
GRATIS MAGAZINE VAN DE SMET GROUP

Smet Group voorziet in deze coronatijden een extra editie van De Boormeester.  Een verkorte versie met 
noodzakelijke informatie over de door Smet Group genomen maatregelen.



OM TE BEGINNEN

N u we de sociale afstand van 1.5 m en het 
maniakaal handen wassen goed gewoon zijn, 

blijven we dit zorgvuldig toepassen. Tal van collega’s 
geven feedback dat ze er zich goed bij voelen wanneer 
iedereen respect toont ten aanzien van zijn collega’s. 
Houden zo aub.

In deze boormeester leest u meer details over 
belangrijke en interessante werven die de afgelopen 
weken binnen gehaald werden. In elke Smet Group 
divisie boeiende projecten waarmee we meer dan 
voldoende werk continuïteit creëren tot de 2de helft 
van volgend jaar 2021.

1) Bij Drilltec (Smet GWT Europe) een historische 
primeur: waterputten te boren voor watermaatschappij 
Evides Nederland.
2) Bij Tunnelling zijn we goedkoopste bieder voor een 
groot project buisdoorpersingen (11 km) uit te voeren 
in ’21.

Beste Smet Group collega’s, profi ciat voor uw inzet en engagement tijdens de afgelopen 
corona maanden! Chique gedaan. Dank zij uw actieve inzet om de covid-maatregelen toe 
te passen, kunnen wij  veilig en gezond werken. Hartelijk dank daarvoor.

3) Bij F&C worden de laatste punten en komma’s 
onderhandeld van het VHP-werk Brussel Midi Metro 
station Toots Thielemans of Constitution. Het grootste 
jet-groutwerk in zijn soort.
4) Bij divisie Leiding Renovatie werd een contract 
binnengehaald om schaaldelen te plaatsen in een 
oude riool op een werf Antwerpen Zuid. Een nieuwe 
techniek voor ons.
5) De collega’s van Elektromechanica kregen de 
bestelling voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie 
RWZI Hechtel Eksel.

Tijdens de komende weken zullen er heel wat werven 
in binnen- en buitenland verder werken om de 
opgelopen achterstand in te halen. Veilig werken 
gewenst aan deze collega’s. Diegenen die verlof nemen: 
een welverdiende en deugddoende vakantie gewenst. 
Hou het ook veilig. Met vriendelijke groeten,

Dirk Smet en Wim Smet
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Een magazine is niet 
compleet zonder een 
inleidende tekst. 
Geschreven door Wim 
en Dirk Smet.

Tweewaters project in leuven

INHOUD   TAFEL

Veel plezier met het 
lezen en beleven van 
de 2de editie van de 
spiksplinternieuwe 
Boormeester.

Heb je nog vragen 
in verband met 
corona? Dan kan je 
steeds terecht bij het 
c-taskforce. 
Jo Van Baelen (HR)
jo.vanbaelen@
smetgroup.be
Rien Ossenblok (P&B)
rien.ossenblok@
smetgroup.be

16
Correct je handen 
wassen? Dat is niet zo 
gemakkelijk.

17
Mondmasker. Hoe? 
Wie? Wat? Waar?
Lees er alles over in het 
artikel toolbox: social 
distancing- afstand 
1,5m.

10
Het Østerbro
project van Smet in 
Kopenhagen heeft al 
veel persbelangstelling 
gekregen. Nu kan je 
ook in de Boormeester 
er het fi jne over lezen.

Alle divisies van Smet 
worden vanaf pagina 6 
in de verf gezet. 
Geniet van al de 
verschillende foto's van 
je favoriete collega's.

05
Heb je graag meer 
nieuws over onze 
verschillende divisies? 
Dan kan je jezelf 
hierin helemaal 
onderdompelen vanaf 
pagina 5. 

Hoe gaat het 
telewerken bij Smet 
Boring? Hoe helpt 
GWT het kunstproject 
Groene parel? Lees er 
alles over.03

Smet vs corona. Welke 
maatregelen heeft 
Smet Group na de 
vorige Boormeester nog 
allemaal genomen?

Niet enkel op de 
werven maar ook op 
de kantoren en in het 
atelier houden onze 
collega's zich aan de 
nieuwe regels.

INHOUD   TAFEL



De rode en groene kaarten
Alle vergaderzalen en polyvalente vergadertafels zijn 
nu uitgerust met groen-rode kaarten. Is de groene 
kleur zichtbaar? Dit wil zeggen dat die tafel reeds werd 
ontsmet. De rode kleur wil zeggen dat er na de laatste 
vergadering  nog geen ontsmetting is gebeurd en men, 
indien gewenst, dit zelf kan doen voor de aanvang van 
een vergadering.

Graag de kaarten op de tafels laten liggen bij het 
verlaten van de vergaderruimte. Geen kaart te zien? 
Kom er dan een halen op Raf Moelans zijn bureau.

Sinds de vorige Boormeester zijn er een aantal nieuwe maatregelen bijgekomen. Vooral in 
onze kantoorruimtes aangezien meer en meer collega's terug vanuit hun vertrouwde plek 
mogen werken.

SMET VS CORONA

Lijnen en andere aanduidingen
Naast de gekleurde kaarten zijn er nu ook gele lijnen 
terug te vinden op de vloeren van Dessel.

Zij duiden de juiste wandelrichtingen aan en 
bakenen ook gebieden af waar mensen vaker even 
stilstaan. Deze afbakingen zijn vooral te vinden rond 
koffi  emachines en printers. Binnen deze gebieden 
mag maximum 1 persoon staan.

Andere soorten richtingsaanduidingen zijn ook te 
vinden aan de trappen. Eén van deze aanwijzingen zie 
je op de foto rechts. Sommige trappen mogen mogen 
enkel gebruikt worden wanneer je naar boven wil 

gaan. De andere trappen mogen dan alleen gebruikt 
worden wanneer je naar beneden wil wandelen. Deze 
richtlijnen dienen om de veiligheid van iedereen 
te garanderen door zoveel mogelijk de 1,5m regel te 
volgen. 

Deuren openen
Als laatste demonstreert Kylie op de foto rechtsboven  
hoe je op een veilige manier deuren opent zonder je 
handen te moeten gebruiken.

Door een handig hulpmiddel aan de klink kan je nu 
de deuren openen met je ellebogen ipv met je handen. 
Hygiënisch en veilig.

De rode kaartDe groene kaart

Het afgebakende gebied rond de koffi  emachines Kylie demonstreert hier  hoe je het hulpstuk gebruikt aan de klink

Elk langs deze trap mag je naar boven



Schermafbeelding van de live video op Youtube

Jan Vanden Bergh

50 Jaar
Jan Vanden Bergh blies op 3 mei 50 kaarsjes uit. Dat lieten zijn collega's 
bij elektromechanica niet zomaar voorbij gaan. Een versierd bureau en 
een versierde Jan konden hier natuurlijk niet aan ontbreken. 

Groene parels
De gemeente Lommel wil meer groen in het centrum brengen door 
bestaande parken met elkaar te verbinden. Dit wordt dankzij Elise 
Eeraerts en onze werkmannen een werkelijkheid. 

Ze wil de parken met elkaar verbinden door middel van 1.000 tegels 
gemaakt van zand. “Lommel en zand zijn immers onlosmakelijk met 
elkaar verbonden,” legt Elise uit. Om dit zand te verkrijgen voert Smet 
Group een verkenningsboring uit van 200 meter diep. De zandstalen van 
de boring worden dan gebruikt om deze tegels te maken.

Rechts zien we een concept afbeelding van het kunstproject. Zo zal het 
kunstproject uiteindelijk de straten in Lommel sieren. 

Smet GWT Europe nv is een gespecialiseerd 
boor-, bemalings- en waterbehandelingsbedrijf.
Smet GWT Europe biedt boortechnieken en 
bemalingsoplossingen voor zachte en harde 
ondergrond, alle elektromechanische disciplines voor 
waterproductie en behandeling van proper of vuil 
water en totaaloplossingen voor aardwarmteprojecten.

GWT



Smet-Tunnelling nv is een toonaangevend tunnelboor- 
en buisdoorpersbedrijf met veel Europese referenties. 
Tunnelling boort  tunnels in heel Europa, in zachte en 
harde ondergrond, in klei, in grindachtige en heterogene 
formaties en dit zowel boven als onder de grondwatertafel.

TUNNELLING

Tunnelling
Een van de mooiste projecten van Tunnelling is wel het Kopenhagen 
project. Hier werden al verschillende artikels over geschreven in de 
Belgische en Deense pers. Op de volgende pagina kan u één van deze 
artikels lezen.

Charleroi
Op de foto links zien we Filip en Gunter poseren in hun veiligheidskledij.  
Samen met Mohamed zijn zij aan het werk op de luchthaven in Charleroi.
Daar hebben ze verschillende honderden meters waterleiding gerenoveerd.  
Aangezien deze onder de start- en landingsbanen liggen, kon hier enkel 's 
nachts gewerkt worden.

Deze foto werd genomen voor Covid-19



“MET DE WOLKBREUKTUNNEL 
VOORKOMEN JE 
OVERSTROMINGEN”

Foto: Bax Lindhardt Scanpix. De overstroming van 2011

Helga in de put

Het project omvat een aantal fasen, wij nemen de 
aanleg van de tunnel onder de Strandboulevarden 
in Østerbro voor onze rekening. De werken kaderen 
in een groter geheel. Zo zal Kopenhagen de komende 
jaren voor een groot deel voorzien worden van 
wolkbreuktunnels. “De capaciteit van de bestaande 
riolering is vaak ontoereikend om al het water uit 
de zomerse stortbuien te kunnen buff eren”, zegt 
onze eigen Projectleider Pieter Hermans “Met een 
wolkbreuktunnel kunnen de grote hoeveelheden 
water wel worden gebuff erd en afgevoerd. In opdracht 
van het Deense Hofor zijn we momenteel bezig met 
de aanleg van de tunnel onder de Strandboulevarden 
en een afvoerschacht richting de haven, goed voor een 
lengte van in totaal 1,1 km. Het is de bedoeling dat het 
overvloedige regenwater vanaf de zomer van 2021 via 
de tunnel veilig afgevoerd kan worden.”

Gesloten circuit
Vanuit een vertrekschacht onder de  boulevarden 
voeren wij drie persingen uit, zo’n 6 m onder het 
wegoppervlak. “We zetten hiervoor de zogenaamde 
AVN-techniek in”, legt Pieter Hermans uit. “Het 
boorschild, genaamd Helga met een gewicht van 
ongeveer 50 ton, baant zich een weg naar voren, 
waarbij het front stabiel wordt gehouden met 
boorwater en bentoniet, en ondersteund is door een 
luchtdrukkamer. Het gaat om een gesloten circuit. 
Tegelijk worden betonnen ringen in het boorgat 
geduwd die de feitelijke tunnel vormen. Tijdens het 
doorpersen wordt de volledige omgeving, aanpalende 
woningen, kruispunten … continu gemonitord wat 
betreft de zettingen, geluidsoverlast en trillingen.”

Het klimaat verandert, dat is intussen wel duidelijk. In de zomermaanden hebben we te 
maken met korte, maar vaak hevige buien. Ook Kopenhagen kampt met dit fenomeen. De 
Deense hoofdstad besloot daarom een ‘wolkbreuktunnel’ aan te leggen om de riolering bij 
hevige regenval te ontlasten en overstromingen en ondergelopen kelders te voorkomen.

SMET REDT 
KOPENHAGEN

“We zijn eind 2019 gestart met een persing richting het 
zuiden en realiseren hier een tunnel met een lengte 
van 350 m”, gaat Pieter Hermans verder. “Vervolgens 
draaien we om en boren we vanuit de vertrekschacht 
een tunnel richting het noorden. Deze tunnel wordt 
600 m lang. De totale lengte van de tunnel onder 
de Strandboulevarden is dus straks 950 m, met een 
inwendige diameter van 2 m. 

Vervolgens persen we wederom vanuit de 
vertrekschacht een tunnel in een natuurlijke afl oop 
richting het oosten over een lengte van 210 m, met 
een inwendige diameter van 2,5 m. Dit vormt straks 
de afvoerschacht die wordt aangesloten op een reeds 
bestaande schacht naar de haven met een overloop 
naar zee.”

Buff erschachten
De drie schachten die wij aanleggen, zijn zogenaamde 
buff erschachten. Pieter Hermans: “De riolering van 
de straten loodrecht op de Strandboulevarden wordt 
aangesloten op deze wolkbreuktunnel. Daarnaast 
realiseren we overloopkleppen aan het wegoppervlak 
van de Strandboulevarden zodat het regenwater 
rechtstreeks de tunnel kan instromen. Volgens 
planning zullen we tegen de zomer van 2021 de 
schachten opleveren aan de stad Kopenhagen.



Waterloo
Werken nabij spoorlijnen is voor Smet geen ongewone taak. Hier zien we 
F&C aan het werk op de RER site in Waterloo.

Landschap foto van de werf in Leuven

Leuven
De foto hierboven evenals de rechterfoto zijn genomen op de werf 
Tweewaters in Leuven. Het is op deze werf dat onze PR verantwoordelijke 
(Zoë Wittebrood) en Opleidingsverantwoordelijke (Wim Van Loon) 
verschillende arbeiders vonden om model te staan voor een aantal 
opleidingfi lmpjes.

Wasstation
Nog steeds zijn er op onze werven wasstations voor al onze werknemers. 
Ook op deze werf in Blankenberge (KMO unit Hexagon) weten ze hoe je op 
de correcte wijze je handen moet wassen.

Twijfel jij nog over de correcte manier? Bekijk dan het artikel op p.17

Handen wasstation

Smet-F&C nv (Funderings- & Consolidatietechnieken) is 
een gespecialiseerd funderingsbedrijf, dat oplossingen 
biedt voor uw funderings- of bouwputprobleem.

F&C



Smet-Boring nv verzorgt alle administratie voor de Smet Group en heeft 
een eigen constructieatelier. Veiligheid is een belangrijk aspect binnen 
Smet Group. Dit geldt natuurlijk niet alleen op onze werven. Ook in onze 
kantoren en atelier zorgen we voor de veiligheid van al onze werknemers.

BORING

Iedereen doet mee
De 1,5m afstand houden is niet alleen op onze werven van belang. Ook op 
onze kantoren moet hier rekening mee gehouden worden. Iedereen doet 
mee. Zelfs de allerkleinsten binnen Smet.

Veiligheid
Bij Smet houden we niet alleen rekening met veiligheid ivm corona. Ook 
de veiligheid rondom het hoofdkantoor is van essentieel belang. Daarom 
heeft Bert Staes nieuwe wegmarkeringen en een prachtig zebrapad 
geschilderd.

Telewerken
Van thuis uit werken is lang niet allemaal rozengeur en maneschijn. 
Technische storingen kunnen al eens roet in het eten gooien. Kan jij raden 
welke Smet collega achter dit Picasso schilderij schuilt?

Bert Staes

Ook Pier en Pol houden de 1,5m afstand vol

Wie o wie schuilt er achter dit Picasso schilderij?

mee. Zelfs de allerkleinsten binnen Smet.



“DE HELE DAG DOOR KOM JE 
HIERMEE IN CONTACT.”

“JE HANDEN WASSEN IS VAN 
ESSENTIEEL BELANG.”

Handen wassen doe je zo

Het is belangrijk om regelmatig en op de juiste 
manier de handen te wassen. Dit kan besmetting 
met bacteriën en virussen, en daardoor ook mogelijk 
ziekte, voorkomen.

De hele dag door kom je met bacteriën, virussen en 
andere ziekteverwekkers in aanraking. Op de handen 
zitten dan ook altijd bacteriën en virussen. Door 
voedsel aan te raken, kunnen er bacteriën op het 
voedsel terechtkomen. 

Via de handen kunnen bacteriën en virussen worden 
overgebracht van het ene naar het andere object. Ze 
kunnen verder terechtkomen op kantoormateriaal, 
deuren of de knoppen van allerlei machines.

De covid-19 maatregelen werden dan wel door de Belgische staat versoepeld, toch blijven 
de basisregels van essentieel belang. Handen wassen is hier een belangrijk element van. 
Het voorkomt de verspreiding van allerlei soorten ziektes. En beschermt zowel u als de 
mensen rondom u. 

HANDEN WASSEN 
DOE JE ZO

Hoe moet je je handen wassen?
0. Maak je handen nat met water.
1. Gebruik voldoende zeep.
2. Wrijf handpalm tegen handpalm.
3. Wrijf met gekruiste vingers je
    rechterhandpalm over je linkerhandrug
    en omgekeerd.
4. Wrijf handpalm tegen handpalm met
    gekruiste vingers.
5. Wrijf met de achterkant van je vingers
    tegen je handpalm heen en weer.
6. Maak cirkels met je linkerduim in je
    rechterhand en omgekeerd.
7. Maak cirkels met je vingertoppen in je
    handpalm.
8. Spoel je handen goed af met water.
9. Droog je handen met een wegwerpdoekje.
10. Draai de kraan toe met het doekje.
11. Je handen zijn nu proper!

Wim Van Loon wast zijn handen grondig

Draai de kraan dicht met je papieren handdoek



Eén van de belangrijkste maatregel in deze tijden is de 1,5m regel. Zeker nu we bij Smet 
terug aan de volle 100% draaien. Want meer en meer collega's werken terug vanuit hun 
vertrouwde omgeving. Daarom lichten we deze maatregel met alle plezier nog eens toe 
in dit artikel. 

TOOLBOX: 
SOCIAL DISTANCING - 
AFSTAND 1,5m

1,5m, zo moet het
De regel is niet ingewikkeld. Hou te allen tijde 1,5m 
afstand van elkaar! Dit lukt niet altijd. Wanneer 
je even de 1,5m regel moet overtreden,  moet je een 
mondmasker of volgelaatscherm dragen. 

Bij Smet beschikken we over verschillende soorten 
volgelaatschermen. We hebben volgelaatschermen 
met of zonder helm (ook voor impact) of een 
3D-spatscherm (NIET voor impact).

Maak alle volgelaatschermen vóór en na gebruik 
steeds proper met water en zeep. Het kan ook zijn dat 
je de 1,5m regel voor langere tijd moet overtreden. 
In dit geval draag je best een volgelaatmasker of 
mondmasker met nauwsluitende bril.

Zo draag je correct een FFP mondmasker
1. Houd het masker vast zonder de binnenkant van het    
   masker aan te raken.

2. Houd de elastieken vast en plaats het masker op het 
    gezicht.
3. Plaats het metalen lipje binnenin je masker tegen 
    je neus.
4. Plaats één elastiek boven de oren en de andere 
    elastiek onder de oren in de nek.
5. Let er op dat het masker je volledige mond, neus  en 
    kin bedekt.
6. Druk met beide handen het metalen lipje aan, zodat 
    het zo dicht mogelijk bij de neus staat.

Vergeet ook zeker niet om elke keer je handen te 
wassen voordat je het mondmasker opzet en ook nadat 
je het verwijdert. Scheer ook eerst je baard voordat je 
het mondmasker opzet. Zo zal het masker je gezicht 
goed bedekken. Draag dit mondmasker maximaal 8 
uur na elkaar. 

Gooi het daarna weg in een afsluitbare vuilbak. Voor 
een chirurgisch masker gelden dezelfde regels maar 
deze mag je maar 4 uur na elkaar dragen.

Volgelaatmasker

FFP Masker

Raf Moelans met een volgelaatscherm
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Bart Caers  in actie in het natuurgebied Biesbosch

Overzichtsplan van het project Essen - Berne

Overzichtsplan van het project Constitution - TOOTS

Dit jaar slepen GWT, F&C en Tunnelling elk een interessant, mooi en groot project  binnen. 
In dit artikel leren we de projecten al wat beter kennen voordat ze eff ectief opstarten.

WAT STAAT ONS TE 
WACHTEN?

GWT
Zo heeft Smet GWT Europe  na 120 jaar een project 
binnengehaald voor één van de Nederlandse 
watermaatschappijen. Ze zullen drinkwaterputten 
mogen boren voor het Waterbedrijf Evides. 

Concreet gaan ze 5 waterwinputten plaatsen in 
Dordrecht. Ze zijn hiermee gestart op 15 juni en zullen 
de werken beëindigen op 15 september 2020.

Gezien het artesisch karakter van de grondlaag 
(waterpeil komt boven het maaiveld) is voorzien om 
dit project uit te voeren met een aangepaste boor(op)
stelling.

Tunnelling
Op enkele formaliteiten na heeft ook Smet-Tunnelling 
een groot project binnen gehaald in Duitsland. 
Namelijk het project Essen - Berne. Hier werken ze 
aan de ondergrondse aanleg van een grote collector 
met inwendige diameter van 2,8m voor afvalwater 
over een lengte van ca. 3 km met verschillende 
aansluitingen op het bestaande rioleringsnetwerk in 
Essen (D). 

Het bestaande rioleringsnetwerk in het noorden van 
Essen (D) loopt momenteel uit in de lokale waterloop 
Berne. Dit zorgt voor veel vervuiling in deze en 

omliggende waterlopen. 

Door de aanleg van deze nieuwe collector zal het 
oppervlaktewater niet langer verontreinigd worden.

Belangrijk is dat voor de start van elke persing het 
volledige tracé word gescreend om zeker te zijn dat 
er zich geen bommen uit de 2de Wereldoorlog in de 
ondergrond bevinden waar de tunnelboormachine zou 
kunnen tegenaan boren. Dit indrukwekkende werk is 
ook het grootste boorwerk voor Smet-Tunnelling ooit.  

F&C
Als laatste willen we ook Smet F&C feliciteren met 
hun nieuw project genaamd Constitution - TOOTS.
Hier gaan we als onderaannemer voor TM Toots (JDN-
BESIX-FRANKI) ondergrondse wanden maken door 
middel van VHP-palen onder het "Palais Du Midi" te 
Brussel voor de aanleg van een nieuwe metrokoker.

Gezien de moeilijkheidsgraad van dit innemende 
project hopen wij onze technische kennis en 
oplossingsgerichtheid ten volle te kunnen inzetten.

Ook het atelier van Smet-Boring speelt hier een 
belangrijke rol in.  Hier worden namelijk de speciale 
machines ontworpen en gebouwd om de VHP-palen 
uit te voeren vanuit de kelders van het "Zuidpaleis". 

In totaal moeten er ongeveer 1800 palen met een 
diameter van 1 meter uitgevoerd worden met een 
lengte van 17 meter vanuit een ruimte met vrije 
hoogte van 2,1 meter. De eerste proefpalen starten 
in september. De uitvoering van de palen onder het 
"Zuidpaleis" starten in maart 2021.

Deze nieuwe en belangrijke projecten zorgen voor een 
positief werkperspectief tot midden 2021. 

Foto van de werf in Nederland

Project Constitution - TOOTS



Smet Group voorziet in deze coronatijden een extra editie van De Boormeester.  Een verkorte versie met 
noodzakelijke informatie over de door Smet Group genomen maatregelen.


