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MIJN LOOPBAAN 

 

 

 

Deel 3: Periode 1986-1993 Smet-Boring.  

 
3.1 Overstap naar de privé. 

 

Omdat er bij het MOW geen promotie in zicht was en de 

financiële aderlating na mijn vertrek bij het RIG toch 

begon te wegen, heb ik het statuut van ambtenaar vaarwel 

gezegd en ben bij Smet-Boring in Dessel gaan werken. 

 

Aanvankelijk had ik er een louter ondersteunende functie  

(= opstellen van rekeningnota’s en rapporten), maar toen ik 

er 6 maanden was is ir. Stefaan Vanmarcke, die de afdeling 

speciale funderingen leidde, bij het naar huis rijden 

verongelukt door een loslopend paard dat op zijn auto 

gesprongen is. Hij liet een vrouw en drie kleine kinderen 

na. 

 

Ik ben toen ingegaan op de logische vraag om de afdeling 

speciale funderingen te leiden. Aangezien Stefaan Vanmarcke 

er in geslaagd was om de omzet van die afdeling tijdens het 

laatste jaar te verdubbelen, was het een grote uitdaging om 

zonder enige commerciële ervaring die afdeling over te 

nemen. 

 

De afdeling speciale funderingen had als hoofdactiviteit 

het uitvoeren van grindkernen met daarnaast andere 

technieken zoals jet-grouting, grondankers, 

funderingspalen. Voor deze laatste technieken was er op dat 

ogenblik even wel geen continuïteit. 

 

Omdat ik de details van de door Smet-Boring uitgevoerde 

funderingtechnieken zelf niet echt goed kende, ben ik in 

het begin veel op de werf geweest en heb er ook veel met de 

werfleiders en uitvoerders gesproken.  

 

Smet-Boring  had op dat ogenblik veel arbeiders die de 

gelegenheid niet gehad hadden om te studeren, maar toch 

zeer verstandig waren. Het was een plezier om hen bepaalde 

zaken uit te leggen en om bij een volgend werfbezoek vast 

te stellen dat ze er goed over nagedacht hadden en spontaan 
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met vragen afkwamen. Ik heb van deze mensen zeer veel 

geleerd i.v.m. de praktijk van de grondmechanica. 

 

3.2 Grindkernen. 

 

3.2.1 Algemeen. 

 

Grindkernen werden door Smet-Boring reeds lang uitgevoerd 

onder licentie van Keller. Het is een speciale techniek 

die, wanneer correct toegepast, zeer veel mogelijkheden 

biedt, cfr. onderstaande tekst over grindkernen opgenomen 

in het boek Smet-Boring NV Jubileum 100jaar. 

 

 
 

De meeste toepassingen waren toen: 

 funderingselement onder de zolen van industriële loodsen 

 om de zettingen van industriële vloeren te beperken. 

 

Stefaan Vanmarcke was ook begonnen om grindkernen in 

combinatie met een algemene funderingsplaat te promoten als 

fundering voor woningen en lichte gebouwen. 

 

Ofschoon er jaarlijks zeer veel grindkernen werden 

uitgevoerd, zijn er bijna nooit problemen geweest van 

ontoelaatbare zettingen, behalve dan één project in Klein 

Willebroek, waar grindkernen waren aangebracht doorheen een 

slibstort. Na de plaatsing van de betonstructuur traden er 

zeer snel zettingen op, die we gelukkig hebben kunnen doen 
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stoppen door het injecteren van de grindkernen met 

cementspecie. Dit project wordt verder besproken onder 3.9. 

 

Een speciale uitdaging vormde telkens het uitvoeren van 

grindkernen in leem. Wanneer de leem verzadigd was, ook 

capillair, was er altijd een zeer groot grindverbruik. Door 

een bemaling te plaatsen omheen het terrein waarop de 

grindkernen moesten aangebracht worden, kon het 

grindverbruik drastisch verminderd worden. In het begin 

geloofde ik niet dat een bemaling dergelijk effect kon 

hebben, maar telkens er een bemaling geplaatst werd, was 

het resultaat spectaculair. 

 

3.2.2 Ontwerp.   

 

Voor het ontwerpen van grindkernen bestonden toen geen 

algemeen aanvaarde regels.  

 

Als licentienemer hadden we jaarlijks een gesprek met  

Keller maar dat leverde telkens zeer weinig op. Bij Keller 

hielden ze mordicus vast aan de door Priebe ontwikkelde 

methode voor het bepalen van de te verwachten zettingen, en 

werden grindkernen nooit als dragende elementen aanzien.  

 

Bij Smet-Boring werden daarentegen regelmatig  

belastingsproeven uitgevoerd op grindkernen. Van belang 

daarbij was dat er op de grindkernen een funderingsmassief 

met voldoende afmetingen werd aangebracht en dat de 

bovenkant van de grindkernen goed werd verdicht, dan wel 

opgegoten met cementpap. 

 

Een tabel met resultaten van dergelijke belastingsproeven 

was opgenomen in het Belgian Geotechnical Volume dat werd 

opgesteld voor het 50 jarig bestaan van ISSMFE in 1985. 
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Op basis van deze belastingsproeven was men ertoe gekomen 

om, naargelang de aard van de fundering en van de 

ondergrond,  op de grindkernen een belasting van 250 kN à 

350 kN toe te laten. Deze ontwerpmethode op basis van 

engineering judgement bleek voor grindkernen zeer goed te 

werken. Het was alleen jammer dat heel wat Besturen en 

opdrachtgevers daar problemen mee hadden. 

 

Waar bij een ontwerp altijd rekening mee moest gehouden 

worden, was dat grindkernen geen negatieve kleef kunnen 

opnemen en daardoor in de meeste gevallen mee de zettingen 

van het terrein volgen.  

 

Een moeilijk probleem was altijd het uitvoeren van 

grindkernen doorheen recent aanvullingen aangebracht op 

samendrukbare gronden. Daarbij moest eerst worden nagegaan 

in welke mate de samendrukbare lagen reeds geconsolideerd 

waren d.w.z. of de zettingen die normaal ingevolge het 

aanbrengen van de aanvulling te verwachten waren, reeds 

volledig hadden plaats gevonden. Indien de samendrukbare 

lagen nog niet volledig geconsolideerd waren, moest het 

gewicht van de aanvulling geheel of gedeeltelijk door de 

grindkernen worden opgenomen.  

 

3.2.3 Belastingsproeven op grindkernen. 

 

Betreffende de controle van de kwaliteit van grindkernen 

bestonden er weinig voorschriften. Alleen in de Franse DTU 

was aangegeven dat er in grindkernen sonderingen dienden te 

worden uitgevoerd en dat daarbij een conusweerstand groter 

dan 10 MPa diende te worden opgemeten. 

 

Omdat de door Smet-Boring uitgevoerde grindkernen meestal 

als dragende elementen fungeerden bestond de controle 

meestal in het uitvoeren van belastingsproeven. Daarbij 

werd gebruik gemaakt van een ballast bestaande uit twee 

containers gevuld met steenslag dat toch altijd op de werf 

beschikbaar was. 

 

Voorafgaandelijk aan het uitvoeren van een belastingproef 

werd bovenop de grindkern een paalkop van 1,40m x 1,40m 

gebetonneerd die op minstens 60cm diepte was aangezet. 
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BESIX TRAINING – GEOTECHNICS 2008

CHAPTER 8 : Ground Improvement   (by Jan Maertens)  
 

De belastingsproeven werden uitgevoerd tot 1,5 x dienstlast 

en de toegelaten zetting bedroeg 10mm onder dienstlast en 

20mm onder 1,5 x dienstlast. 

 

Ofschoon ik in den beginne geen grote voorstander van was 

van het uitvoeren van belastingsproeven, bleken deze 

proeven toch een zeer goed hulpmiddel te zijn om bouwheren 

en studiebureaus te overtuigen van de betrouwbaarheid van 

een funderingssysteem met grindkernen. 

 

3.2.4 Carwash Vorst. 

 

Een speciale ervaring hebben we opgedaan bij het uitvoeren 

van grindkernen voor de nieuwe carwash van de NMBS in 

Vorst.  

 

Voor de bouw van een carwash had men langsheen de bestaande 

spoorwegberm een metershoge aanvulling aangebracht. Wanneer 

de aanvulling nog niet op volle hoogte was, had er zich een 

grote afschuiving voorgedaan. Die was gemakkelijk te 

verklaren omdat de aanvulling bovenop het weinig 

weerstandbiedend alluvium van de Zenne was aangebracht.  

 

Omdat men snel wilde verder werken bestond de aangewezen 

maatregel in het aanbrengen van grindkernen doorheen de 

reeds aangebrachte aanvulling en doorheen de alluviale 
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afzettingen van de Zenne. Omdat de vertraging van het 

project zoveel mogelijk te beperken, werd er gewerkt met 

twee machines en in twee ploegen.  

 

 
 

Groot was even wel de verwondering toen een paar dagen 

nadat het aanbrengen van de grindkernen was aangevat het 

begin van een nieuwe en nog veel grotere afschuiving werd 

vastgesteld. Ik ben toen onmiddellijk ter plaatse gegaan en 

de verklaring was vrij eenvoudig: door het aanbrengen van 

de grindkernen werden overspanningen in het poriënwater van 

de alluviale afzettingen opgewekt, en daardoor nam de 

schuifweerstand van deze alluviale afzettingen in die mate  

af dat het talud niet langer stabiel was, dit ondanks het 

feit dat er reeds heel wat grindkernen waren aangebracht. 

 

Om verder onheil te voorkomen werden de twee op de werf 

aanwezige machines zo ver mogelijk van elkaar 

gepositioneerd en werd er gedurende een zekere periode niet 

meer in twee ploegen gewerkt. 

 

Deze ervaring was zeer opmerkelijk omdat we er altijd van 

uitgingen dat grindpalen een drainerende werking hebben en 

dat via deze grindkernen de overspanningen in het 

poriënwater zouden afnemen. Dat bleek hier dus niet het 

geval te zijn of althans niet in afdoende mate  
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3.3 Jet-Grouting. 

 

3.3.1 Algemeen. 

 

Toen ik bij Smet-Boring aankwam, waren er reeds heel wat 

projecten met jet-grouting uitgevoerd. Toch was de pomp 

waarover men beschikte slechts voor een derde à de helft 

van de tijd bezet. Daar zou even wel snel verandering in 

komen omdat nieuwe toepassingen werden aangeboord, zoals: 

 het verdiepen van kaaimuren; 

 de versteviging van de funderingen van historische 

gebouwen; 

 het uitvoeren van grondvernageling. 

 

In het boek Smet-Boring NV Jubileum 100jaar is m.b.t. jet-

grouting onderstaande informatie opgenomen. 
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3.3.2 Toepassingen – Algemeen. 

 

Daar waar de eerste toepassingen vooral betrekking hadden 

op het maken van enkel grondkerende schermwanden bij het 

aanleggen van bouwputten langsheen bestaande constructies, 

werd al snel gezocht naar nieuwe toepassingen zoals: 

- Het verstevigen en verdiepen van bestaande funderingen; 

- Het realiseren van waterkerende schermwanden; 

- Het uitvoeren van schuine of verticale verankeringen. 

 

Een volgende belangrijke stap was het verstevigen en 

verdiepen van kaaimuren. Doordat het telkens grote 

projecten betrof was de continuïteit van deze techniek snel 

verzekerd en konden de werken door vaste ploegen worden 

uitgevoerd. 

 

Een echte doorbraak kwam door het uitvoeren van de 

beschoeiing van de bouwput voor de ondergrondse parking op 

het Ladeuzeplein te Leuven. Doordat de verticale kolommen, 

die werden aangebracht om over relatief grote hoogtes te 

kunnen uitgraven, allemaal zichtbaar werden, kon een beter 

inzicht worden verkregen betreffende bepaalde aspecten van 

het uitvoeringsproces.  

 

Na enige tijd was het vertrouwen in de techniek zodanig 

groot dat we het aandurfden om zeer risicovolle projecten 

uit te voeren, zoals de Grand Bazar en het Archiefgebouwtje 

in Antwerpen en een bouwput bij ALZ in Genk. Over al deze 

projecten werd telkens met een groep mensen stevig 

nagedacht.  

 

 

3.3.3 Speciale toepassingen. 

 

Hier worden slechts een paar toepassingen besproken die me 

een beter inzicht verschaft hebben van het jet-grouting 

proces.  

 

a) Seneffe, opvullen van holtes onder palen. 
 

Een van de eerste jet-grout projecten die ik heb 

aangenomen, betrof het opvullen van holtes onder 

funderingspalen van een raffinaderij in Seneffe. 

 

De fundering van een nieuwe installatie bestond uit 

avegaarpalen die boven op de primaire sokkel waren 
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aangezet. Toen de vloerplaat reeds gebetonneerd was,  bleek 

dat er in de primaire sokkel holten voorkwamen die door 

karst waren ontstaan. Bijkomend onderzoek, bestaande uit 

diepsonderingen en boringen, had uitgewezen dat er onder 

een drietal paalgroepen holtes aanwezig waren op een 

relatief geringe diepte onder de aanzet van de palen. 

 

Het was een ingenieur, die speciaal uit Amerika voor dit 

probleem was overgekomen, die contact had opgenomen met 

Smet-Boring. Ik had een offerte opgemaakt die voorzag om in 

eerste instantie de holtes gravitair op te vullen, maar wel 

in stappen van max. 15m
3
, en om daarna nog een aantal 

groutkolommen aan te brengen om er zeker van te zijn dat 

het in de holte aanwezige materiaal zou kunnen worden 

geconsolideerd. 

 

Toen ik mijn voorstel ging toelichten was de Amerikaanse 

ingenieur aanvankelijk weinig enthousiast, maar toen ik hem 

uitlegde dat we alle boringen zouden uitvoeren met 

registratie van de boorparameters en wat de voordelen van 

de groutkolommen waren ten opzichte van klassieke 

injecties, hapte hij toe ondanks het feit dat onze prijs 

meer dan 50% duurder was dan die van Franki. 

 

Omdat alle werfleiders bezet waren, werden de werken 

uitgevoerd met Leo Jacobs als werfleider. Leo Jacobs was 

een zeer verstandig man maar geen gemakkelijke. Hij had 

altijd commentaar op van alles en nog wat. Toen hij vernam 

dat ik registratie van de boorparameters voorzien had om te 

weten of er in de holtes alleen water, dan wel slib of 

vaster materiaal voorkwam, antwoordde hij gewoon dat een 

goede boormeester daar geen registratie voor nodig had en 

dat hij zoiets kon afleiden uit de trillingen van de 

machine. Iemand met zoveel ervaring als hij mocht dat 

natuurlijk zeggen. 

 

Toen de eerste boring was uitgevoerd konden we onmiddellijk 

15m
3
 in de holte pompen. Aangezien we daarvoor een goede 

prijs hadden was dat reeds leuk meegenomen. De volgende dag 

kon de holte volledig gevuld worden en de dag daarop kon er 

gegrout worden. 

 

Om contact te houden met de Amerikaanse ingenieur ging ik 

iedere dag ter plaatse. Uiteraard ging ik dan ook eens op 

de werf kijken. Daarbij stelde ik na de uitvoering van een 

groutkolom vast dat er een grote hoeveelheid grout uit het 

boorgat stroomde en dit gedurende een zekere periode. Toen 
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ik Leo Jacobs daarover aansprak vertelde hij dat dit 

regelmatig voorkwam in cohesieve gronden wanneer de 

retourstroming was weggevallen of sterk verminderd. 

 

Het was de eerste maal dat ik geconfronteerd werd met het 

wegvallen van de retourstroming en heb onmiddellijk 

opdracht gegeven om bij het wegvallen van de retourstroming 

de groutstangen volledig op te trekken en daarna opnieuw in 

het boorgat neer te laten. 

 

Door de verantwoordelijken van de uitvoering werd me dat 

niet in dank afgenomen omdat dit aanleiding gaf tot een 

verlies aan rendement. Ik heb er evenwel nooit op 

toegegeven en de mogelijke impact van het wegvallen van de 

retourstroming zou voor lange tijd een stokpaardtje 

blijven. 

 

b) Finistère kerk Brussel. 
 

De Finistère kerk bevindt zich in de Nieuwstraat op een 

plaats waar in de Zennevallei nogal wat veen voorkomt in de 

ondergrond. 

 

Omdat er in de kerk duidelijke zettingverschillen en de 

daarbij horende scheuren merkbaar waren, dienden te 

funderingen te worden versterkt vooraleer de kerk zelf werd 

gerestaureerd. 

 

Ofschoon er reeds eerder jet-grouting was uitgevoerd in 

veen en veenhoudende gronden waren we toch zeer voorzichtig 

te werk gegaan bij het dimensioneren van de nodige 

groutkolommen. 

 

Van zodra de eerst uitgevoerde groutkolommen voldoende 

verhard waren werden kernboringen uitgevoerd. Het resultaat 

viel echter tegen omdat de grout er uit zag als rozijnen 

brood. Vrij gelijkmatig verdeeld zaten in de grout allemaal 

kleine stukjes veen. Gelukkig voldeden de druksterktes aan 

de lage vooropgestelde waarden. 

 

Pogingen om de aanwezigheid van de stukjes veen in de grout 

te verminderen door meer voor te snijden met water leverden 

weinig effect op. Opmerkelijk was ook dat er in de 

retourspecie minder stukjes veen konden worden waargenomen 

dan in de boorkernen. 

 



 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Ref.  Mijn Loopbaan  Deel 3: 1986-1993 Pag. 11 

Deze vaststelling heeft ons geleerd dat er bij het 

uitvoeren van jet-grouting zeer omzichtig moet worden 

tewerk gegaan in veen en veen houdende gronden. 

 

c) Funderingsverdieping Ford Genk. 
 

Binnen in de fabriek van Ford Genk dienden een aantal 

funderingen te worden verstevigd ten behoeve van het 

aanbrengen van een tussenverdieping. Het betrof funderingen 

op staal en onder iedere zool dienden 4 groutkolommen te 

worden aangebracht. 

 

De te verstevigen zolen bevonden zich midden in de fabriek 

tussen de lopende band. De dichtste poort was op ca 100m 

afstand. Er mocht slechts gewerkt worden van zaterdagmorgen 

6u tot maandagmorgen 6u en contractueel was vastgelegd dat 

iedere auto die niet terug op de band stond door ons moest 

betaald worden. 

 

Smet-Boring had bij Klemm een minidrill aangekocht die voor 

dit werk uiterst geschikt was. Jammer genoeg vertoonde de 

machine zeer veel kinderziektes. Aangezien we geen andere 

machine hadden waarmee dit werk kon worden uitgevoerd, was 

aan de firma Klemm gevraagd om tijdens de weekends dat er 

gewerkt werd, altijd een technieker stand by te houden. 

 

Ik had de gewoonte om wanneer dergelijke werken werden 

uitgevoerd, zelf ook ter plaatse te gaan. Ik kon daar 

eigenlijk niets doen, maar had toch de indruk dat zoiets 

door de werfleider en de arbeiders geapprecieerd werd.  

 

Zo ben ik ook op zondagmorgen naar Genk gereden. Toen ik 

Genk binnenreed zag ik een auto van Klemm in 

tegenovergestelde richting en wist onmiddellijk hoe laat 

het was. Op de werf vertelden ze me dat ze de technieker 

hadden opgebeld maar toen die niet opnam waren ze 

uiteindelijk bij de grote baas van Klemm terechtgekomen. 

Toen hij kwaad gevraagd had: “wat wilt jullie dat ik doe?” 

hadden ze geantwoord dat hij in zijn auto moest springen en 

de technieker gaan wakker maken. Hij had dit ook gedaan. 

Nadien had hij blijkbaar naar Hugo Smet gebeld en zich zeer 

kwaad gemaakt. Toen Hugo Smet mij dat op maandagmorgen 

meldde heb ik gewoon geantwoord dat hij zich op zijn 

technieker moest kwaad maken en niet op ons. 

 

Dit voorval gaf wel weer aan dat het van belang is om 

duidelijke afspraken te maken en ervoor te zorgen dat 
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iedereen zich daaraan houdt. Bij Smet-Boring was iedereen 

zich daarvan bewust. Wanneer speciale werken werden 

aangenomen dan ging iedereen er ook 100% voor. 

 

d) Grand-Bazar Antwerpen. 
 

Bij de realisatie van het Project Grand-Bazar aan de 

Groenplaats in Antwerpen diende een groot warenhuis te 

worden ondergebracht in de kelder van een bestaand 

parkeergebouw. Omdat de vrije hoogte van de kelder niet  

groot genoeg was moesten de funderingszolen onder de 

kolommen verlaagd worden. 

 

De werken werden uitgevoerd door Aannemingen Van Laere die 

daarvoor een bouwteam had samengesteld waarvan ook Smet-

Boring deel uitmaakte. Omdat de belasting op de kolommen ca 

500 ton bedroeg moest er voor een zekere oplossing gekozen 

worden. 

 

Voor de beschrijving van de uitvoeringswijze wordt verwezen 

naar de bijlage van de nota “Jet-grouting, State of the 

art”. 

 

De  uitvoering was zeer vlot verlopen en nadat het 

volledige ondervragingssysteem geïnstalleerd was werd 

iedere kolom met behulp van platte vijzels met 1 à 2mm 

opgelicht, zoals aangegeven op onderstaande figuur. 

 

 
 

Vooraleer de grondwerken werden aangevat hadden we nog een 

vergadering waarop ook ir Paul Bouquet van het Studiebureau 
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van Van Laere aanwezig was. Wij hadden opgelegd dat de 

grond tussen de stalen buizen volledig manueel dienden te 

worden ontgraven dit ten einde te voorkomen dat er 

horizontale krachten op deze buizen zouden worden 

uitgeoefend. Volgens ons waren er verder geen problemen 

omdat de buizen op knik gecontroleerd waren. 

 

De reactie van ir Paul Bouquet was ronduit vernietigend. 

Hij stelde dat we onaanvaardbare risico’s namen omdat we 

wisten dat er toch met een kraan zou ontgraven worden als 

niemand erop stond te kijken. Hij stelde voor om naarmate 

de uitgraving vorderde, tussen de stalen buizen schuine 

staven te lassen ten einde een vakwerk te creëren. Zodoende 

zou er in veel veiliger omstandigheden kunnen gewerkt 

worden. Deze opmerking is me altijd bijgebleven omdat het 

een zeer mooi voorbeeld is van gezond verstand versus 

rekenverstand. 
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e) Den Haag, Ministerie van Economische Zaken. 
 

We hadden heel wat inspanningen gedaan om in Nederland jet-

grouting te kunnen uitvoeren. Daarvoor hadden we onder meer 

een groot aantal mensen uitgenodigd naar België tijdens de 

uitvoering van jet-groutwerken. Dat wierp zijn vruchten af. 

Er werd ons gevraagd om enkele putten te maken bij het 

Ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Het betrof 

relatief kleine putten met een geringe diepte onmiddellijk 

naast bestaande funderingen. De ondergrond bestond uit 

zuiver zand. De opdrachtgever van de werken was de 

Rijksgebouwen Dienst. 

  

Omdat er nieuwe voorschriften in opmaak waren voor het 

dimensioneren van betonconstructies, werd opgelegd dat de 

jet-groutmassieven conform deze nieuwe voorschriften 

moesten gedimensioneerd worden. 

 

Ik had een aantal rekennota’s ingediend, maar die werden 

allemaal geweigerd. Dat belette niet dat de werken mochten 

worden aangevat. 

 

De uitvoering verliep zeer vlot, vooral ook omdat het zeer 

eenvoudige werken  betrof, toch in vergelijking met hetgeen 

we reeds allemaal gedaan hadden. 
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Toen de eerste putten werden uitgegraven kon iedereen 

vaststellen dat alles oké was. Onze verwondering was dan 

ook zeer groot toen de mededeling kwam dat de machines niet 

mochten worden afgevoerd zolang de rekennota niet 

goedgekeurd was. 

 

Toen ik vernam dat de machines niet mochten worden 

afgevoerd ben ik ’s morgens vroeg naar Den Haag gereden. De 

werfleider van de Aannemer was zeer verrast door mijn komst 

en zijn verwondering werd alleen maar groter toen ik hem 

meedeelde dat ik niet zou weggaan voordat mijn rekennota 

was goedgekeurd en dat ik desnoods wel in de gang zou 

slapen. 

 

Wat later kwam hij zeggen dat er ’s nachts niemand in het 

gebouw mocht blijven. Ik heb daarop geantwoord dat ik 

buiten voor de deur zou slapen en een papier op de deur zou 

hangen: “Ik wacht tot mijn rekennota wordt goedgekeurd” . 

Zoiets waren ze in Nederland duidelijk niet gewoon. 

 

Mijn reactie had zijn doel niet gemist wand nog vóór de 

middag kwam de werfleider van de Aannemer mij vertellen dat 

de ingenieur van Rijksgebouwen Dienst zou langskomen en mij 

zou helpen om de nota op te stellen. 
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Even later kwam de ingenieur van Rijksgebouwen Dienst langs 

en hij gaf onmiddellijk toe dat de nieuwe regels voor het 

berekenen van beton hier in feite niet van toepassing 

waren. Hij dicteerde mij een nota en een paar uur later was 

de nota goedgekeurd en kregen we toelating om de machines 

af te voeren. 

 

 

f) Brugge Sint-Salvators kathedraal. 
 

Nadat er tijdens een zware storm scheuren waren ontstaan in 

de toren van de Sint-Salvators kathedraal in Brugge was het 

nodig gebleken om de toren te restaureren. Omdat men het 

risico niet wilde lopen dat er na de restauratie zou 

blijken dat de funderingen niet in orde waren had men 

onmiddellijk naast de toren een paar diepsonderingen laten 

uitvoeren. 

 

Toen de resultaten van deze sonderingen aangaven dat er 

zich onder het aanzetpeil van de funderingen een minder 

weerstandbiedende laag bevond, had ir. Jan Hoste van Groep 

Planning contact opgenomen met Smet-Boring. 

 

Als geboren en getogen Bruggeling ( = we zijn met gans de 

familie vele jaren meegegaan in de Heilig Bloedprocessie) 

was het een plezier om een voorstel te mogen formuleren 

voor het verstevigen van de funderingen van de toren. De 

hoofdaannemer van de restauratiewerken was de NV 

Vandendorpe, waarvan de eigenaar een zeer kleurrijk figuur 

was. 

 

Na heel wat discussies zijn we tot een oplossing gekomen 

waarbij er langs de binnen- en buitenkant groutkolommen 

werden aangebracht met daarbovenop een kopbalk en met 

verbindingen tussen beide kopbalken doorheen de muren. Een 

groot aantal groutkolommen diende te worden uitgevoerd op 

zeer moeilijk toegankelijke plaatsen. Daarvoor werden in 

het atelier in Dessel zeer kleine machines gebouwd. 
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De werken verliepen zeer vlot en de werfvergaderingen waren 

altijd een zeer leuke bedoening, in die mate zelfs dat bij 

het einde van de werken beslist werd om een werkgroep 

“Brugge Dieper Inzicht” op te richten. In het boek “Arthur 

Vandendorpe Restaureren – Renoveren”, uitgegeven in eigen 

beheer door de NV Bouwmaatschappij NV. Arthur Vandendorpe, 

is daaromtrent onderstaande tekst en foto opgenomen. 

 

 
 

Voor de brochure waarvan sprake wordt verwezen naar 

publicaties: 1993 Brugge Dieper Inzicht. 
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Voor de tentoonstelling werd een maquette van de brugse 

ondergrond gemaakt. 

 

3.3.4 Het verdiepen van kaaimuren. 

 

De aanzet voor de verdieping van kaaimuren bestond in de 

versteviging van de kaaimuur langs de Schelde voor de 

onderdoorgang van de ROLO Pré-Metro tunnel naar Linker 

Oever. Niet lang daarna werden de kaaimuren aan de vistrap 

in Oostende verstevigd. De werken werden uitgevoerd door 

HSS (50% Smet-Boring en 50% Dredging International) maar 

het jet-grouten werd uitgevoerd door Smet-Boring. 

 

In Oostende werd voldoende ervaring opgedaan om met de 

verdieping van kaaimuren in Antwerpen te beginnen. In 

eerste instantie werden verdiepingen uitgevoerd waarbij de 

voor de kaaimuur gelegen grond niet werd afgegraven onder 

het aanzetpeil van de massieve muur. Na enige tijd was er 

voldoende vertrouwen in de techniek om ook verdiepingen uit 

te voeren waarbij de grond voor de kaaimuur tot onder het 

aanzetpeil van de massieve muur werd weggegraven. 

 

Een zeer speciale uitdaging was het verdiepen van een 

kaaimuur in Larnaca. De kaaimuur zelf betond uit een 

blokkenmuur die gefundeerd was op een laag stortstenen. 
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Bovendien waren de blokken schuin aangebracht zoals 

aangegeven op onderstaande figuur. Als reden voor het 

schuin aanbrengen van de blokken werd aangegeven dat de 

kaaimuur zo beter aardbevingsbestendig was. 

 

  
 

Vooraleer er groutkolommen konden worden aangebracht aan de 

voorkant van de muur dienden de hole ruimtes in de laag 

stortstenen onder te muur te worden opgevuld. In het weg te 

nemen gedeelte van de laag stortstenen werden de holle 

ruimtes opgevuld met een zware bentonietspecie. 
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De stabiliteit van de muur werd verzekerd door achteraan 

verticale ankerpalen aan te brengen tot een grotere diepte 

en voorzien van wapeningsstaven diam. 50mm. 

 

Van dit project heb ik geleerd dat werken in het buitenland 

toch een stuk moeilijker is dan in België omdat men de 

gewoontes en geplogenheden van de opdrachtgever veel minder 

goed kent. Het koste heel wat moeite om de opdrachtgever 

ervan te overtuigen dat de verdieping op een correcte wijze 

werd uitgevoerd.   

 

3.3.5 Onderzoek. 

 

Toen ik bij Smet-Boring aankwam was er pas aan de KU Leuven 

een door het IWONL gesubsidieerd onderzoek opgestart i.v.m. 

jet-grouting. Dat onderzoek was zeer ambitieus want het was 

de bedoeling om het volledig jet-groutproces vast te leggen 

in formules, d.w.z. zowel voor het bepalen van de 

invloedsstraal als van de druksterkte. Het was ook de 

bedoeling om een methode op punt te stellen om door middel 

van geofysische metingen de diameter van een gerealiseerde 

groutkolom te bepalen. 

 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat zoiets helemaal niet 

realistisch was. Toch hebben we zeer veel van het onderzoek 

geleerd omdat het een ideale gelegenheid was om over jet-

grouting na te denken en om informatie uit te wisselen. 

 

a) Laboratoriumproeven. 
 

Aan de KU Leuven werden proeven uitgevoerd waarbij onder 

andere: 

- De variatie van de druk in een jet-straal werd gemeten; 

- Werd nagegaan in welke mate de invloedsstraal van een 

jet-straal toeneemt wanneer er langer op een zelfde punt 

wordt gespoten. 

 

Voor de resultaten van deze proeven wordt verwezen naar het 

artikel: 1991 Cement nr. 12, VHP-grouting. 

 

b) Geofysische metingen voor het bepalen van de diameter van 
een groutkolom. 

 

Om te weten welke diameter er met bepaalde parameters kon 

gerealiseerd worden, bestond de enige mogelijkheid er in om 

voor de aanvang van de werken proefkolommen uit te voeren 
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en deze vrij te graven nadat ze voldoende verhard was. Dat 

was evenwel zeer omslachtig en ook niet altijd en overal 

realiseerbaar. 

 

Het idee was daarom gerezen om te proberen of het mogelijk 

was om door middel van geofysische metingen een idee te 

verkrijgen van de gerealiseerde diameter. Er werden 

meerdere sondes gebouwd waarmee vooral resistiviteits-

metingen werden uitgevoerd. Ondanks de vele inspanningen 

bleek het niet mogelijk om met dergelijke metingen de 

diameter met een voldoende nauwkeurigheid en op een 

betrouwbare wijze te bepalen.  

 

c) Proeven op ware grootte. 
 

De meest tot de verbeelding sprekende proeven op ware 

grootte werden uitgevoerd in Dessel om de invloed van het 

wegvallen van de retourstroming te onderzoeken. De 

beslissing om deze proeven uit te voeren is er gekomen na 

talrijke en lange discussies betreffende de mogelijke 

invloed van het wegvallen van de retourspecie. 

Om daaromtrent duidelijkheid te verkrijgen werden op de hof 

te Dessel twee groutkolommen uitgevoerd waarbij de 

retourstroming kort na de aanvang van het grouten 

moedwillig werd geblokkeerd door zand te gooien op de 

ringruimte omheen de groutstangen: 

- De eerste kolom werd uitgevoerd met de mono-jet methode 

en nadat de retourstroming was weggevallen duurde het 

vrij lang tot er weer retourspecie naar boven stroomde; 

- De tweede kolom werd uitgevoerd met de bi-jet grout en 

lucht methode. Omdat de retourstroming vrij snel hernam 

nadat deze was geblokkeerd geworden, werd er meermaals 

zand op de ringruimte omheen de stangen aangebracht. 

 

Na verharding van de kolommen werden deze vrij gegraven: 

- de mono-jet kolom vertoonde een vrij grote insnoering 

over de hoogte waarover geen retourstroming naar het 

werkvlak plaats vond, zoals te zien is op onderstaande 

schets en foto; 
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- de bi-jet kolom vertoonde lokale afnamen van de diameter, 

maar telkens over een beperkte hoogte, cfr. onderstaande 

foto. Deze vaststelling was op zich niet verwonderlijk 

omdat de retourstroming telkens slechts gedurende een 

beperkte periode niet had plaats gevonden. 

 

 
 

 

3.3.6 Verdere ontwikkelingen. 

 

Na mijn vertrek bij Smet-Boring heeft de jet-grouttechniek 

nog een zeer belangrijke verdere ontwikkeling gekend met 

o.a. 

- Segmentkolommen 

- Lost-rod palen 

- Palen met zeer grote diameters. 
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3.4 Grondvernageling. 

 

3.4.1 Algemeen. 

 

Grondvernageling werd in 1974 voor het eerst  toegepast in 

Frankrijk voor de stabilisatie van een steil talud 

langsheen een spoorweg. Omdat deze techniek daar een zeer 

snelle ontwikkeling had gekend waren we reeds enige tijd op 

zoek naar een project waar we de techniek in België zouden 

kunnen toepassen.  

 

3.4.2 Leuven Ladeuzeplein. 

 

Na lange tijd gezocht te hebben bood zich plots een unieke 

gelegenheid aan op het Ladeuzeplein in Leuven waar men een 

parking van 3 ondergrondse niveaus wilde bouwen. 

 

Via de leverancier van de jetgroutpomp was Smet-Boring in 

contact gekomen met Claude Louis, die een patent had op de 

uitvoering van nagels door middel van jet-grouting. Claude 

Louis zou het ontwerp van de wand opmaken en de uitvoering 

begeleiden.  

 

Toen de werf moest worden opgestart en hij niets van zich 

had laten horen, heb ik zelf een rekennota opgemaakt op 

basis van sterk vereenvoudigde aannames. De nota werd snel 

goedgekeurd en door de hoofdaannemer en controlebureau SECO 

en het werk kon worden aangevat. 

 

a) Verticale groutkolommen. 
 

Omdat de bovenste 3 à 4m uit aangevulde gronden bestonden 

hadden we besloten om eerst verticale groutkolommen met een 

lengte van 5m, een diameter van 0,60m en een tussenafstand  

as op as 1,0m uit te voeren met daar bovenop een kopbalk.  
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Omdat we nogal wat van onze prijs hadden moeten doen werd 

de kopbalk gerealiseerd met de retourspecie van de jet-

grouting. De groutkolommen werden klassiek uitgevoerd, 

d.w.z. op diepte boren met water en grouten van onder naar 

boven. Aangezien de ondergrond uit zand bestond en het 

grondwaterpeil zich op meer dan 10m diepte bevond moest er 

veel worden nagevuld. 

 

Toen de bouwput werd uitgegraven bleek de kopbalk uit een 

opeenvolging van grond- en groutlagen te bestaan. Achteraf 

bekeken logisch te verklaren omdat de boorspecie tijdens 

het op diepte boren van de stangen ook in de sleuf/kopbalk 

terecht kwam. Het was logisch, maar achteraf is uiteraard 

alles logisch. 

 

Toen een aantal groutkolommen, die wat te ver naar voor 

stonden, moesten worden afgehakt kwam een nog grotere 

verassing. De kolommen bestonden uit een vaste groutschil 

waarvan de dikte naar onderen toenam en verder uit niet 

verharde grond, wellicht boorspecie van de naastgelegen 

kolom, cfr. onderstaande foto. 
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b) Nagels. 
 

Het principe van de door Claude Louis gepatenteerde nagels 

bestond er in dat omheen een wapeningsstaaf een gasbuis 

werd aangebracht waarin onderin twee kleine openingen 

geboord werden. Met behulp van een hoge drukpomp werd grout 

gepompt doorheen de ringruimte tussen de wapening en de 

gasbuis en doorheen de twee kleine in de gasbuis geboorde 

openingen. Daardoor werd een jet gecreëerd waarmee omheen 

de wapening een groutkolom werd gerealiseerd. In 

tegenstelling met het klassieke jet-grouten gebeurde het 

inbrengen van de nagels van boven naar onder. 

 

 
 



 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Ref.  Mijn Loopbaan  Deel 3: 1986-1993 Pag. 26 

Toen er trekproeven werden uitgevoerd op de nagels die 

volgens het gepatenteerd systeem van Claude Louis geplaatst 

werden, bleek dat deze helemaal niet voldeden aan de 

gestelde eisen. Na enig overleg bleek dat de opening in de 

omheen de wapeningsstaaf aangebrachte gasbuis tijdens het 

inbrengen door abrasie van de cementgrout groter werd. Als 

gevolg daarvan daalde groutdruk, nam de diameter van de 

gerealiseerde groutkolom af en kreeg de nagel een conische 

vorm. Als gevolg daarvan nam uiteraard ook de trekweerstand 

af. 

 

 
 

Er werd onmiddellijk beslist om af te zien van de verdere 

toepassing van het systeem van Claude Louis en om de nagels 

verder uit te voeren als klassieke groutkolommen waarin 

nadien een wapening werd aangebracht. 

 

c) Uitgraven bouwput. 
 

Bij het uitgraven van de bouwput hebben er zich ernstige 

problemen voorgedaan op het ogenblik dat er diende te 

worden gegraven onder het aanzetpeil van de verticale 

groutkolommen.  

 

Tijdens het uitgraven van de bouwput werden relatief weinig 

metingen uitgevoerd. Doordat een gedeelte van de eerste 

fase van het ontgraven, cfr. onderstaande figuur, werd 

uitgevoerd langsheen een weg met een kasseiverharding, was 

het vrij gemakkelijk om de verplaatsingen op te volgen. Bij 

iedere ontgraving ontstonden tussen de kasseien scheuren 

die alsmaar breder werden en ook alsmaar meer naar de 

huizen opschoven. 
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Op een bepaald ogenblik werden de scheuren dermate groot 

dat er moest worden ingegrepen. Door onder het reeds 

uitgevoerd gedeelte van de vernagelde wand steunmuurtjes 

met een beperkte breedte aan te brengen tot onder het te 

realiseren uitgravingpeil kon de wand gestabiliseerd 

worden. Ik heb deze werken zelf opgevolgd op een 

zaterdagmorgen en het zijn wel de meest bange uren van mijn 

loopbaan geweest. 

 

Daarna konden de problemen worden opgelost door verder te 

ontgraven in moten met een beperkte lengte. 

 

De realisatie van de bouwput op het Ladeuzeplein behoort 

zeker tot de hoogtepunten van mijn loopbaan. Ik heb er vele 

nachten van wakker gelegen, maar doordat we alle problemen 

hebben kunnen oplossen hebben we er zeer veel bijgeleerd en 

konden nieuwe projecten met vertrouwen worden aangenomen.  

 

De Bollengierprijs die ik in 1990 aan de UGent uit de 

handen van de toenmalige Rector De Meyer ontvangen heb voor 
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het ontwerp van de bouwput op het Ladeuzeplein , vormde een  

mooie bekroning van dit werk. 

 

  
 

Dat we dit project tot een goed einde hebben kunnen brengen 

was alleen mogelijk door de onvoorwaardelijke steun van ir. 

Hugo Smet. Ondanks het feit dat we op deze werf zeer grote 

verliezen maakten heeft hij daarover nooit een opmerking 

gemaakt. De enige vraag die hij mij telkens stelde was: “Ge 

bent toch zeker dat we deze techniek nog zullen kunnen 

toepassen”.  

 

Meer informatie betreffende dit project is te vinden het 

artikel 1990 Excavator Bouwput Ladeuzepelein Leuven. 

 

 

3.4.3 Bouwput ALZ Genk. 

 

a) Context. 
 

Bij ALZ Genk diende er een uitgraving te worden gemaakt 

langsheen de fundering van een kolom van een loods, waarin 

met een rolbrug zware coils getransporteerd werden. De eis 

was dat deze rolbrug ten allen tijde in dienst moest 

blijven. De kolom was gefundeerd op Franki palen met een 

verzwaarde voet, die volgens de plannen waren aangezet ter 

hoogte van het te realiseren uitgravingpeil. 
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b) Ontwerp. 
 

De ter plaatse uitgevoerde sonderingen gaven aan dat de 

draagkrachtige laag enkele meters boven het theoretische 

aanzetpeil van de palen bevond. Er mocht dus zonder meer 

aangenomen worden dat de palen niet op de op plannen 

aangegeven diepte waren aangezet, maar minstens een paar 

meter hoger. De consequentie daarvan was dat we een ontwerp 

hadden opgemaakt, waarbij de volledige belasting via 

groutkolommen zou worden overgedragen aan de onder het 

uitgravingpeil gelegen gronden. 

 

De Aannemer vond dat allemaal overdreven en merkte op dat 

bij Smet-Boring alles altijd veel te veilig en veel te duur 

was. We hebben evenwel niet toegegeven. 
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c) Uitvoering. 
 

De uitvoering verliep vlot, zij het dat er door de 

aanwezigheid van grof zand enorm veel moest worden 

nagevuld. Op basis van de in Leuven opgedane ervaring 

moesten we niet aandringen om het navullen consequent uit 

te voeren. 

 

Toen de paalbasissen een paar meter boven het 

uitgravingpeil zichtbaar werden,  waren we gelukkig dat we 

voet bij stuk gehouden hadden. Tijdens de volledige duur 

van de werken bleef een rolling in dienst en ik moet 

toegeven dat toen ik eens in de bouwput stond op het 

ogenblik dat de rolling met een zware coil passeerde, het 

serieus kriebelde in mijn buik. Ik dacht terug aan wat de 

Oostenrijkse ingenieur in de bouwput van Wenen gezegd had 

en wist dat het goed zat. 
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3.4.4 Werf Lombardia Antwerpen. 

 

a) Context. 
 

In het kader van de aanleg van een ondergrondse parking 

voor het project Wilde Zee in Antwerpen, diende een bouwput 

te worden gerealiseerd omheen een archief gebouw dat nog 

niet lang geleden gerenoveerd was. Het gebouw was meer dan 

2 x zo hoog als breed en was daardoor zeer zettinggevoelig. 

Doordat het gebouw een holle doos was, was het ook erg 

gevoelig voor differentiële zettingen; 

 

b) Ontwerp. 
 

Nadat we reeds heel wat moeilijke klussen geklaard hadden 

waren we zeer zelfverzekerd. Samen met Peter De 

Vleeschauwer, Philippe De Goy en Peter Geys hadden we een 

zeer goede ploeg die bij wijze van spreken alles aandurfde. 

 

Ondanks het feit dat vernagelde wanden altijd aanleiding 

geven tot zekere horizontale verplaatsingen en dus ook 

zettingen, werd er geopteerd voor grondvernageling, 

waarbij: 



 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Ref.  Mijn Loopbaan  Deel 3: 1986-1993 Pag. 32 

 eerst omheen het gebouw verticale groutkolommen worden 

aangebracht tot onder het uitgravingpeil; 

 vervolgens onder het gebouw een voldoend aantal nagels 

waren aangebracht onder een zekere helling. 

 

 
 

c) Uitvoering. 
 

Omdat het werk toch niet zonder risico’s was werd de 

uitvoering zeer goed verzorgd. Dit betekent dat: 

 er bij de uitvoering van de verticale groutkolommen zeer 

regelmatig werd nagevuld; 

 er bij de plaatsing van de nagels voor gezorgd werd dat 

er altijd retourstroming was, zodat de grond onder het 

gebouw niet kon worden opgelicht. 

 

De uitvoering is zeer vlot verlopen en nadat de bouwput 

volledig was uitgegraven, was het zicht op het 

archiefgebouw zonder meer spectaculair. 

 

d) Monitoring.  
 

Op het gebouw werden een aantal punten dagelijks opgemeten. 

Nadat de bouwput volledig was uitgegraven, bleek dat het 

gebouw een paar mm omhoog gekomen was. Het was evenwel niet 

duidelijk of dat aan de uitvoering, dan wel aan de 

ontlasting van de grond was toe te schrijven. 
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3.5 Grondankers. 

 

3.5.1 Algemeen. 

 

Reeds vóór ik bij Smet-Boring aangekomen was werden 

regelmatig grondankers uitgevoerd. Een probleem was wel dat 

er voor deze techniek geen continuïteit was en dat er 

daardoor ook geen vaste uitvoerders waren. De ploeg moest 

telkens opnieuw worden samengesteld en dikwijls moest ook 

nog het nodige materieel worden samen gezocht.  

 

Bijkomend probleem was dat er op werven waar een groot 

aantal grondankers werden uitgevoerd altijd wel één of 

meerdere ankers loskwamen op het ogenblik dat ze werden 

beproefd, vooraleer te worden vastgezet. Dat gaf dan 

meestal discussies i.v.m. de plaatsing van nieuwe 

grondankers en de daarmee gepaard gaande vertraging. 

 

Het gevolg was dat het uitvoeren en aanpassen van 

grondankers meestal een stresserende bedoening was. 

 

Een ander regelmatig voorkomend probleem was dat bij 

verankerde damwanden de kopbalk scheurde op het ogenblik 

dat de ankers werden beproefd en aangespannen. Dit deed 
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zich telkens voor wanneer de achter de damwand gelegen 

gronden zeer weinig weerstandbiedend waren. 

 

Het ontwerp, de uitvoering en de controle van grondankers 

is altijd een vrij onduidelijke materie geweest. Ondanks de 

proeven op grondankers die door het WTCB in Limelette zijn 

uitgevoerd is het ontwerp, de uitvoering en de controle van 

grondankers nog altijd geen eenduidige materie geworden.. 

 

3.5.2 Onderzoek ankers met koolstofstaven. 

 

Bij Smet-Boring waren er in die periode veel middelen 

beschikbaar voor het uitvoeren van onderzoek en het 

ontwikkelen van nieuwe technieken. Dat werd ook 

aangemoedigd door Hugo Smet. 

 

Zo werd veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen 

van grondankers met wapeningselementen van kunststof. Het 

onderzoek werd uitgevoerd samen met Bekaert Composits.  

 

Na veel voorbereidend onderzoek werden een aantal 

grondankers met wapeningen van koolstofstaven geplaatst bij 

de bouwput van de Liefkenshoektunnel op de Linker Schelde 

oever en de Sluis van Zwevegem. Het project is evenwel 

gestrand op het feit dat het veel te moeilijk bleek om in 

werfomstandigheden een stalen ankerkop vast te zetten op de 

koolstofstaven. Deze ankerkop was nodig om de grondankers 

te kunnen voorspannen en beproeven. 

 

3.5.3 Grondankers met zelfborende stangen. 

 

Hugo Smet had van de Bauma een folder meegebracht van de 

firma Ischebeck betreffende de uitvoering van grondankers 

met zelfborende stangen en vroeg me om eens met die firma 

contact op te nemen. 

 

Enkele dagen nadat ik had opgebeld stond de heer Ischebeck 

in Dessel. Het was een zeer aimabel man en het klikte 

meteen tussen ons. Hij was werktuigkundig ingenieur en had 

op dat ogenblik nog maar weinig kennis van grondmechanica 

en funderingstechnieken.  

 

De uitvoering van grondankers met zelfborende stangen stond 

toen nog echt in zijn kinderschoenen, maar ik geloofde er 

onmiddellijk in. De zelfborende stangen waren in aankoop 

wel duur, maar de uitvoering verliep zoveel sneller. 
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Binnen Smet-Boring volgde men mijn mening niet. Men had pas 

veel geïnvesteerd in dure machines voor het boren met 

dubbele stangen en voor die zelfborende stangen had men 

andere en veel lichtere machines nodig. Er werden wel 

enkele kleinere werven uitgevoerd met zelfborende stangen, 

maar tot een regelmatig gebruik van zelfborende stangen is 

het nooit gekomen. 

 

Ondanks het feit dat de afname beperkt was, is de heer 

Ischebeck nog regelmatig langsgekomen in Dessel en later 

ook in Beerse. Het waren telkens zeer interessante 

gesprekken. Hij beschikte over zeer veel informatie van 

proeven die zowat overal in de wereld werden uitgevoerd. Ik 

heb er veel van geleerd. 

 

 

3.6 Micropalen. 

 

3.6.1 Algemeen. 

 

Het uitvoeren van micropalen bleef beperkt tot zeer 

sporadische toepassingen, vooral dan in industriële 

gebouwen waar een extra fundering diende te worden 

aangebracht. 

 

In die periode werden wel zeer veel micropalen uitgevoerd 

voor de versteviging van de funderingen van historische 

gebouwen. Die markt was evenwel volledig in handen van 

Fondedile, die met hun Pale Radice een echt monopolie 

verworven hadden. De bestekken waren zodanig geschreven dat 

wij dergelijke palen niet konden uitvoeren. Verder was de 

markt van de restauraties, ook wat de Aannemers betrof, een 

zeer gesloten markt. 

 

3.6.2 Kapel van Stalle in Ukkel. 

 

Eén van de eerste projecten waar we micropalen gemaakt 

hebben in het kader van een restauratie van de Kapel van 

Stalle in Ukkel. Het was een uitdagend project omdat één 

van de 4 kolommen in de kapel verzakt was en omdat de 

ondergrond er uit Ieperse klei bestond. 

 

Omdat er binnen Smet-Boring discussie was over hoe we de 

micropalen best zouden uitvoeren, werden er eerst 4 

proefpalen gemaakt volgens verschillende 

uitvoeringsmethodes, namelijk met enkele voerbuis en 
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dubbele voerbuis, en met 2 verschillende lengtes, resp. 13 

en 18m. 

 

Op alle proefpalen werd een belastingsproef uitgevoerd en 

op basis van de verkregen resultaten werd de 

uitvoeringsmethode en het draagvermogen vastgelegd. 

 

De verkregen resultaten waren eerder verrassend: 

 Langere palen gaven grotere zettingen dan kortere palen; 

 Het injecteren onder druk (= uitvoering met dubbele 

voerbuis) gaf aanleiding tot grotere zettingen en niet 

tot een verhoging van het draagvermogen. 

 

De resultaten van de belastingsproeven gaven duidelijk aan 

dat het uitvoeren van belastingsproeven, en vooral dan 

vergelijkende belastingsproeven, zeer zinvol is. 
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3.7 Enkele speciale projecten. 

 

3.7.1 Danzas Klein Willebroek. 

 

a) Context. 
 

Op een terrein waar baggerslib van de Rupel gestockeerd 

lag, wilde men een distributiecentrum bouwen. De Aannemer 

had aan Smet-Boring gevraagd om een oplossing uit te 

werken. Het mocht wel niet al te duur zijn. 
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b) Ontwerp. 
 

Na wat denkwerk werd ervoor gekozen om: 

 de structuur van het gebouw op grindkernen te funderen; 

 de zone waar rekken zouden worden aangebracht vóór te 

belasten door middel van vacuümconsolidatie; 

 niets te doen in de zone zonder permanente belasting. 

 

De voorbereiding bestond erin om over de oppervlakte eerst 

een zandlaag aan te brengen met daarin een aantal 

horizontale drainagebuizen en daarop een water en 

luchtdichte folie. Door middel van vacuümpompen werd een 

onderdruk gerealiseerd in de drainagebuizen en aldus ook in 

de zandlaag. Aangezien de luchtdruk bovenop de folie 

inwerkt, vertaalt deze onderdruk zich in een bovenbelasting 

op het terrein. Omdat het terrein zich op een geringe 

afstand van een volksbuurt bevond werd beslist om op de 

folie ca 1m water te zetten zodat er geen kinderen op de 

folie konden spelen en eventueel beschadigen. Deze meter 

water vormde een extra belasting.  

 

Om de zettingen voldoende snel te laten plaatsvinden werden 

zandpalen aangebracht doorheen de sliblaag en de 

ondergelegen weinig doorlatende lagen. Deze zandpalen 

zorgen ervoor dat de afstand daarover het poriënwater dat 

door de opgebrachte belasting wordt uitgedreven, over een 

geringe afstand kan afstromen. De zettingen verlopen 

daardoor veel sneller. 
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Op ondertaande figuur is de spanningstoestand aangegeven 

die voor en tijdens de vacuumconsolidatie in de ondergrond 

bestond. 

 

 
 

c) Uitvoering zandpalen. 
 

Bij Smet-Boring hadden we enige tijd vroeger zandpalen 

uitgevoerd in Zeebrugge. Ik had daar vastgesteld dat nadat 

het boorgat was uitgevoerd, men gewoon met de bulldozer een 

schep zand op het boorgat gooide en wachtte tot het meeste 

zand in het boorgat verdween. Ik heb uitgelegd dat dit geen 

goede uitvoeringsmethode was omdat zodoende al het in het 

boorgat aanwezige water in de grond gedreven werd en dat 

daarbij de gronddeeltjes die zich in dat water bevonden op 

de boorgatwand worden afgezet. Om dat te voorkomen had ik 

opgedragen om het zand naast het boorgat te plaatsen en met 

de schop in het boorgat te brengen, zodat het grootste deel 

van het in het boorgat aanwezige water kon afstromen. 

 

Omdat de arbeiders dat zeer lastig vonden hebben ze er niet 

beter op gevonden dan om, samen met de eigenaar van de 

bulldozer (= een onderaannemer van Smet-Boring), een 

systeem te ontwikkelen waarmee het zand via een ketting 

langzaam vanuit de bak in het boorgat gebracht werd. Het 

systeem werkte perfect en iedereen was gelukkig. Telkens 

wanneer er zandpalen moesten worden uitgevoerd werd op deze 

bulldozer beroep gedaan. 
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d) Resultaten. 
 

Zoals verwacht traden de zettingen snel op en werden na een 

kleine 2 maanden zettingen van 30cm gemeten. 

 

 
 

e) Grindkolommen. 
 

De grindkolommen onder de structuur werden ook doorheen de 

sliblaag aangebracht. Toen de structuur volledig was 

opgericht en het grootste deel van de belasting op de 

grindkernen was overgebracht, begonnen een aantal kolommen 

aanzienlijke zettingen te vertonen. 

 

Door de grindkernen met cementspecie te injecteren konden 

de zettingen van de kolommen gestabiliseerd worden. Het was 

wel een risicovolle onderneming maar toch ook weer een zeer 

interessante leerschool. 

 

3.7.2 Evacuatieschacht Pré-Metro naar Linkeroever. 

 

a) Context. 
 

In het kader van de bouw van de Pré-Metro tunnel naar 

Linkeroever diende er op de Rechter Schelde oever een 

evacuatieschacht te worden gerealiseerd. Dat was geen 

eenvoudige opgave omdat de tunnel zich daar nog volledig in 

de Boomse klei bevindt.  

 

De eerste optie bestond erin om grondbevriezing toe te 

passen, maar omdat het bevriezen van de klei nogal wat 

problemen had opgeleverd op het SCK in Mol doordat de klei 

aanzienlijk was gaan zwellen, was men toch andere opties 

gaan onderzoeken. 
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Na wat brainstormen was Tony Voorspoels van Smet-Tunneling 

met het idee afgekomen om eerst een beschoeide put te maken 

en om van daaruit een korte doorpersing uit te voeren tot 

tegen de tunnel. Het grote probleem daarbij was de 

uitvoering van een beschoeide put tot in de klei. 

 

b) Uitvoering. 
 

Samen met Jacques Van Peer van Smet GWT hebben we een 

oplossing uitgewerkt, cfr. onderstaande schets, waarbij: 

 

 
 

 eerst het grondwaterpeil door middel van dieptebronnen zo 

diep mogelijk werd verlaagd = fig. 3; 

 vervolgens de beschoeide put zo diep mogelijk zou worden 

uitgegraven = fig. 4; 

 vanaf de bodem van de put een rij filters zou geplaatst 

worden tot op de bovenkant van de Boomse klei, ten einde 

het grondwaterpeil nog verder neer te slaan = fig. 5; 

 binnen deze filters groutkolommen zouden worden 

aangebracht, ten einde te voorkomen dat het boven de klei 

nog aanwezige restwater naar de put zou kunnen stromen. 

Dat was essentieel omdat er bij de uitvoering van een 

beschoeide put moet gezorgd worden dat er ten allen tijde 

in veilige omstandigheden kan gewerkt worden = fig. 6; 
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 daarna zou de put verder worden verdiept en zou de 

horizontale boring worden uitgevoerd tot tegen de 

geboorde tunnel = fig. 7 t.e.m. 10. 

 

De uitvoering is feilloos verlopen en ik vergeet nooit hoe 

gelukkig we waren toen ik samen met Jacques Van Peer in de 

put stonden die juist tot in de Boomse klei ontgraven was. 

We hadden zelfs onze laarzen niet aangedaan om te tonen hoe 

droog de grond er wel was. 

 

Voor de beschoeiing van de put werd gebruik gemaakt van 

prefab betonelementen die Tony Voorspoels in de UK gekocht 

had en die werden opgehangen aan een zware kopbalk. Het was 

een mooi systeem waarvan er nadien jammer genoeg geen 

toepassingen meer geweest zijn in België. 

 

 

3.7.3 Tweede test drift bij het SCK in Mol. 

 

a) Algemeen. 
 

Smet-Boring had samen met Foraky een aanbesteding gewonnen 

voor het uitvoeren van een tweede test drift voor het in 

aanbouw zijnde ondergronds laboratorium van het SCK in Mol. 

De aanbesteding was volledig uitgewerkt door Tony 

Voorspoels maar omdat zijn schoonbroer werfleider voor 

Foraky zou worden moest ik voor Smet-Boring optreden als 

projectleider. 

 

Mijn enthousiasme was in het begin zeer gering, vooral 

omdat ik in een wereld terecht kwam die helemaal de mijne 

niet was: 

 alle werfvergaderingen waren volledig in het Frans; 

 de werfvergaderingen moesten doorgaan op woensdag omdat 

er dan Américain kon gegeten worden in de mess van het 

SCK; 

 over van alles en nog wat werd er uren lang gepalaverd;  

 de door Foraky toegepaste uitvoeringsmethode was 

archaïsch en de arbeiders van Smet-Boring die op deze 

werf tewerkgesteld waren ergerden zich er ook dood aan. 
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Bovenstaande tekening gemaakt door Alain Van Cotthem van 

Tractebel geeft ook duidelijk aan dat ik niet tot de club 

behoorde. Ik mocht alleen in het kleintjes bovenaan op de 

tekening staan. De tweede test drift bevindt zich links van 

de schacht. 

 

Langzamerhand heb ik wel ingezien dat het toch wel een zeer 

mooi project was en dat ik heel wat kon bijleren. Ik heb me 

dan ook bij de lokale situatie neergelegd. 

 

Leuk meegenomen was dat Sint-Barbara (= de pantrones van de 

mijnwerkers en tunnelbouwers) op de werf zeer uitgebreid 

gevierd werd. Het was een wereld die wij niet kenden. 

 

 

b) Openen van de schachtwand. 
 

Het openen van de schachtwand was iets zeer speciaal. 

 

Bij het uitgraven van de eerste testdrift had men de klei 

voorafgaandelijk bevroren. Door de zwelling van de klei 

ingevolge het bevriezen hadden er zich nogal wat problemen  

voorgedaan. Daarom was beslist dat de tweede testdrift 

zonder voorafgaandelijk bevriezen van de klei zou worden 
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uitgevoerd. Dat was geen evidente beslissing omdat voor de 

bouw van de eerste test drift een aantal mensen, onder wie 

Prof. De Beer, beweerd hadden dat wanneer men een opening 

in de schachtwand zou maken, de klei als tandpasta doorheen 

deze opening  zou gedrukt worden. 

 

Een nieuw gegeven was wel dat men enige tijd na het 

uitvoeren van de eerste test drift aan het uiteinde van 

deze testdrift een kleine schacht gemaakt had tot doorheen 

de in de tijd bevroren zone en van daaruit een kleine 

galerij. Schacht en galerij werden uitgevoerd zonder 

bevriezing en er hadden zich geen problemen voorgedaan. Het 

front van de kleine galerij was onbeschoeid gebleven en 

stond er nog altijd goed bij, zij het dat de klei verweekt 

was. Men kon er zijn vinger gemakkelijk in drukken. 

 

Om toch op alles voorbereid te zijn was een volledig 

rampscenario uitgewerkt waarbij stalen balken ter plaatse 

waren gebracht om de opening alsnog te kunnen blokkeren 

wanneer de klei doorheen de opening zou gedrukt worden. Van 

groot belang was dat de lift die zich in de schacht bevond 

in geen geval mocht beschadigd worden. 

 

Na het openen van de schachtwand bleek de klei vast en 

relatief droog te zijn. Er kon dus zonder bijkomende 

maatregelen verder gegraven worden. 

 

 

c) Uitvoering van de galerij. 
 

De uitvoering van de galerij gebeurde op een zeer 

traditionele wijze waarbij betonblokken geplaatst werden op 

een houten formeel. Alles gebeurde manueel. Alleen voor het 

transport van de blokken in de galerij werd een klein 

spoortje aangelegd. 

 

Voor het uitgraven van de klei werd gebruik gemaakt van 

kleine op pneumatische hamers gemonteerde schopjes. Het was 

zeer zwaar werk, zeker wanneer er boven manshoogte moest 

gegraven worden. 

 

De werken verliepen zeer traag, maar dat was geen probleem 

omdat er toch in regie gewerkt werd. 
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d) Galerij ANDRA. 
 

Toen de werken al enige tijd aan de gang waren kwam plots 

en vraag om een extra stuk galerij met een lengte van 15m 

te realiseren voor ANDRA (= Frans studiecentrum voor de 

stockage van Nucleair afval). De bekleding moest daarbij 

wel worden uitgevoerd met zogenaamde cintres-coulissants, 

dit zijn gebogen profielen die met speciale 

verbindingsstukken op elkaar worden vastgezet op een zodat 

ze een zekere verschuiving kunnen ondergaan. 

 

De bedoeling was om toe te laten dat de bekleding van de 

tunnel een zekere vervorming zou ondergaan, ten einde de 

door de bekleding op te nemen druk te verkleinen. In het 

Frans noemt deze methode Convergence-Confinement, d.w.z. 

eerst de grond wat laten komen en daarna tegenhouden. 

 

Vooraleer er beslist werd om dat stuk galerij te bouwen, 

kwamen opnieuw allerlei doemdenkers naar boven. Wat als de 

gronddrukken toch veel groter blijven dan hetgeen wordt 

vooropgesteld….  

 

Uiteindelijk bestond het compromis erin dat de galerij 

ANDRA mocht gebouwd worden maar dat er op de werf speciale 

stukken moesten aanwezig zijn om de profielen verder te 

ondersteunen indien deze te grote vervormingen zou 

ondergaan. Op deze wijze moest ervoor gezorgd worden dat de 

galerij altijd min of meer toegankelijk zou blijven. 

 

Doordat het gewicht van de bekleding veel kleiner was, viel 

de uitvoering van de galerij ANDRA erg mee. De 

verplaatsingen bleken ook veel kleiner te zijn dan hetgeen 

voorspeld was. Er gebeurde weinig of niets. 
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Zicht op de klassieke galerij, de galerij ANDRA en het 

eindblok. 

 

e) Eindblok. 
 

Volgens het Bestek moest de galerij worden afgesloten met 

een eindblok met een dikte van 2,5m. Dit werd nodig geacht 

om er zeker van te zijn dat er zich geen ontoelaatbare 

verplaatsingen zouden voordoen. 

 

Omdat de vervormingen van de klei al bij al beperkt bleven, 

en er alleen links bovenaan in de klei wat scheurvorming 

werd vastgesteld, werd voorgesteld om het voorziene 

eindblok te vervangen door een gedeelte klassieke galerij 

met een lengte van 2m en om het graaffront te bekleden met  

een laag spuitbeton. Dit kwam ook goed uit omdat anders een 

gigantische hoeveelheid beton naar beneden moest gebracht 

worden via de lift die een zeer beperkte capaciteit had. 

 

Nadat de laag spuitbeton was aangebracht, werden er 

nagenoeg geen verplaatsingen vastgesteld. Eerst na lange 

tijd is er wat scheurvorming ontstaan in het spuitbeton, 

opnieuw links bovenaan. Een verklaring daarvoor kon niet 

gegeven worden. Vermoed werd dat het vooral te maken had 

met de spanningstoestand in de klei. 
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f) Metingen in de klei. 
 

Vanuit een galerij werden in de klei een aantal boringen 

uitgevoerd voor het aanbrengen van meetapparatuur. Daarbij 

werden vooral waterspanningen en verplaatsingen opgemeten. 

 

Toen ik op een bepaald ogenblik stelde dat ik de 

representativiteit van de uitgevoerde metingen in twijfel 

trok werd me dat zeer kwalijk genomen. Mijn punt was dat de 

testdrift als een drain functioneerde omdat er continu 

gedroogde lucht in werd geblazen. Daardoor kon het water 

dat zich doorheen de klei  naar de tunnel verplaatste, 

worden geëvacueerd en werd het verloop van de 

poriënwaterspanningen omheen de tunnel verstoord. Mijn 

voorstel was om gedurende de verlofperiode de ventilatie af 

te zetten om na te gaan of de meetresultaten daardoor 

beïnvloed werden.  

 

Van enige discussie was geen sprake. Er volgde alleen een 

mededeling dat ik me met de metingen niet te bemoeien had. 

Ik heb me daaraan gehouden en geen commentaar meer gegeven. 

 

 

3.8 Besluit. 

 

Tijdens mijn afscheidsviering aan de KU Leuven heb ik mijn 

passage bij Smet-Boring als volgt samengevat: 

 

Smet-Boring NV 1986-1993

• Praktijk van de funderingstechniek

= Belang van de uitvoering

= Belang van duidelijke afspraken

= Belang van goede medewerkers

= Belang van gezond verstand

= Belang van visuele waarnemingen

• Risico  problemen

 
Bij risico ≠ problemen heb ik verwezen naar de zeer 

risicovolle projecten die we hebben gerealiseerd en waarbij 

er zich geen schade heeft voorgedaan. De verklaring 
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daarvoor is dat er dan altijd zeer duidelijke afspraken 

werden gemaakt en dat iedereen echt op scherp stond. Het is 

wel duidelijk dat het veel gemakkelijker is om mensen te 

motiveren voor spectaculaire projecten dan voor 

routinewerkzaamheden. 

 

Telkens ik op de Oude Markt in Dessel langs de gevel van de 

oude gebouwen van Smet-Boring rij, denk ik met veel plezier 

terug aan de mooie tijd die ik er gehad heb, aan de vele 

mooie projecten die ik er heb kunnen realiseren en aan de 

heer ir. Hugo Smet die een zeer grote inspirator en sterke 

leider was. Ook aan de samenwerking met Peter De 

Vleeschauwer en Jean-Paul Vander Cruyssen heb ik alleen 

maar goede herinneringen. 


