aanslepen vroeg Henri Detandt, 

Directeur van het Studiebureau voor het Waals gedeelte, mij 

eens wat ik daarover dacht. Ik heb hem geantwoord dat ik 

gewoon volgens iedere richting 2 palen zou voorzien onder 

een helling van 45° voor het opnemen van de seismische 

krachten. In geval van een aardbeving zouden deze palen dan 

wellicht bezwijken, maar het viaduct niet. Hij was 

onmiddellijk gewonnen voor dergelijke oplossing en heeft 

die dan ook doorgedrukt. Het was wellicht niet de meest 

wetenschappelijke oplossing, maar wel een oplossing waarvan 

iedereen wist wat men eraan had. 

 

In het Bestek werd uiteindelijk voor 2/3 van de pijlers een 

fundering op micropalen voorzien en voor 1/3 van de pijlen 

een fundering op boorpalen met grote diameter. Op deze 

wijze wilde men voorkomen dat de Aannemer met alternatieven 

zou afkomen en dat er zou kunnen gespeculeerd worden 

omtrent de prijs. Uiteindelijk werden alle pijlers 

gefundeerd op micropalen. 

 

4.6.2 Viaduct van Antoing. 

 

Bij het viaduct van Antoing werd geopteerd voor boorpalen 

met een grote diameter, die moesten worden aangezet in de 

primaire sokkel. De verbuisde boorpalen werden uitgevoerd 

door een Zwitserse aannemer. 
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Op aanwijzen van de Tractebel mensen bij TUC RAIL, werd in 

het Bestek voorzien dat aan de wapening van alle palen een 

buis Ø 100mm te worden aangebracht met de bedoeling om er 

een kernboring doorheen uit te voeren, voor het controleren 

van de aanwezigheid van losse grond tussen het beton van de 

paal en de ondergelegen rots. 

 

De paalfirma heeft enorme inspanningen gedaan om de bodem 

van het boorgat zuiver te maken, maar is er niet in 

geslaagd om te voorkomen dat er grond achter bleef tussen 

de paal en de ondergelegen rots. Het resultaat was dan ook 

dat de aanzet van nagenoeg alle palen diende te worden 

geïnjecteerd. 

 

Toen bleek dat er onder de aanzet van bepaalde palen slappe 

lagen en zelfs holtes in de rots voorkwamen, diende ook de 

onder de palen gelegen rots te worden geïnjecteerd. 

Daarvoor werd gebruik gemaakt van tube-à-manchettes. 

Opmerkelijk was dat er tijdens het uitvoeren van deze 

injecties luchtbellen omhoogkwamen in de Schelde op 

tientallen meters afstand. 
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Van dit alles heb ik geleerd dat het aanzetten van palen in 

de rots zeer complex is, veel complexer in ieder geval dan 

bij losse gronden; 

 

4.6.3 Kokerpalen voor het viaduct van Lembeek. 

 

Bij veruit de meeste pijlers van het viaduct van Lembeek 

dienden de funderingspalen te worden aangezet in de 

primaire sokkel. Omdat de belastingen op de palen niet 

extreem groot waren, werd geopteerd voor kokerpalen, d.w.z. 

stalen buizen onderaan afgesloten met een stalen plaat die 

in de grond worden gebracht door te heien op een in de buis 

aangebrachte grind- of betonprop. Deze uitvoeringsmethode 

bood als groot voordeel dat er tot vrij diep in de sokkel 

kon geheid worden, omdat een beschadiging van de stalen 

buis niet voor speciale problemen zorgde.  

 

Deze uitvoeringsmethode kreeg de voorkeur omdat gewone in 

de grond gevormde palen altijd minder diep in de 

draagkrachtige laag zouden worden aangezet omdat de 

Aannemer ten alle prijze zou willen voorkomen dat de 

dikwandige voerbuis zou beschadigd worden. 

 

De palen werden uitgevoerd door Palen De Waal. De stalen 

buizen werden in de grond gebracht door met een dieselhamer 

te heien op een stalen spil, die werd aangezet op de 

grindprop die was aangebracht op de bodemplaat van de 

kokerpalen. De uitvoering is al bij al vlot verlopen. Er is 

alleen discussie geweest betreffende het inbrengen van 

steenslag i.p.v. beton op de bodemplaat. Het is nochtans 

duidelijk dat beton altijd beter is dan grind of steenslag, 

alleen de paalfirma was daar niet van overtuigd.  
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Achteraf bekeken was de discussie wellicht eerder 

academisch omdat door het zware heiwerk het grind of 

steenslag in de paal wellicht grotendeels versteend was op 

het ogenblik dat de paal op diepte geheid was. 

 

4.6.4 Palen aangezet in de alluviale zanden van de 

Zenne. 

 

Tussen Brussel-Zuid en Lot dienden nogal wat palen te 

worden aangezet in de alluviale zanden van de Zenne. Deze 

zanden vertonen over het algemeen relatief hoge 

conusweerstanden. Een probleem is wel dat er zich in deze 

zanden regelmatig terugvallen van de conusweerstand 

voordoen. Voor het berekenen van het draagvermogen van 

palen met de methode van Prof. De Beer is dat erg lastig. 

Het draagvermogen van de palen wordt erdoor in sommige 

gevallen onrealistisch klein. 

 

Door het aanwenden van palen met een in de grond gevormde 

verbrede paalbasis kon meestal nog een min of meer 

aanvaardbaar draagvermogen worden verkregen. Eerder had ik 

van Hubert Raedschelders geleerd dat wanneer de terugval 

van de conusweerstand beperkt was tot één of twee 

meetpunten, deze punten konden worden weggelaten. 

 

Een probleem was dat er nog maar weinig machines 

beschikbaar waren voor het uitvoeren van palen met een in 

de grond gevormde verbrede voet. Verder kwamen er 

regelmatig klachten wanneer dergelijke palen werden 

uitgevoerd op een relatief geringe afstand van bestaande 

gebouwen. Door toezichters van TUC RAIL werd bevestigd dat 

de trillingen goed voelbaar waren. 

 

Omdat de NMBS zo weinig mogelijk hinder wilde teweegbrengen 

werd na een paar werven overgeschakeld op in de grond 

gevormde palen, aangezet in de onder de alluviale zanden 

gelegen Ieperse klei en uitgevoerd met een avegaar met een 

grote centrale kern. Deze avegaar met een grote centrale 

kern was nodig om doorheen de alluviale zanden die op 

sommige plaatsen zeer weerstandbiedend waren te kunnen 

boren. 

 

4.6.5 Registratie van de uitvoeringsparameters. 

 

In de Bestekken van TUC RAIL was voorzien dat bij de 

uitvoering van grondverdringende schroefpalen en 
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avegaarpalen met een grote centrale kern de 

uitvoeringsparameters dienden te worden geregistreerd.  

 

Over die registraties zijn er veel en lange discussies 

geweest omdat de Aannemers vonden dat het ophalen en 

verwerken van deze registraties teveel extra werk 

vertegenwoordigde. Dat was uiteraard zever, omdat de 

registraties in het Bestek voorzien waren en de Aannemer de 

extra kosten voor het ophalen en verwerken van de 

registraties moest voorzien in zijn prijs. 

 

Verder bleek duidelijk dat de meeste Aannemers niet wilden 

gecontroleerd worden. Dat gold dan zowel voor de 

uitvoerders als voor de directie. 

 

Ik blijf het een spijtige zaak vinden, omdat het door een 

analyse van de registraties mogelijk is te begrijpen wat er 

juist gebeurt tijdens de uitvoering van de paal. Een mooi 

voorbeeld daarvan is weergegeven in onderstaande figuur, 

waarbij  = diepte in de laag nodig voor volledige 

grondverdringing. Deze diepte wordt bepaald door de vorm 

van de boor en is gelijk aan de afstand tussen de onderkant 

van de  boor en het niveau waar volledige grondverdringing 

plaats vindt. 

. 
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Bovenstaande figuur geeft duidelijk aan dat de boor tot de 

diepte  in een laag moet worden aangebracht vooraleer 

maximale grondverdringing plaats vindt. Deze maximale 

grondverdringing blijkt vooral uit de afname van de 

indringingssnelheid. 

 

Iets waar we niet uit zijn geraakt is het opmeten van 

verticale kracht (= pulldown) op de boor (bij 

grondverdringende schroefpalen) of op de avegaar. Ik had in 

die tijd goede contacten met Jean Pierre Karlez van de 

firma Lutz die aan heel wat firma’s registratieapparatuur 

leverde. Volgens hem was het perfect mogelijk om de 

pulldown op te meten en te registreren. We hadden de 

registratie van die kracht dan ook opgenomen in het Bestek. 

Geen enkele Aannemer heeft evenwel de stap willen zetten en 

voor de projectieleiders van TUC RAIL was het geen 

breekpunt. Ik blijf ervan overtuigd dat door het opmeten 

van deze pulldown het moet mogelijk zijn om beter inzicht 

te verkrijgen i.v.m. wat er tijdens de uitvoering van een 

paal juist gebeurt en vooral dan betreffende de invloed van 

de machinist op het uitvoeringsproces.  

 

 

4.7 Grondwerken vak Brussel - Franse grens. 

 

4.7.1 Algemeen. 

 

Voor de grondwerken werd er een duidelijk onderscheid 

gemaakt tussen de zones waar de HSL in eigen bedding zou 

rijden of naast of op bestaande sporen. In het eerste geval 

dienden er belangrijke uitgravingen en ophogingen te worden 

gerealiseerd en veel minder in het tweede geval. 

 

4.7.2 Grote grondwerken. 

 

In de zone taalgrens – franse grens werd op grote schaal 

kalkstabilisatie toegepast om de leemgronden afkomstig van 

de uitgravingen te kunnen herbruiken in de aanvullingen. 

 

Voor België werd kalkstabilisatie reeds op grote schaal 

toegepast bij de aanleg van de E40 tussen Leuven en Luik. 

Door het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw werd in die 

tijd over kalkstabilisatie baanbrekend onderzoek verricht. 

Daaromtrent werden ook richtlijnen gepubliceerd. Dit 

belette evenwel niet dat de praktische ervaring met 

kalkstabilisatie grotendeels verloren gegaan was. TUCRAIL 
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heeft daarom beroep gedaan op de expertise die in Frankrijk 

beschikbaar was na het aanleggen van de HSL tussen Parijs 

en Rijsel, waar ook op grote schaal kalkstabilisatie is 

toegepast. 

 

4.7.3 Kleine grondwerken. 

 

De grondwerken in de zone tussen Brussel en de taalgrens 

werden aanzien als kleine grondwerken. Ofschoon het volume 

van de grondwerken aanzienlijk kleiner was, betekenden de 

grondwerken toch een zeer belangrijk onderdeel van de 

aanleg van de HSL en gaven ze regelmatig aanleiding tot 

problemen en discussies. Dit was onder meer het geval: 

 Tussen Halle en Lembeek; 

 Ter hoogte van Buizingen; 

 In Vorst. 

 

a) Tussen Halle en Lembeek. 
 

Tussen Halle en Lembeek werd alleen grondonderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van de bruggen. Voor het uitvoeren 

van een grondonderzoek langsheen het spoor in de 

tussengelegen zone was nog geen toelating verkregen van de 

grondeigenaars. Bij aanbesteding was dan ook alleen het 

grondonderzoek ter plaatse van de bruggen beschikbaar. Ter 

hoogte van de bruggen bevond de primaire sokkel zich op een 

diepte van enkele meters. 

 

Toen de werken werden aangevat bleek al snel dat in de 

tussengelegen zone de primaire sokkel zich over een groot 

gedeelte van de afstand op een geringe diepte onder het 

grondoppervlak bevond. Op bepaalde plaatsen was de rots 

zichtbaar in het talud van de spoorweg. 

 

Het resultaat van dat alles was dat er grote hoeveelheden 

rots dienden te worden weggebroken voor het aanbrengen van 

de bedding van de HSL. Daarvoor werden kranen met 

pneumatische hamers ingezet, die er gedurende weken mee 

bezig geweest zijn. 

 



 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Ref.  Mijn Loopbaan  Deel 4: TUC RAIL Pag. 32 

 
 

Daaruit hebben we geleerd dat er bij het uitvoeren van een 

grondonderzoek niets over het hoofd mag worden gezien en 

dat het voor lineaire werken zeer belangrijk is om vooraf 

altijd het tracé volledig af te wandelen, liefst zelfs twee 

of driemaal, want men ziet toch altijd iets anders. 

 

b) Paalmatras Buizingen. 
 

Omdat de ondergrond ter hoogte van een nieuwe overbrugging 

zeer slecht was had de aannemer een variante ingediend 

waarbij zowel onder de HSL als onder een toegangshelling 

een paalmatras zou worden aangebracht. 

 

Door de mensen van de NMBS werd een veto gesteld voor het 

aanbrengen van een paalmatras onder de sporen. Na een 

moeilijke discussie werd uiteindelijk toelating gegeven om 

onder de toegangshelling een paalmatras aan te brengen, 

zoals aangegeven op onderstaande figuur. 
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Paalmatrassen waren halfweg de jaren ’90 nog zeer nieuw en 

de toepassing ervan onmiddellijk naast het spoor was dan 

ook revolutionair te noemen. 

 

De uitvoering is vlot verlopen en er hebben zich ook geen 

noemenswaardige zettingen vastgesteld. Als gevolg van de 

discussies die in verband met het al of niet toepassen van 

het paalmatras hadden plaatsgevonden wilde de werfleiding 

zo weinig mogelijk controles uitvoeren. Dat was voor ons 

erg jammer, maar wel begrijpelijk. 

 

c) Spoorwegbedding Vorst. 
 

In de sporenbunel van Vorst diende een nieuwe bedding te 

worden aangelegd onmiddellijk naast een spoor dat ten allen 

tijde in dienst moest blijven. Omdat het niet mogelijk 

bleek om de aanwezige weinig draagkrachtige gronden tot op 

de normaal voorziene diepte weg te graven en te vervangen 

door steenslag, werd beslist om de dikte van de laag 

steenslag te beperken en bovenop de steenslag een dubbele 

laag asfalt te voorzien. In de literatuur waren referenties 

gevonden waarin was aangegeven dat met asfaltlagen een veel 

betere spreiding van de belastingen kon verkregen worden. 
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Na het aanbrengen van deze asfaltlagen is gebleken dat de 

ballast die erop werd aangebracht veel beter kon verdicht 

worden. Via via hebben we later vernomen dat bij de sporen 

die aldus waren aangelegd veel minder onderhoud nodig was 

dan bij sporen die met de normaal toegepaste technieken 

waren aangelegd. Jammer genoeg hebben we nooit meer 

toelating gekregen om onder de ballast nog asfaltlagen te 

voorzien. 

 

 

4.8 Tunnel Berchem – Antwerpen C.S.  

 

De tunnel tussen Berchem en het Centraal Station van 

Antwerpen vormde een enorme uitdaging, omdat de tunnel 

onder de bestaande spoorwegophoging diende te worden 

gebouwd zonder dat de geklasseerde steunmuren mochten 

worden afgebroken, noch beschadigd. Dat daarbij ook 

onderdoorgangen moesten gerealiseerd worden onder de 

bruggen van de Belgiëlei en de Plantin Moretuslei, maakten 

het project extra moeilijk. 

 

Bij het opstarten van het project werd duidelijk aangegeven 

dat er vooral moderne technieken zouden gebruikt worden en 

dat men afwilde van artisanale technieken, zoals beschoeide 

sleuven.  

 

De werkelijkheid was echter helemaal anders want toen 

puntje bij paaltje kwam, werden eerst beschoeide sleuven 

voorzien op enkele moeilijk toegankelijke plaatsen, maar 

daarna over alsmaar grotere lengtes. Heel extreem werd het 

toen een in het Bestek voorziene diepwand, uit te voeren 

vanaf een werkruimte met beperkte hoogte, vervangen werd 

door beschoeide sleuven met daaronder jet-grouting tot in 

de Boomse klei. 

 

Bij TUCRAIL werd het dimensioneren van de beschoeiingen 

uitgevoerd door de studiedienst van de kunstwerken en niet 

door de Dienst Geotechniek. Dat was totaal onlogisch, 

vooral omdat gebruik gemaakt werd van een aangepast 

structuurprogramma dat daarvoor eigenlijk niet geschikt 

was, en dat terwijl de Dienst Grondmechanica over veel 

betere programma’s beschikte. 

 

Tijdens de uitvoering van de tunnel zijn meerdere zeer 

interessante zaken aan bod gekomen.  
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4.8.1 Boorpalen. 

 

a) Algemeen. 
 

Doordat de dakplaat van de te realiseren tunnel in 2 fasen 

moest worden uitgevoerd, dienden er boorpalen te worden 

aangebracht om het gedeelte van de dakplaat, uitgevoerd in 

de eerste fase, tijdelijk te ondersteunen. Aangezien er op 

het tijdelijk ondersteund gedeelte van de dakplaat 

treinverkeer moest plaatsvinden, werd niets aan het toeval 

overgelaten en werd boven iedere boorpaal een vijzel 

aangebracht, waarmee de dakplaat terug op niveau kon 

gebracht worden wanneer er zich ontoelaatbare zettingen 

voordeden. 

 

 
 

b) Invloed van de ontgraving op de conusweerstand. 
 

Omdat het de bedoeling was heel wat boorpalen op een 

relatief beperkte diepte onder het te realiseren 

uitgravingpeil aan te zetten dienden er aannames te worden 

gemaakt voor de afname van de conusweerstand door het 

ontgraven van de bouwput. 

 

Omdat de bestaande rekenregels erg nadelig uitvielen werd 

beslist de invloed proefondervindelijk vast te stellen. 

Daarvoor werden een aantal sonderingen uitgevoerd naast en 

vanaf de bodem van een bouwput aan de Italiëlei. Deze 

sonderingen gaven aan dat na het weggraven van meer dan 10m 

grond de conusweerstand bij de sonderingen uitgevoerd vanaf 

de bodem van de bouwput zeer snel oploopt tot de naast de 

bouwput gemeten waarden, cfr. onderstaande figuur. 
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c) Belastingsproeven op twee boorpalen. 
 

Omdat de gangbare rekenregels voor het bepalen van de 

draagkracht van boorpalen toch wel erg nadelig leken, werd 

beslist om belastingsproeven te laten uitvoeren op 2 

geboorde palen, namelijk een ondiepe paal aangezet in de 

zanden van Berchem en een diepe paal aangezet in de Boomse 

klei.  

 

Omdat het er vooral op aankwam om het draagvermogen te 

kennen van het gedeelte paal dat nog beschikbaar was nadat 

de tunnel was uitgegraven, werd de belasting niet van 
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bovenaf aangebracht, maar met vijzels die op twee niveaus 

aan de wapening waren bevestigd. 

 

 
 

 

Voor het uitvoeren van deze proeven werd beroep gedaan op 

Jan Van der Sluys van Mos Grondmechanica, die reeds eerder 

een gelijkaardig belastingsproeven had uitgevoerd op een 

diepwandpaneel. 
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De uitvoering van de proeven is vlot verlopen, alleen 

vielen de resultaten tegen, omdat die in de lijn lagen van 

de gangbare berekeningsmethode. 

 

Meer informatie betreffende deze belastingsproeven is te 

vinden in de referentie 1999 KVIV Innovatieforum. 
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d) Uitvoering en controle van de boorpalen. 
 

Alle boorpalen werden uitgevoerd onder de bescherming van 

de voerbuis. Zoals op eerdere werven waar boorpalen werden 

toegepast, werden hier ook buizen Ø 100mm vastgemaakt aan 

de wapeningen ten einde de aanzet van de palen te 

controleren. Deze buizen reikten tot 1m boven de onderkant 

van de wapeningen. Ook hier bleek dat zelfs na het grondig 

schoonmaken van het boorgat er zich nog altijd een 

hoeveelheid grond bevond tussen de onderkant van het beton 

en het aanzetpeil van de paal, en dit zowel bij palen 

aangezet in de Zanden van Berchem als in de Boomse Klei. 

 

Dit gegeven heeft aanleiding gegeven tot lange en moeilijke 

discussies. Uiteindelijk is men niet tot een redelijke 

oplossing gekomen. 

 

Bij een aantal palen die een zwaardere belasting moesten 

opnemen was voorzien om, zowel de paalbasis als de 

paalschacht na te injecteren, door middel van tube-à 

machettes die aan de paalwapening bevestigd waren. Ook deze 

injecties hebben aanleiding gegeven tot nogal wat 

discussies, vooral wat betreft het tijdstip van de 

injecties en de volgorde van injecteren. Voor enkele palen, 

waar er niet voldoende kon worden geïnjecteerd, werden 

naast de paal injectiebuizen ingeboord. Zodoende konden de 

injecties toch tot een goed einde worden gebracht. 

 

Nadat de tunnel tot op het vooropgestelde niveau ontgraven 

was, kregen we de mogelijkheid om enkele palen, waarvan de 

aanzet zich niet al te diep onder het uitgravingniveau 

bevond, op te graven. Deze palen werden naar het WTCB in 

Limelette gebracht, waar ze zich nog altijd bevinden.  

 

Het resultaat was wel een echte tegenvaller, omdat niet 

alleen bleek dat de onderkant van de palen onregelmatig was 

en zeker niet vlak, maar ook omdat bleek dat bij geen 

enkele paal de voerbuis tot op het aanzetpeil van de paal 

was aangebracht dit ondanks het feit dat er in het bestek 

duidelijk was aangegeven dat er in geen geval onder de 

onderkant van de voerbuis mocht gegraven worden, cfr. 

onderstaande foto’s. 
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Ook van de korte proefpaal werd de paalbasis uitgegraven. 

Deze had eveneens een afgeronde vorm aan de basis. 
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4.7.2 Proeven op groutkolommen. 

 

Op deze werf dienden er door middel van jet-grouting nogal 

wat groutkolommen te worden gerealiseerd. Omdat de Aannemer 

ons er niet van had kunnen overtuigen dat kolommen met een 

diameter van 0,80m konden worden gerealiseerd worden met de 

door hem voorgestelde parameters, werd beslist om 4 

proefpalen te laten maken en om daarop belastingsproeven 

uit te voeren. 

 

Als snel bleek dat onze twijfels terecht waren. De diameter 

van de gerealiseerde kolommen bedroeg slechts ca 60cm 

i.p.v. de vooropgestelde 80cm. Tijdens het uitvoeren van de 

belastingsproeven bezweken 2 van de 4 groutkolommen door 

een breuk in het groutmateriaal, juist onder het 

grondoppervlak.  

 

 
 

Om daaromtrent meer informatie te verkrijgen werd beslist 

om in het laboratorium een belastingsproef te laten 

uitvoeren op een speciaal daarvoor uit te voeren 

groutkolom. 

 

De nieuwe proefkolom had wel een diameter van 80cm en de 

belastingsproef werd uitgevoerd door Labo Magnel van UGent. 

Het was een hele klus om de proefkolom uit te graven en in 

het laboratorium opgesteld te krijgen, maar tijdens de 

belastingsproef zou blijken dat het de moeite waard was.  
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Bij het verhogen van de belasting werden eerst verticale 

scheuren waargenomen op een geringe afstand onder de 

onderkant van de kolom, en daarna werd als het ware een 

konusvorming, stuk grout in de kolom gedrukt. Na de breuk 

konden we vaststellen dat zich op het oppervlak van deze 

conus een dun laagje grond of slib bevond. 

 

  
 

De logische verklaring was dan ook dat er zich na het 

uitvoeren van de kolom, een nazakking van de grout had 

voorgedaan en dat er zich daarbij wat fijn materiaal had 

afgezet op het oppervlak van de door de nazakking ontstane 

trechter. Bij het navullen van de kolom is dat afgezet 

materiaal uiteraard ter plaatse gebleven. 

 

De resultaten van de belastingsproef stemden in zekere mate 

overeen met hetgeen verwacht werd en met de waarden waarmee  

er normaal gerekend wordt. Toch kan er niet ontkend worden 

dat iedereen gehoopt had dat het resultaat toch iets beter 

zou zijn. 

 

Meer informatie betreffende deze proeven is te vinden in de 

publicatie 1999 KVIV Innovatieforum, Proeven op 

groutkolommen.
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4.7.3 Vernagelde wanden. 

 

Omdat de helft van de spoorwegberm in dienst moest blijven, 

moest er een beschoeiing aangebracht worden om het eerste 

gedeelte van de dakplaat te kunnen uitvoeren. Ter hoogte 

van de bruggen had deze beschoeiing een hoogte van ca 8 m. 

Nadat heel wat mogelijkheden onderzocht waren, werd 

uiteindelijk geopteerd voor de techniek van vernagelde 

wanden.  

 

Doordat de beschoeiing onmiddellijk langs de sporen moest 

worden aangebracht werden in eerste instantie  verticale 

groutkolommen aangebracht tot ongeveer 1m onder het te 

realiseren afgravingpeil. Deze groutkolommen hadden een 

diameter van 0,50m en werden aangebracht op tussenafstanden 

van 1m, as op as. De bij de bouwput van het Ladeuzeplein 

opgedane ervaring, werd hier zonder meer overgenomen. 

 

 
 

Het aanbrengen van de nagels met zelfborende stangen en van 

het spuitbeton verliep zeer vlot. Eenmaal de uitgraving op 

volle diepte was leverden deze wanden wel zeer 

spectaculaire beelden op. De verplaatsingen van de wand 

werden op een aantal plaatsen opgemeten ook door middel van 

in de grond aangebrachte extensometers. De gemeten 
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verplaatsingen stemden overeen met de normaal te verwachten 

waarden. 

 

 
 

Toen tijdens de tweede fase de vernagelde wanden zouden 

worden weggenomen, hadden we gevraagd om een aantal nagels 

te kunnen vrijgraven en inspecteren. De Aannemer en de 

projectleider van TUC RAIL waren aanvankelijk erg 

weigerachtig, maar na wat gezaag kregen we toch de 

gelegenheid om op een zaterdagvoormiddag een viertal nagels 

vrij te graven. We, dat wil zeggen Wim Maeckelberg en 

ikzelf, kregen daarbij assistentie van een kraanman en een 

paar arbeiders. 

 

De reden waarom we absoluut enkele nagels wilden vrijgraven 

was dat bij het uitvoeren van belastingsproeven op aldus 

uitgevoerde nagels de opgemeten verplaatsingen aanzienlijk 

groter waren dan de normaal te verwachten waarden, in die 

mate zelfs dat er kon worden van uitgegaan dat de 

wapeningen alleen op het uiteinde verankerd waren.  

 

De bij het uitgraven van de nagels gedane vaststellingen 

bevestigen de hypothese. Omheen de wapeningsstaaf zat over 

nagenoeg de volledige lengte een holte groutbuis en aan het 

uiteinde van de nagel zat een vrij grote groutblok. 

 

De vastgestelde fenomenen konden als volgt verklaard 

worden: 

 Bij het inbrengen van de nagels werd grout met een W/C 

factor = 1,0 gebruikt. Dat is geen stabiel mengsel en 
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tijdens het uitharden van de grout had er zich een 

waterafscheiding voorgedaan; 

 Na het aanbrengen van de nagels werd een injectie 

uitgevoerd en deze zorgde voor het groutmassief ter 

hoogte van het uiteinde van de nagel. 

 

In de grondmechanica wordt dikwijls het spreekwoord “meten 

is weten” gebruikt, maar deze vaststellingen geven 

duidelijk aan dat dit spreekwoord mag worden aangevuld met 

“zien is ook weten”.  

 

Meer informatie is te vinden in de publicatie 2001 KVIV 

Innovatieforum, Zelfborende stangen Berchem. 

 

4.7.4 Ondertunneling Plantin Moretuslei en Belgiëlei. 

 

De ondertunneling van de brug over de Plantin Moretuslei 

vormde samen met de onderdoorgang onder het Centraal 

Station wellicht de moeilijkste klus van de HSL. 

 

Nadat heel wat verschillende technieken en 

uitvoeringsmethodes in overweging waren genomen, werd 

duidelijk geopteerd voor een systeem waarbij de brug op een 

zo eenvoudig mogelijke  wijze zou worden ondervangen. Samen 

met Eric Declercq van de Dienst Kunstwerken, hebben we deze 

uitvoeringswijze uitgewerkt, die erin bestond om: 

 eerst de massieven van ongewapend beton, die zich achter 

de landhoofden van de brug bevonden, te consolideren door 

middel van jet-grouting; 

 aanbrengen van een diepwand achter de landhoofden om 

tijdens de uitvoering van de werken de brug daarop te 

kunnen afstempelen; 

 maken van galerijen doorheen- en onder de funderingen 

voor het aanbrengen van zwaar bewapende balken; 

 uitvoeren  van  beschoeide sleuven tot bovenkant 

vloerplaat tunnel, met daarin wachtbuizen voor het 

uitvoeren van micropalen nadat de beschoeide sleuven 

gebetonneerd waren. 
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De volledige uitvoering is al bij al vlot verlopen. Op het 

ogenblik dat de graafwerken tot de onderkant van de 

vloerplaat gevorderd waren, was het wel zeer spectaculair 

om te zien dat het gewicht van de volledige brug via een 
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aantal luciferstokken aan de ondergelegen grond werd 

overgedragen. 

 

 
 

Ik heb deze werf regelmatig bezocht en ik moet toegeven dat 

het bij mij regelmatig gekriebeld heeft wanneer ik benden 

in de put stond. Op basis van hetgeen ik in de tijd in 

Wenen geleerd had wist ik dus dat het goed zat. 

 

De ondertunneling van de brug over de Belgiëlei was iets 

eenvoudiger omdat de beschikbare hoogte onder de brug iets 

groter was, waardoor er boorpalen konden worden aangebracht 

in plaats van micropalen, cfr. onderstaande schets. Voor 

het uitvoeren van de verbuisde boorpalen diende speciaal 

materieel te worden ingezet, zoals te zien op onderstaande 

foto. 
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Na het uitgraven van de bouwput was het zicht opnieuw zeer 

spectaculair. 
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4.7.5 Extensometer voor het opmeten van de zwel van de 

Boomse klei. 

 

Omdat er bij de bouw van de tunnel een grote hoeveelheid 

grond werd weggenomen moest er rekening worden gehouden met 

de zwel van de Boomse Klei. Daaromtrent werden heel wat 

berekeningen uitgevoerd, maar de onzekerheid bleef groot. 

 

Ten einde daaromtrent informatie te verkrijgen werd beslist 

om een extensometer te plaatsen. Daarvoor werd een 

spoelboring uitgevoerd tot 2m onder de onderkant van de 

Boomse klei, d.w.z. tot 70m vanaf het niveau van waaraf de 

boring werd uitgevoerd. In het aldus gevormde boorgat werd 

een buis aangebracht waaraan op regelmatige tussenafstanden 

meetelementen (= magneten) werden vastgemaakt. Deze 

meetelementen werden in de grond vastgezet met uitklapbare 

ankers, cfr. onderstaande foto’s waarop links een 

uitklapbaar anker te zien is samen met het mechanisme voor 

het openen van het anker en rechts het meetlint.. 

 

  
 

Voor het opmeten van het niveau van deze meetelementen werd 

gebruik gemaakt van een speciale sonde die onderaan een 

meetlint was vastgemaakt. Met behulp van deze sonde en 

meetlint was het mogelijk om het niveau van de 

meetelementen tot op enkele millimeter nauwkeurig op te 
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meten. Het meetelement dat onderaan de buis was vastgemaakt 

werd daarbij gebruikt als referentie. 

 

De metingen gebeurden in eerste instantie door een 

technieker van Afdeling Geotechniek. Na enige tijd werd een 

tweede meetlint aangekocht om de werftoezichter toe later 

om meer regelmatig metingen uit te voeren. Toen deze even 

wel andere resultaten verkreeg dan de technieker van 

Afdeling Geotechniek ontstond er een moeilijke discussie 

die uiteindelijk beslecht werd toen bleek dat er een 

verschil van enkele cm zat op de lengte van beide 

meetlinten. Ook een derde meetlint dat nadien werd 

aangekocht bleek een andere lengte te hebben. 

 

Toen de leverancier daarop aangesproken werd zag hij het 

probleem niet. Volgens hem was het gebruikelijk om altijd 

met een en hetzelfde lint te meten. 

 

Het gevolg van dat alles was dat de interesse voor de 

metingen sterk was afgenomen. Toen ook nog de bovenkant van 

de meetbuis beschadigd was werden er geen verdere metingen 

meer uitgevoerd. 

 

Dit voorbeeld geeft duidelijk aan dat het uitvoeren van 

langdurige metingen op drukke werven altijd zeer lastig is 

omdat de verantwoordelijken van de werf er het nut zelden 

van inzien. Wanneer er ook nog twijfel ontstaat betreffende 

de meetresultaten wordt het nog een stuk lastiger. Een 

degelijke voorbereiding en regelmatige controles zijn dan 

ook zeer belangrijk. 

 

 

4.8 Tunnel ASDAM. 

 

Het gedeelte van de HSL tussen Antwerpen DAM en het 

Astridplein werd uitgevoerd met een geboorde tunnel. Op 

basis van de ervaring die werd opgedaan met de geboorde 

tunnels van de Pré-Metro was dit een logische oplossing. 

 

De tunnel van ASDAM was op zich een speciaal project, omdat 

daarbij onder meer gebleken is dat: 

 de druk van de politiek op de ontwerpkeuze zeer groot 

was; 

 van de eerder bij de uitvoering van de Pré Metrotunnels 

opgedane ervaring reeds heel wat verloren gegaan was. 
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4.8.1 Buizendak. 

 

Omdat het tracé van de HSL voorbij Antwerpen Dam diende aan 

te sluiten op een brug over het Albertkanaal, diende de 

diepte van de vertrekschacht beperkt te worden en diende de 

tunnel op een geringe diepte onder de eerste huizen te 

worden aangebracht. Om te voorkomen dat er door het boren 

van de tunnel schade aan deze huizen zou kunnen ontstaan 

werd eerst een buizendak aangebracht. 

 

Technisch gezien was het aanbrengen van het buizendak een 

mooie uitdaging, maar economisch gezien was het zeker niet 

de beste oplossing. De kostprijs van het buizendak was 

immers vele malen groter dan de waarde van de huizen 

waaronder het buizendak werd aangebracht. Voor de politiek 

was het afbreken van de huizen even wel geen optie. Voor 

techniekers is zoiets totaal onbegrijpelijk. Mogelijk is 

het wel onze schuld omdat we niet genoeg tegengas geven bij 

dergelijke discussies. 

 

Technisch gezien is de uitvoering van het buizendak prima 

verlopen. In Antwerpen was reeds eerder ervaring opgedaan 

met de uitvoering van een buizendak, onder andere op het 

Astrid plein en onder het Centraal Station. 

  

4.8.2 Vertrekschacht en dichtblok. 

 

De vertrekschacht werd uitgevoerd met diepwanden en achter 

deze diepwand werd een dichtblok gerealiseerd met cement-

bentonietlamellen die aaneensluitend naast elkaar werden 

uitgevoerd. 

 

Nadat de diepwand over de doorsnede van de tunnel was 

weggebroken waren de zijkanten van de cement-

bentonietlamellen duidelijk zichtbaar, cfr. onderstaande 

foto. 

 

Deze foto geeft ook duidelijk aan hoe indrukwekkend de 

afmetingen van een dergelijke geboorde tunnel zijn. 
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4.8.3 Uitvoering van de geboorde tunnel. 

 

Tijdens de uitvoering van de geboorde tunnel hebben er zich 

problemen voorgedaan omdat de ontzanding niet naar behoren 

werkte door de aanwezigheid van grote brokken klei in de 

boorspecie en doordat er grote hoeveelheden klei aan het 

graafrad kwamen vast te zitten. 

 

Toen men mij tijdens een ontwerpvergadering een dergelijke 

kleibrok toonde was ik er heilig van overtuigd dat het een 

natuurlijke klei betrof. Nader onderzoek wees even wel aan 

dat er ter plaatse geen klei voorkwam in de ondergrond over 

de hoogte waarin er geboord werd. Verder onderzoek gaf aan 

dat de klei ontstaan was door het breken van  

glauconietkorrels. Het zand waarin er geboord werd bevatte 

meer dan 30% glauconiet. 

 

Later bleek dat er zich gelijkaardige problemen hadden 

voorgedaan bij een aantal tunnels die voor de Pré Metro 

geboord werden. De in de tijd opgedane ervaring was gewoon 

verloren gegaan. 
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4.8.4 Speciale metingen. 

 

De tunnelboringen werden uitgevoerd met een hydroschild, 

d.w.z. de graafkamer wordt gevuld met een water-bentoniet 

mengsel en tijdens het graven wordt er op het graaffront 

een bentonietcake afgezet zoals bij het uitvoeren van 

diepwanden. 

 

Om na te gaan of het boren van de tunnels een invloed had 

op de grondwaterstand, werden in een aantal peilfilters die 

langsheen het tracé van de geboorde tunnels gelegen waren, 

zelfregistrerende waterspanningsmeters opgehangen. Met deze 

zelfregistrerende waterspanningsmeters werd het waterpeil 

in de peilfilters op regelmatige tijdstippen opgemeten. 

 

Deze metingen hebben verassende resultaten opgeleverd in 

die zin dat er tijdens het graven een aanzienlijke stijging 

van het grondwaterpeil werd opgemeten en deze stijging vrij 

snel afnam in de periodes tijdens dewelke er niet gegraven 

werd, bvb. tijdens het plaatsen van de segmenten. Een 

voorbeeld van een dergelijk resultaat is weergegeven op 

onderstaande figuur. 

 

  
 

Het is jammer dat met deze metingen nooit iets gedaan is. 
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4.9 Vak Brussel – Luik. 

 

Het vak Brussel – Luik bestond uit twee totaal 

verschillende delen: 

 tussen Brussel en Leuven werd de bestaande lijn van 2 op 

4 sporen gebracht. Daarvoor dienden veel vernagelde 

wanden te worden uitgevoerd en een beperkt aantal 

kunstwerken zoals de tunnel van Herent; 

 voorbij Leuven werd de HSL aangelegd in eigen bedding 

langsheen de bestaande autosnelweg E40. 

 

4.9.1 Vernagelde wanden. 

 

Omdat er bij de NMBS een absoluut verbod bestond om 

permanente grondankers aan te brengen langsheen een 

spoorweg, werden er langsheen de spoorlijn overal klassieke 

L-vormige keermuren gebouwd. In zones waar de spoorlijn in 

uitgraving was aangelegd en waar weinig ruimte beschikbaar 

was, werden om deze L-vormige keermuren te kunnen 

realiseren, eerst vernagelde wanden uitgevoerd, soms met 

een aanzienlijke hoogte. 

 

De vernagelde wanden werden overwegend aangebracht in de 

Zanden van Brussel en de uitvoering verliep niet overal 

even vlot. Dat had vooral te maken met het feit dat er in 

de Zanden van Brussel regelmatig zones voorkomen waarin het 

zand geen enkele cohesie heeft. Reeds een helling van ca 

70° deden zich in dergelijke zones regelmatig lokale 

instabiliteiten voor. Ook het aanbrengen van een laag 

spuitbeton op zeer losgepakte zanden is meestal lastig. 

 

Als gevolg daarvan hadden de werken op heel wat plaatsen 

een aanzienlijke vertraging en waren ook belangrijke 

meerkosten. De vragen die regelmatig gesteld werden waren 

dan ook: 

 Konden deze problemen niet voorzien worden? 

 Had men niet beter geopteerd voor een secanspalenwand 

i.p.v. een vernagelde wand. 

 

Het antwoord op de eerste vraag is negatief. Het is 

algemeen geweten dat er in de Zanden van Brussel zones met 

een zeer losse pakking voorkomen, maar het is niet mogelijk 

om deze zones af te bakenen. Ook door het uitvoeren van een 

groot aantal extra sonderingen zou het wellicht niet 

mogelijk geweest zijn om de losgepakte zanden op een 

betrouwbare wijze in kaart te brengen. 
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Het aanbrengen van een secanspalenwand was uiteraard een 

oplossing geweest, maar er mag worden aangenomen dat het 

inbrengen van de profielen problemen  zou hebben opgeleverd 

omdat beton in contact met droog zand zeer snel ontwatert. 

Als gevolg daarvan ontstaat er een vrij harde schil 

waardoor het inbrengen van de wapeningsprofielen 

bemoeilijkt wordt. 

 

 

4.9.2 Tunnel van Herent. 

 

Omdat de Tunnel van Herent zeer laattijdig in het ontwerp 

werd opgenomen, was er geen tijd meer om een pompproef uit 

te voeren. Om in het Bestek toch enige informatie te kunnen 

opnemen betreffende de doorlatendheid van de grond, werd 

beslist om doorlatendheidsmetingen uit te voeren in de op 

het terrein aanwezige peilfilters. 

 

De in de peilfilters uitgevoerde doorlatendheidsmetingen 

gaven een doorlatendheidscoëfficiënt aan van ongeveer  

1.10
-6
 m/sec. 

 

Omdat het zonder meer duidelijk was dat de gemeten 

doorlatendheid veel te klein was voor de zanden van 

Brussel, werd in het Bestek opgenomen dat de Aannemer 

diende te dimensioneren, uitgaande van een doorlatendheid 

die 20 x groter was dan de gemeten waarde. Deze waarde was 

nog aanzienlijk kleiner dan de normaal voor de 

doorlatendheid van de zanden van Brussel aangehouden waarde 

van 1.10
-4
 m/sec. , maar we gingen ervan uit dat de in de 

peilfilters uitgevoerde doorlatendheidsmetingen toch gene 

duidelijk grote afwijking konden hebben opgeleverd. 

 

Bij de aanvang van de werken heeft de Onderaannemer van de 

bemaling een pompproef uitgevoerd, nadat er een aantal 

dieptebronnen geplaatst waren. Daarbij werd er in één 

dieptebron gepompt en werden de andere dieptebronnen 

gebruikt als peilfilters. De uit de resultaten van deze 

pompproef afgeleide waarde van de doorlatendheid van de 

zanden van Brussel, bedroeg ongeveer 1.10
-4
 m/sec.  

 

Daaruit hebben we geleerd dat het geen enkele zin heeft om 

doorlatendheidsmetingen uit te voeren in peilfilters die in 

een verbuisd boorgat geplaatst werden. Doordat de wanden 

van het boorgat versmeerd worden tijdens het optrekken van 

de voerbuis wordt bijna altijd een te lage waarden van de 
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doorlatendheid verkregen. Alleen peilfilters die door 

middel van een spoelboring geplaatst werden kan een 

representatieve waarde van de doorlatendheid verkregen 

worden, op voorwaarde dat de peilfilters onmiddellijk na de 

plaatsing ervan worden schoongespoeld. 

 

     

4.9.3 Geologische site Goudberg in Hoegaarden. 

 

Op een bepaalde dag belde Piet Laga mij op met de vraag of 

TUC RAIL in het Bestek extra grondwerken kon voorzien om 

een geologische site te realiseren in Hoegaarden op de 

plaats waar zich in de ondergrond versteende bomen 

bevinden. Toen ik daar binnen TUC RAIL over sprak zei 

iedereen dat de NMBS daar nooit mee zou akkoord gaan. 

 

Ik ben toch naar de NMBS getrokken en vond er snel iemand 

die het initiatief genegen was. De extra grondwerken zijn 

daarna gewoon in het Bestek opgenomen en de inrichting van 

de Geologische site is door de Vlaamse Gemeenschap 

bekostigd. 

 

Dat het een unieke site betreft bleek onder meer uit het 

feit dat, op uitnodiging van Piet Laga, een groot aantal 

geologen uit gans Europa naar Hoegaarden zijn  op bezoek 

gekomen en dat ook in de nationale pers daar aandacht aan 

besteed werd. 

 

 
 

De Geosite Goudberg is momenteel alleen op zaterdag- en 

zondagnamiddag te bezoeken van 13u30. Het is alleen jammer 

dat de weg erheen zeer slecht aangegeven is, noch ter 

plaatse, noch op de website. 
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Dat de site ook bij ingenieurs en geotechneuten weinig 

gekend geeft aan dat we allemaal te weinig fier zijn op ons 

vakgebied en hetgeen we gerealiseerd hebben. 

 

 

4.10 Besluit. 
 

TUCRAIL en de aanleg van de hoge snelheidslijn was een zeer 

uitdagend project. Het was bovendien een zeer leerrijk 

project omdat: 

 er veel werd samengewerkt met geologen zodat er reeds van 

bij het grondonderzoek rekening kon worden gehouden met 

de lokale geologie; 

 er in de beginfase een budget beschikbaar was voor het 

uitvoeren van speciale metingen zonder dat daarvoor 

telkens toelating moest worden gevraagd; 

 ontwerpen voor moeilijke projecten zoals de onderdoorgang 

onder de Plantin-Moretusbrug tot stand kwamen na intense 

samenwerking met de structuuringenieurs, hier voorla Eric 

Declercq; 

 er ruim gelegenheid was om op de werf te gaan en met de 

werfleiding en opzichters te overleggen.  

 

Aan de samenwerking met de collega’s Hilde Dupont, Frank 

Theys en Wim Maekelberg bewaar ik zeer goede herinneringen. 

 

 

  


