
De tunnel, uitgevoerd door Smet-Tunnelling d.m.v. boor-

buizen, maakte deel uit van een ontwerp- en bouwproject, 

geleid door Smet-Boring, om de stabiliteit van de kaai-

muur van deze terminal te verbeteren. Na het beëindigen 

van de buisdoorpersingen plaatste Smet-G.W.T drains 

vanuit de tunnel. Dit maakt grondwaterbeheersing moge-

lijk zonder enige impact op het containerverkeer boven-

gronds.  

Buisdoorpersing  

De volledige tunnel, uitgevoerd op een diepte van 18 m, heeft 

een lengte van 1205 m en een inwendige diameter van 2500 

mm. De persput werd uitgevoerd in damplanken, aangelegd in 

één van de bestaande caissons die deel uitmaken van de kaai-

muur. Een stalen plaat werd geïntegreerd en verankerd in de 

muur van de caisson. Op deze plaat werd een naad gelast om te 

verkomen dat er water en zand in de persput binnendrong gedu-

rende de buisdoorpersing. Een waterdichte groutprop aan de 

andere kant van de stalen plaat maakte het mogelijk om de buis-

doorpersing op een veilige manier te beginnen. Het grouten werd 

uitgevoerd door Smet-F&C. Het injecteren van bentoniet was 

mogelijk door het creëren van een ringruimte tussen het uitge-

graven zand en de boorbuizen. Op die manier werden de wrij-

vingskrachten beperkt, hetgeen resulteert in langere doorpers-

lengtes en minder tussendrukstations.  

Meetsysteem  

Extra inspanningen werden gedaan om de perskrachten te be-

perken. Dit gebeurde door middel van een volautomatisch 

smeersysteem. Het debiet van de injectie en de inspuitdruk wer-

den ingegeven in het programma en P.L.C.-gecontroleerd. Het 

gebruik van wrijvingverminderende additieven samen met bento-

niet beperkte de wrijvingskrachten tot minder dan 1 kN/m_. De 

wrijvingverlagende polymeren waren in overeenstemming met 

de standaard voorschriften inzake gezondheid en veiligheid.  

Boorbuizen  

De gewapende betonbuizen hadden een inwendige diameter van 

2.500 mm en een uitwendige diameter van 2.960 mm. De toege-

laten perskrachten waren beperkt tot 1.280 ton. Elke buis was 

2,50 m lang en voorzien van 3 injectie-openingen. In totaal wer-

den 7 tussendrukstations geïnstalleerd, waarvan er slechts 6 

gebruikt werden.  

 

Boorschild en overig materieel  

Smet-Tunnelling bezit een groot aantal boorschilden, waarvan de 

meeste gebouwd zijn door Smet-Boring. Het gebruikte CBC 

schild weegt 57 ton, meet ca. 6,80 m en heeft een geïnstalleerd 

vermogen van 155 kW. Bovengronds werden een stuurcabine, 

een portaalkraan 20 ton en een ontzander geïnstalleerd.  

Aankomstprocedure  

Een aankomstput, vergelijkbaar met de persput, werd gemaakt. 

Door het gebruik van een groutblok en een tijdelijke grondwater-

verlaging, kon het boorschild tot in deze put geperst worden en 

opgehesen Dankzij een bekwame voorbereiding bleef de totaal 

benodigde uitvoeringstermijn voor de 1.205 m beperkt tot 4 

maanden. 
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