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Het project omvatte de aanleg van een nieuwe effluentlei-
ding d.m.v. gesloten front boring vanaf de eigen waterzui-
vering van BASF tot in de Schelde. De plaats van de wer-
ken is deels gelegen op het blokveld S100 van BASF en 
deels op het grondgebied van de Vlaamse Overheid, met 
name onder de Scheldedijk en in de Schelde. Het gebied 
tussen de Scheldedijk en de Schelde, het zogenaamd 
“Groot Buitenschoor” is gecatalogeerd als natuurgebied. 
 
Werkzaamheden 
 
Het project werd aanbesteed, na voorafgaande selectie van een 
aantal geschikte kandidaat-aannemers, in het voorjaar van 2010. 
Het bestek omvatte volgende werkzaamheden : 
• Uitvoering van een persput in damwanden 
• Opstellen van de boorinstallatie 
• Uitvoeren ca. 500m gesloten front boring 
• Hermetisch afsluiten van de boorkop 
• Heien van damplanken in de Schelde 
• Uithijsen van de boorkop uit de Schelde 
• Plaatsen van een uitstroomstuk in HDPE 
• Aanbrengen van de nodige schanskorven en steenbestorting 

op het uitstroomstuk  
 
Persput 
 
Een betonnen put, te bouwen binnen de in damplanken uitge-
voerde persput doet dienst als inspectie- en aansluitschacht op 
de bestaande zuivering. De prefab samengestelde betonnen put 
en de aansluiting met de bestaande infrastructuur werden door 
BASF zelf gerealiseerd. Het tracé van de geboorde leiding is 
weergegeven in volgende figuur. 

Vooraleer de werken in de Schelde konden worden aangevat, 
diende de aannemer de nodige toelatingen aan te vragen aan de 
bevoegde instanties. Voor het verwijderen van de boorkop vanaf 
de Scheldebodem en tevens voor het plaatsen van het uitstroom-
stuk aan het uiteinde van de boring, deed Smet-Tunnelling be-
roep op een gespecialiseerde waterbouwer die als onderaanne-
mer werd ingeschakeld. Het prijsvraagdossier bevatte een peiling 
van de Schelde ter plaatse van de uitmonding van de nieuwe 

leiding. Om het juiste eindpunt van de nieuwe effluentleiding te 
bepalen in functie van het bodempeil, diende de aannemer een 
nieuwe bodempeiling uit te voeren d.m.v. een multibeampeilsys-
teem.  De resultaten van deze nieuwe meting werden, onmiddel-
lijk na de verwerking, digitaal aan BASF ter beschikking gesteld. 
De aannemer diende aan de hand van deze nieuwe bodempeiling 
en rekening houdende met zijn ervaring met minimale gronddek-
king boven het boorschild, in nauw overleg met BASF een nieuw 
lengteprofiel van de boring te ontwerpen. Hierna werd besloten 
om de boring verder door te zetten tot een minimale gronddek-
king van 1m onder de bodem van de Schelde. Het HDPE-
uitloopstuk kon daardoor worden ingekort, wat de aanleg ervan 
sterk vereenvoudigde. Als bijkomende veiligheid tegen de 
stroomdrukken in de Schelde, werden de laatste 19 boorbuizen 
autostabiel uitgevoerd en aan elkaar verbonden ter hoogte van 
de voegen. 
 
De gesloten front boring 
 
De boorinstallatie werd aangevoerd voor het zomerbouwverlof 
van 2010 en de boring ging onmiddellijk na het bouwverlof van 
start. Het tracé verliep met neerwaartse helling en was voorzien 
van een horizontale bocht. Omwille van de veiligheid werd geop-
teerd voor een minimale personeelsinzet in de boring, dit door 
toepassing van een onbemande boorkop in combinatie met een-

automatische bentonietsmering. Permanente voorziening van 
ventilatie met inbegrip van de nodige zuurstofzelfredders was in 
de boring aanwezig. 
De toegepaste boorbuizen waren ontworpen op gravitair gebruik 
(max. 1 bar inwendig) en voorzien van een NBR- keildichting in 
combinatie met een volledig beklede verankerde stalen mof. 
In het verleden zijn in de haven van Antwerpen schadegevallen-
voorgekomen van biochemisch corrosie op staaldelen onderhevig 
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aan Scheldewater. Na het aanbrengen van epoxycoating als test 
bij de buisleverancier, bleek deze niet aan de dikte- en sterkteei-
sen te voldoen. In overleg met BASF werd daarom besloten om 
over te stappen op een thermoplastische coating. Een nieuwe 
proef toonde aan dat deze wel voldeed aan de gevraagde specifi-
caties.  Het gedeelte van de buizen dat initiëel voorzien was met 
plaatstalen kern, werd op voorstel van de aannemer gewijzigd.  
D.m.v. een speciale verbinding, konden de buizen ter plaatse van 
de voegen aan mekaar worden bevestigd. Dit voorkwam tijdro-
vend en aan hoge veiligheidseisen onderworpen laswerk in de 
boring. De laatste 60 m van het boringuiteinde onder de Schelde 
werd op deze wijze aan mekaar verankerd. Een autostabiele uit-
voering van deze buizen voorkwam daarbij eveneens het opdrij-
ven ervan. Voor de aansluiting met de betonnen put, werd de 
buis aan het landuiteinde als spie-spie buis uitgevoerd. 
 
Ophalen boorschild 
 
De berging van het boorschild vanaf de Scheldebodem werd uit-
gevoerd binnen twee in de langsrichting geheide damwandscher-
men.  Na het verwijderen van alle hulpmaterieel, kabels en lei-
dingen uit de geboorde streng, werd de boorkop hermetisch af-
gesloten.  Hierna werd de leiding vol water gepompt en kon de 
waterbouwer starten met het vrijgraven van het boorschild vanaf 

een ponton. Echter, na het plaatsen van de twee damwandscher-
men in de Schelde werd, nog voor de boorkop hier toekwam, 
vastgesteld dat er zich een systematische getijde-erosie voor-
deed aan de oeverzijde van deze damwanden. Na verder onder-
zoek en overleg werd daarom besloten om bijkomende bodem-
bestortingen uit te voeren in de laatste te boren meters voor de 
aankomstlocatie.  Nadat de boorkop hier was gepasseerd, kon 
vervolgens de bergingsoperatie beginnen. Hiervoor werd even-
eens een duikersploeg ingeschakeld. De boorkop werd uitgehe-
sen, waarna het HDPE-uitstroomstuk op het boorbuisuiteinde 
werd geplaatst. Aangezien de vaargeul richting PSA-
Containerterminal slechts enkele meters van dit punt vandaan 
lag, moesten de nodige veiligheidsmaatregelen m.b.t. signalisatie 
en verankering van de vaartuigen nauwlettend worden gerespec-
teerd. 
 
Multi-beammetingen 
 
Nadat het geheel met de nodige eindafstortingen onder water 
werd afgewerkt, werden nog enkele opvolgingsmultibeammetin-
gen door BASF uitgevoerd. De foto toont het resultaat van deze 
metingen in 3D. 

Men kan hierop duidelijk het eindpunt van de in werking zijnde 
leiding herkennen, samen met de steenbestortingen aangebracht 
op de leiding. Eveneens zichtbaar is de bestaande effluentleiding. 
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