
Doorpersen leidingentunnel nabij de IJzerlaan. 
Microtunnelling met gewapend betonnen doorpersbuizen 
diam 3500x4100 mm als rendabel alternatief voor tunnel 
met betonnen segmentringen. 
 
Vergroten van de transportcapaciteit van de binnen-
scheepvaart. 
In het kader van de beperkingen van transport over de weg wor-
den alternatieven gezocht om ons reeds overvolle wegennet te 
ontlasten. Hierbij wordt onder andere gedacht aan het verhogen 
van de capaciteit van het waterwegennet in België door onder 
meer de tonnenmaat voor binnenscheepvaartverkeer op het Al-
bertkanaal te vergroten. 
 
Grotere doorvaarthoogte door het vervangen of wegne-
men van te lage bruggen. 
Sinds haar aanleg is het Albertkanaal, dat Schelde- en Maasbek-
ken verbindt, één van de belangrijkste kunstmatig aangelegde 
waterwegen van België. Een belangrijk deel van de goederentra-
fiek vanuit de haven van Antwerpen richting het Roergebied ver-
loopt via dit kanaal. Om de stapelhoogte van de containers op 
een binnenvaartschip te kunnen vergroten, dienden de vele 
bruggen die het kanaal overspannen, stelselmatig verhoogd te 
worden. Een aanzienlijk deel van dit werk werd in de afgelopen 
jaren reeds uitgevoerd. Eén van de weinige nog resterende 
‘bottlenecks’ was de IJzerlaanbrug over het kanaal in Antwerpen. 
In het recente verleden is deze brug omwille van zijn lage door-
vaarthoogte en van de versmalling van het kanaal ter hoogte van 
de brug meermaals een probleem gebleken: er ontstond reeds 
schade aan binnenschepen wegens de te grote laadhoogte. 
 
Afbraak van de IJzerlaanbrug en aanleggen van een lei-
dingentunnel. 
Aangezien er in de buurt van de IJzerlaanbrug voldoende alter-
natieven zijn voor het verkeer om het Albertkanaal te kruisen, 
werd besloten om de brug te slopen en deze door een voetgan-
gers- en fietsbrug te vervangen. Voor de talrijke nutsvoorzienin-
gen onderaan de brug werd een nieuwe leidingentunnel voorzien. 
De binnendiameter van de tunnel diende minimaal 3500mm te 

zijn. Dit resulteerde stabiliteitstechnisch in een buitendiameter 
van 4100 mm. Deze ordegrootte van diameters wordt normaal 
met betonnen segmentstenen gebouwd : onmiddellijk achter de 
tunnelboormachine worden de segmentstenen (E : 'tubings' Fr : 
'voussoirs') samengebouwd tot een tunnelring, waarna de machi-
ne zich weer in beweging zet door zich af te duwen op de laatst 
gebouwde ring. 
 
Voordelig doorpersen. 
De tunnel bevindt zich op een diepte van 28 m onder het maai-
veld, ongeveer 25 m onder het grondwater. Om een perfecte 
waterdichtheid over een periode van vele jaren te kunnen garan-
deren, werd door de bouwheer voor geprefabriceerde buizen met 
plaatstalen kern gekozen. Een bijkomend argument hiervoor 
was, aangezien de tunnel een relatief beperkte lengte heeft, het 
niet hoeven voorzien van de omvangrijke logistiek voor een seg-
mententunnel een aanzienlijke besparing in de bouwkost ople-
verde. Het maken van een tunnel in betonnen segmenten vereist 
immers een aanzienlijk grotere vertrekput in vergelijking met 
wat noodzakelijk is voor een doorpersing d.m.v. microtunnelling. 
Bovendien is het uitvoeren van de eerste 50 à 100 m van een 
segmententunnel een weinig rendabele activiteit omwille van de 
installatie van allerlei hulpmaterieel binnenin de tunnel nodig 
voor het maken van een dergelijk type tunnel. Voor het boren 
van de tunnel met de buisdoorpersmethode door middel van 
microtunnelling was slechts een zestal weken nodig. 
 
Nog niet eerder zo uitgevoerd. 
Het maken van een doorpersing met de techniek van microtun-
neling in een dergelijke diameter met plaatstalen kernbuizen 
werd in België nooit eerder toegepast. Een uitwendige diameter 
van meer dan 4 meter brengt dan ook specifieke problemen met 
zich mee die vooraf duidelijk moeten worden bekeken. Zo is het 
aanleveren van de doorpersbuizen van dergelijke diameter, met 
een gewicht van ca. 30 ton per stuk (!), niet evident. Hiervoor 
werden dan ook speciaaltransporten georganiseerd. 
 
Het gewicht van veertien Afrikaanse of twintig Aziatische 
olifanten. 
De boorkop om de doorpersing uit te voeren werd door de op-
drachtgever “Margriet” gedoopt. De naam betekent “parel”, 
“dochter van de zee”, “kind van het licht”. Het leek het Op-
drachtgevend Bestuur toepasselijk voor een boorkop die moest 
boren in Antwerpen, wereldhavenstad, onder het Albertkanaal. 
Margriet is met haar gewicht van 100 ton een corpulente dame. 
Ter vergelijking : Veertien of twintig volwassen olifanten, afhan-
kelijk of het de Afrikaanse dan wel de Aziatische variant is, we-
gen evenveel. 
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Plaatstalen kern. 
Een doorpersing uitgevoerd met plaatstalen kernbuizen is perfect 
waterdicht. Het concept berust namelijk op een stalen buis, die 
aan de binnen- en de buitenzijde omhuld is met een dikke laag 
beton. Tijdens het doorpersen zijn de buiselementen flexibel, 
doch waterdicht, met elkaar verbonden, hetgeen stuurbewegin-
gen van de het boormachine en zelfs in zekere mate bochtborin-
gen toelaat. De buizen beschikken aldus in de uitvoeringsfase 
van een zekere rotatiecapaciteit. Echter, eenmaal de doorpersing 
is beëindigd, wordt de stalen ziel van elk buiselement ter hoogte 
van de voegen door middel van een stalen strip aan elkaar ge-
last. Op deze wijze wordt een starre verbinding gevormd die 
eveneens voor de waterdichting van het geheel moet zorgen. 
 
Zwellende klei. 
Omdat boven de leidingentunnel de toekomstige Oosterweelver-
binding dient te worden aangelegd, dienden speciale maatrege-
len te worden genomen. Aan de hand van een eerder uitgevoer-
de proefontgraving bepaalde men het zwellend karakter van de 
Boomse Kleilaag die zich net onder de tunnel bevindt.  Wanneer 
de ontgravingswerkzaamheden voor Oosterweelverbinding boven 
de tunnel zullen plaatsvinden, zal dit resulteren in het zich ont-
spannen van de Boomse Klei, wat een zekere verticale verplaat-
sing van het deel van de tunnel net onder de uitgraving zal te-
weeg brengen (zie schets). 
 
Flexibel voegen met gelaste plaatstalen kern.  
Omwille van de verticale verplaatsing (onder de vorm van een 
Gauss-curve) dient de buizenstreng die de tunnel vormt, na het 
lassen eveneens nog in enige mate een zeker flexibiliteit te ver-
tonen. Daarom werd speciaal voor dit project een gelaste (en dus 
perfect waterdichte) maar toch nog flexibele voegverbinding ont-
wikkeld. Om daarbij spanningscorrosie in ter plaatse van de ge-
laste verbinding te vermijden, werd deze bovendien in RVS uit-
gevoerd. Het concept van de gewapend betonnen doorpersbuizen 
met plaatstalen kern werd verder nog verbeterd door toepassen 
van een drievoudig dichtingssysteem in combinatie met een in-
jectiemogelijkheid die in een latere fase nog kan worden benut. 
 
Conclusies 
Met de succesvolle en snelle uitvoering van dit project is duidelijk 
aangetoond dat door middel van een buisdoorpersing met de 
microtunnelling-techniek met een uitzonderlijk grote buisdiame-

ter een zeer rendabel en kostenbesparend alternatief werd beko-
men ten opzichte van de voor deze diameter gebruikelijke tunnel 
met segmenten. Volgende voordelen zijn hierbij te vernoemen: 
- Aanzienlijk snellere uitvoering mogelijk voor lengtes tot 1500 m 
- De vertrekschacht kan een stuk kleiner worden uitgevoerd in 
vergelijking met een segmententunnel. 
- Logistieke problemen met de aanvoer van de segmenten wor-
den sterk gereduceerd 
- Doorlooptijden gepaard gaande met de productie van segmen-
ten worden sterk gereduceerd 
- Het risico op differentiële maaiveldzettingen kan tot een mini-
mum worden beperkt door een gedegen controle van de bento-
nietinjectie gevolgd door een uithardende na-injectie onmiddellijk 
na het uitvoeren van de doorpersing. 
 
Het concept van gewapend betonnen doorpersbuizen met plaat-

stalen kern kon worden uitgebreid naar een grotere diameter van 

3500x4100mm, waarbij bovendien een oplossing werd gevonden 

om de starre doorverbinding van de plaatstalen kern ter plaatse 

van de buisvoegen om te buigen naar een blijvend flexibele ver-

binding met aandacht voor het spannningscorrosie-aspect. 
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