
HOBAS® CC-GVP dOOrPerSBuizen tOeGePASt in de tAnGeBeekCOlleCtOr

De Tangebeekcollector is een bestaande collector die de loop van de Tangebeek volgt 
en zo in grote lijnen langsheen de grens tussen Grimbergen en Vilvoorde loopt. Deze 
collector is in slechte staat en wordt deels gerenoveerd en deels heraangelegd, hetzij 
in open sleuf, hetzij door middel van een doorpersing.

Om te voldoen aan de hedendaagse hydrau-
lische voorwaarden, worden 12 overstorten, 
3 ondergrondse bergingsbekkens en 1 open 
bufferbekken gebouwd. 
De 3 ondergrondse bergingsbekken worden 
gebouwd ter hoogte van de Albert I-laan (Vil-
voorde), de Kleine Winkellaan (Grimbergen) 
en de Verbindingsweg (Grimbergen).
Het open bufferbekken wordt eveneens ter 
hoogte van de Albert I-laan aangelegd. 

Doorpersingen
Het tracé van de doorpersingen is een zet-
tingsgevoelig gebied. Dit was een van de re-
denen om er doorpersingen te plannen met 
GVP doorpersbuizen. GVP doorpersbuizen 
kenmerken zich onder andere door het licht 
gewicht, ca. 1⁄3 van het gewicht van betonnen 
doorpersbuizen, en de zeer gladde buiswand 
waardoor de optredende wrijvingskrachten 
laag zijn. GVP doorpersbuizen zijn ongevoe-
lig voor biogene zwavelzuur aantasting. Dit in 
combinatie met hun hoge mechanische eigen-

schappen garandeert een lange levensduur 
van minimaal 50 jaar.
In totaal zijn er een viertal doorpersingen met 
HOBAS® CC-GVP doorpersbuizen gemaakt 
door Smet Tunnelling N.V. De lengte van de 
doorpersingen waren respectievelijk 181, 188, 
199 en 202 meter.
Een doorpersing was ook voorzien van een 
bocht met een boogstraal van 1.190 meter.
De toegepaste HOBAS® CC-GVP doorpersbuis 
was een DN1000 met een uitwendige diameter 
van 1.099 mm. Een tweetal sterkteklassen zijn 
toegepast, namelijk doorpersbuizen met een 
ringstijfheid van SN32.000 en SN64.000 N/m². 
In verband met de lengte van de doorpersin-
gen werd in elke doorpersing één tussendruk-
station voorzien. De keuze werd gemaakt om 
het tussendrukstation na elke doorpersing te 
recupereren.
Het tussendrukstation is zonder problemen 
vier keer ingezet. (Door Hobas)
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