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De bouw van de verbindingsgalerij is een belangrijke fase 

in het onderzoeksprogramma van ESV EURIDICE naar de 

haalbaarheid van ondergrondse opslag van radioactief 

afval in de Boomse klei. Naast de bouw van de tweede 

schacht (1998-1999) is de constructie van de verbindings-

galerij toegewezen aan dezelfde tijdelijke vereniging. De 

werkzaamheden bestaan uit het ontwerp en de bouw van 

het boorschild en de tunnelbekleding én het delven van 

een galerij Ø 4000/4800 op 230 meter diepte. De toege-

paste uitgravingwijze vindt zijn oorsprong in de vele me-

trotunnels in Londen, doch is nooit eerder toegepast op 

dergelijke diepte.  

Studie en voorbereiding  

Gelet op de zeer specifieke omstandigheden en randvoorwaarden 

is een uitgebreide studie uitgevoerd: vertrekkende van een 

schacht Ø 3 m dient men een galerij te bouwen met uitwendige 

diameter van 4,80 m. Alle onderdelen van het boorschild dienen 

dus derwijze te worden ontworpen dat zij via deze schacht kun-

nen aangevoerd worden. Bovendien laat de aanwezige ophaalin-

stallatie niet toe om lasten van meer dan 3,8 ton te vervoeren. 

Het ontwerp en de bouw van de boormachine is volledig uitge-

voerd door Smet-Tunnelling in samenwerking met het atelier van 

Smet-Boring en is gebaseerd op de jarenlange ervaring in het 

ontwikkelen van boormaterieel.  

Fasering der werken  

We onderscheiden de volgende fasen: studie en ontwerpfase, 

productie van de tunnelbekleding, bouw van de montagekamer, 

constructie en proefmontage van het boorschild, graven van de 

tunnel en de afwerking.  

Montagekamer  

De montagekamer heeft een nuttige diameter van 6,3 meter en 

een nuttige lengte van 3,5 meter; deze ruimte was voldoende 

om het complete boorschild (ca. 90 ton) met manuele middelen 

samen te stellen. De werkzaamheden bestaan achtereenvolgens 

uit: het boren van glasvezelankers (om breukvorming van het 

kleimassief te vermijden), openbreken van de bestaande beton-

nen wand in de noordelijke aanzet, delving van de galerij en het 

plaatsen van glijdende boogpro-

fielen en spuitbeton als voorlopige 

bekleding.  

Boorschild en volgtreinen  

De boormachine is op te splitsen 

in 4 grote delen. Ten eerste is er 

de conische snijschoen met uit-

wendige diameter van 4,82 me-

ter. Door het voortduwen van de 

snijschoen wordt de Boomse klei 

binnen het gabariet van de snij-

schoen zeer nauwkeurig wegge-

sneden. De snijschoen is uitgerust 

met een regelbare oversizelat en 

de nodige meetinstrumenten om 

het gedrag van de klei te bestu-

deren. Verderop staat de freesla-

der, bestaande uit een roterende 

snijkop en twee transportbanden 

voor de afvoer van de klei. De 

volgtrein vormt de eigenlijke 

(beweegbare) werkvloer net ach-
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ter het boorschild, en maakt de aanvoer van grond- en segment-

wagens mogelijk. Tenslotte is er de birdwing erector voor de 

plaatsing van de tunnelbekleding.  

Delving van de galerij  

Omwille van het sterk convergerende gedrag van de Boomse klei 

dient een minimale vooruitgang van 2 meter per 24 uur worden 

gehaald, zoniet dreigt de kleidruk op de snijschoen zodanig op te 

lopen dat deze vast komt te zitten en het onmogelijk is de tunnel 

verder uit te graven. Om deze redenen is de snijschoen voorzien 

van een coating (teflon) om de wrijving te verminderen, en zijn 

de nodige wisselstukken aanwezig op de werf. Om nucleair-

technische redenen moet een minimale verstoring van de onder-

grond nagestreefd worden – d.w.z. de minimaal benodigde over-

size – waaruit de noodzaak van een zeer hoge afwerkingsgraad 

van het snijmes en de variabele oversize. De toegepaste tunnel-

bekleding bestaat uit betonnen segmenten met een dikte van 40 

cm en een lengte van 1 meter. Elke ring bestaat uit 10 segmen-

ten en 2 sluitstenen (wedges). Na het plaatsen van alle normale 

segmenten worden de 2 spievormige sluitstenen vanuit de snij-

schoen in de ring geduwd. De ring wordt zodoende geëxpan-

deerd tot tegen de uitgegraven klei. De maximaal gerealiseerde 

vooruitgang bedroeg 3 meter per dag. Alle afwijkingen in hoogte 

en richting bleven ver beneden de toegelaten waarden. Tijdens 

de volledige duur van de delving werden elke 30 seconden de 

boorparameters en spanningsmetingen in boorschild en betonnen 

segmenten geregistreerd. Deze gegevens zullen na een uitge-

breide studie bijdragen tot een verfijning van de bestaande com-

putermodellen die het gedrag van de Boomse klei op grote diepte 

simuleren.  

Besluiten  

Naast een zeer intense samenwerking tussen opdrachtgever, 

ontwerper en uitvoerder is een grondig en gedetailleerd ontwerp 

onontbeerlijk voor dergelijke risicovolle projecten. Dit proefpro-

ject heeft niettemin de haalbaarheid van boortunnels in sterk 

convergerende lagen aangetoond, met een minimale verstoring 

van de ondergrond, een hoge kwaliteit en afwerkingsgraad én in 

een veilige werkomgeving voor het tewerkgestelde personeel. 
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