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De ondertunnelling van het ontvangstgebouw (Centraal 
station Antwerpen) is één van de kritieke fasen in de aan-
leg van de hogesnelheidstrein onder Antwerpen centrum. 
Met een lengte van 80 meter is de ondertunnelling van het 
ontvangstgebouw het kortste gedeelte van de Noord- 
Zuidverbinding. Ondanks de korte lengte worden er ver-
schillende uitvoeringstechnieken toegepast en zijn de ris-
ico’s niet onbelangrijk, niet in het minst omwille van de 
nabijheid van het historische ontvangstgebouw. In de 
voorontwerpfase werden drie verschillende uitvoerings-
methodes geanalyseerd, waarbij uiteindelijk gekozen is 
voor de constructie van een horizontaal buizendak en het 
gebruik van de compensation grouting. Onder bescher-
ming van dit scherm is het uiteindelijk station volledig 
ondergronds gebouwd. Volgende technieken zijn uiteinde-
lijk toegepast: grondwaterverlaging tot ca. 26 meter, com-
pensation grouting gekoppeld aan een volautomatisch 
meetsysteem, buisdoorpersingen Ø2000 en Ø2500 onder 
het ontvangstgebouw, bouw van de beschoeide sleuven 
vanuit de buitenste doorpersbuizen én de uitgraving en 
betonneren van de dakplaat met een speciaal ontwikkelde 
verrijdbare bekisting.  
 

Buisdoorpersingen  
 
Vanuit een persput op het Astridplein zijn acht buisdoorpersingen 
uitgevoerd, elk met een lengte van 80 meter. De boorbuizen met 
inwendige diameter 2500 mm bestaan deels uit gewapend beton 
en deels uit een staalconstructie; vanuit deze boorbuizen worden 
de beschoeide sleuven – de uiteindelijke wanden van het station 
– uitgevoerd. De vier middelste persingen hebben een inwendige 
diameter van 2000 mm, en zijn allen gewapende betonbuizen. 

Het ontwerp van de bijzondere boorbuizen houdt ondermeer re-
kening met de aanzienlijke bovenbelasting van het monumentale 
ontvangstgebouw én met de belastingen veroorzaakt door de 
bovenliggende compensation grouting. Teneinde te voldoen aan 
de strenge kwaliteits- en planningseisen heeft Smet- Tunnelling 
twee boorschilden ingezet. Beide boorschilden zijn ca. 7,00 me-
ter lang en wegen respectievelijk 84 ton (Ø2500) en 57 ton 
(Ø2000). In de persput en bovengronds staan een universele 
bedieningsunit, demonteerbaar perschassis, ontzandingsinstalltie 
voor behandeling van de uitgegraven zanden en een portaal-
kraan voor de manipulatie van de boorbuizen.  
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Bouwheer: NMBS 
Hoofdaannemer: TV ACS Tunnel 
Uitvoering: 2000 
Machines: CBC 
Buizen: gewapend beton 
ID-OD: 2.500 - 2960 mm  en 2.000 - 2.370 mm 
Lengte: 8 x 80 m 
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Zettingslimieten en resultaten  
 
Om de zettingen veroorzaakt door de buisdoorpersingen tot een 
minimum te beperken, zijn verschillende maatregelen opgelegd. 
Zo moet de uitvoeringstermijn zo kort mogelijk worden gehou-
den, en zijn alle persingen in continu regime (dag en nacht) uit-
gevoerd tot de primaire injectie van de ringruimte is beëindigd. 
Later is nog een tweede (contact)injectie uitgevoerd vanuit de 
boorbuizen. Hoewel het grondwaterpeil drastisch verlaagd wordt, 
is geopteerd voor een full-face- boorschild: de grondontspanning 
bij een dergelijk type boorschild is aanzienlijk kleiner dan bij een 
open-schildboring. Bovendien wordt de oversize van het boor-
schild t.o.v. de boorbuizen beperkt tot maximum 0,5% van de 
diameter. Een nauwkeurige planning en opvolging der werken 
tenslotte moet er voor zorgen dat de beschoeide sleuven en de 
buisdoorpersing gebetonneerd zijn vooraleer een naastliggende 
buisdoorpersing wordt uitgevoerd. Dankzij deze maatregelen zijn 
de zettingen vóór compensation grouting beperkt gebleven tot 
maximum 2 mm; na elke persing zijn deze zettingen volledig 
gecompenseerd binnen de 5 werkdagen na einde persing.  

Besluit: een volwaardig alternatief  
 
Naast de belangrijke impact van het historische gebouw op de 
uitvoeringsmethode, hebben tal van andere omgevingsfactoren 
de werkzaamheden beïnvloed. De beschikbare ruimte op het 
Astridplein heeft de aannemer verplicht om het boorequipment 
boven elkaar te stapelen, en een aangepaste perschassis te bou-
wen om de verplaatsingen naar een volgende persing zeer snel 
uit te voeren. De aankomstschacht, van waaruit de twee grote 
boorschilden moesten bovengehaald en getransporteerd worden, 
lag midden in de bestaande en in bedrijf zijnde stationshal. Alle 
bijzondere kraanoperaties zijn buiten de diensturen uitgevoerd 
door een gespecialiseerd kraanbedrijf. Mits inachtname van de 
beschreven specifieke omstandigheden bleek de voorgestelde 
oplossing een volwaardige oplossing voor de onderdoorgang van 
het ontvangstgebouw. Het toegestane budget werd niet over-
schreden, en de zettingstoleranties – geraamd op 5 mm – zijn 
ruimschoots gerespecteerd. 
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