Aanleg Gewestelijk Expresnet

Grootschalige hoogstandjes
in Genval
Wie de burgerlijke bouwkunde in vol ornaat wil aanschouwen,
kan moeilijk een interessantere bouwplaats uitkiezen dan
de werken aan het Gewestelijk Expresnet (GEN) in Genval.
Daar is een THV van onze leden Galère en Betonac in opdracht
van spoornetbeheerder Infrabel de infrastructuur aan het
uitbreiden en vernieuwen. Een opdracht die heel wat
technisch vernuft eist.

H

et GEN is een grootschalig plan
om de spoorwegmobiliteit rond
Brussel te verbeteren. De werken zijn al enkele jaren bezig.
Onder andere de drukke lijn 161 naar Ottignies wordt van twee op vier sporen gebracht. Verscheidene bruggen en viaducten zijn al afgebroken en heraangelegd
om de frequentie van de IC/IR treinen te
kunnen verhogen en de dienstverlening
te verbeteren.
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Het traject van lijn 161 tussen Terhulpen
en Rixensart is 3,5 km lang en passeert
langs Genval. De werken daar omvatten
ondermeer de vervanging van twee onderbruggen en de aanleg van een overdekte sleuf van 135 m, ter vervanging
van een bovenbrug. Ook de stationsomgeving van Genval wordt vernieuwd, met
boven de sporen een verkeersrotonde en
een parking van 570 plaatsen. De werken
begonnen in maart 2009 en zouden in juli
2012 af moeten zijn. Waar vroeger een
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parking was, wordt een busstation aangelegd als de fase van de burgerlijke bouwkunde voorbij is,.
Logistiek puzzelwerk
De opdracht plaatste Betonac en Galère
voor talrijke problemen. Eén van de grootste was de toegankelijkheid van de bouwplaats. Op sommige plaatsen ligt een beschermd natuurgebied langs de spoorlijn.
Elders moest gewerkt worden tussen de
bestaande sporen en de tuinen van nabijgelegen villa’s, op taluds die niet bedoeld
waren voor dergelijke klus.

Lambert Clou (projectleider Betonac):
“De spoorlijn ligt nu eens op ophogingen
en dan weer in sleuven. In uitgravingszones werden met behulp van Berliner
wanden werkplatformen aangelegd in
de taluds. Dan groeven we zestien meter
diepe beschoeide sleuven - dat zijn sleuven waarvan de wanden tijdens het manuele uitgraven stukje per stukje met een

Beschoeide sleuf – De aanleg van het werkplatform
werd bemoeilijkt door de beperkte toegankelijkheid
van de bouwplaats.

betonnen plaat gestabiliseerd worden.
Na betonnering van de beschoeide sleuf
wordt het nieuwe spoorwegplatform uitgegraven naast de bestaande sporen.”
Waar de sporen hoger liggen dan de omgeving heeft de opdrachtgever de voorkeur gegeven aan twee bouwtechnieken.
Het plaatsen van prefab viaducten op
micropalen in het talud enerzijds en anderzijds de aanleg van een viaduct in situ
waarbij gebruik gemaakt wordt van Tessiner wanden.
Viaduct
Er lijken op het eerste gezicht maar een

Leden op deze bouwplaats

BOUWBELANGEN

570 plaatsen – Nieuwe parking boven de sporen bij het station van Genval.

Hoofdaannemer: THV Galère-Betonac.
Andere leden: Armasteel nv (Waver), Ateliers Roger
Poncin & Cie nv (Clavier), B.P.M.N. nv (Marcinelle), De Neef
Construction Chemical nv (Heist-op-Den-Berg), Demula nv
(Laarne), Echo nv (Houthalen-Helchteren), Louis De Waele
(Brussel), Franki Geotechnics nv (Saintes) Gama Asphalt nv
(Luik), Heijmans Wegenbouw (Rosmalen), Imtech Projects
nv (Naninne), Inter Beton nv (Brussel), Klinkenberg & fils
nv (Luik), Peri nv (Londerzeel), Quintelier Gebroeders nv
(Dendermonde), Ready Beton nv, Robuco nv (Buggenhout),
Smet F & C nv (Dessel), Smet Gwt nv (Dessel), Sobesteel nv
(Waver).

kleine vijftig mensen op deze bouwplaats
te werken. In werkelijkheid zijn het er zo’n
200. Het grootste deel van het werk gebeurt onder het omgevingsniveau.

Stabiliteit – Micropalen zijn uitgebreid gebruikt voor de taluds waarop de nieuwe sporen komen.

SECTOR & BEROEPEN

Precisiewerk
Onderdeel van de opdracht was ook een
viaduct met een lengte van 615 meter.
Het is samengesteld uit prefabelementen
die gefundeerd worden op micropalen.
De boringen worden nauwkeurig in het
oog gehouden door een landmeter, want
de minste fout in de inplanting kan fataal
zijn.

DOSSIER

Lambert Clou: “Bij de bouw van het viaduct in situ werd beroep gedaan op micropalen om het toekomstig spoorwegplatform te dragen. De stabiliteitsstudie
van de taluds ontdekte een kritische
hoogtelijn, die begint op een meter van
de bestaande buitenste rail en die een
helling van 6/4 heeft. Onder deze kritische lijn mocht er enkel in zeer kleine
stappen uitgegraven worden. We boorden telkens twee schuine micropalen,
bestemd voor de toekomstige Tessinerwand, en gebruikten deze micropalen om
een tijdelijke beschoeiing aan vast te maken. Door deze tijdelijke beschoeiing kon
een werkplatform gerealiseerd worden
in het bestaande talud. Vervolgens werd
een Tessiner wand gebouwd en een betonnen plaat voor het toekomstig spoorplatform. Naast de bedding komt er een
waterafvoer en een borstwering.”

Onderbrug aan de Tasnièrestraat
Lambert Clou: “We hebben de bestaande sporen verstevigd en dan daaronder galerijen uitgegraven. Via deze galerijen zijn beschoeide sleuven gegraven tot we niet dieper konden door het grondwater. Dan hebben verticale en schuine micropalen door de
sleuven geboord om de stabiliteit van het geheel te verhogen. De brugdekken zijn in
twee weekends op hun plaats geschoven. Daarna konden we de bestaande constructies afbreken en de grond onder de brugdekken weggraven. De nieuwe onderbrug
krijgt een vals gewelf, omdat ze zo meer lijkt op haar voorganger.”

Info
wwww.betonac.be - www.galere.be

PROJECTEN & BEDRIJVEN

Aan het station van Genval komt er een
parking met twee verdiepingen voor 570
auto’s. Voor de aanleg waren zeventien
metalen balken nodig met een overspanning van bijna 30 meter en een gewicht
van meer dan 106 ton. Ze zijn ter plaatse
ingepakt in beton om hun brandbestendigheid te verhogen. n

Onderbrug – De oude onderbrug in de Tasnièrestraat was te nauw en is vervangen door een bredere onderdoorgang.
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