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WATER- EN RIOLERINGSWERKEN

FILELEED NABIJ GEEL-WEST

Langdurig aanschuiven aan 
verkeerslichten of aan de op- en 
afritten van de snelweg leidde al 
tot heel wat frustratie van auto-
mobilisten nabij het complex 
Geel-West en aan de kruispunten 
N19-Bell Telephonelaan en 
N19-Nijverheidsstraat. Onveilige 
situaties en sluipverkeer maken de 
omgeving bovendien weinig 
aantrekkelijk. Een oplossing was 
dan ook dringend nodig. 
Met een dubbele rotonde (met 
bypasses) en fly-over koos de 
Vlaamse overheid voor een veilige 
en vlotte doorstroming van het 
verkeer. Het is een bewuste zet om 
het fiets- en autoverkeer zo veel 
mogelijk te scheiden. Langs beide 
op- en afritten van de E313 komen 
er ruime rotondes. Zachte weg-
gebruikers zullen via aparte tunnels 
onder de rotonde kunnen passeren, 

veilig afgescheiden van het drukke 
auto- en vrachtverkeer. Een 
belangrijk aandeel in de oplossing 
van het verkeersprobleem nabij 
Geel-West wordt verwacht van de 
realisatie van de fly-over. Via de fly-
over zullen bestuurders rechtstreeks 
over de snelweg, de noordelijke 
rotonde en het Albertkanaal kunnen 
rijden, zonder hinder of kruisende 
verkeersbewegingen. 

NUTSLEIDINGEN 
VERPLAATSEN
Voor er evenwel gestart kon worden 
met de grote infrastructuurwerken, 
moesten de bestaande nuts-
leidingen aangepakt worden. Veel 
van die kabels en leidingen lagen 
immers in de weg en moesten 
verplaatst worden. En dan kwam 
de tijdelijke handelsvereniging 
tussen Conduterra (gespecialiseerd 
in allerhande leidingwerken), 

Lareco (verantwoordelijk voor alle 
beton- en bestratingswerken) en 
Dekabo (specialist – onder meer via 
dochteronderneming Underground 
Solutions – in ondergrondse 
boringen) op de proppen. Alle 
leidingen moesten immers onder het 
nabijliggende Albertkanaal 
getrokken worden. “We beseften 
dat we met de drie partijen elk 
onze knowhow konden inbrengen, 
maar dat we elk apart onvoldoende 
in huis hadden om de aanbesteding 
in eigen handen aan te pakken. 
We hebben dan ook onze drie 
sterktes gebruikt om binnen die 
tijdelijke handelsvereniging een 
mooi project neer te zetten”, zegt 
Klaas Vantomme van Conduterra.

BOREN IN EEN MOERAS
“Ons werk was dus zeer belangrijk 
om de grote infrastructuurwerken te 
kunnen laten starten”, aldus Klaas 
Vantomme, gedelegeerd bestuurder 
bij Conduterra. “In ons contract 
stonden dan ook strikte deadlines 
vermeld die we moesten respec-
teren, zodat de rest van de werken 
geen vertraging zou oplopen. In het 
aanbestedingsdossier stond vermeld 
dat we moesten werken met twee 
ondergrondse boringen, waarvan 
eentje van 1.500 mm. De onder-
grond bleek echter zo onstabiel – 
het bleek om een voormalig moeras 
te gaan – dat zo'n grote boring 
geen optie was. In onderling 
overleg met de opdrachtgever 
hebben we dan ook gekozen voor 
drie ondergrondse boringen met 
een kleinere diameter.” 
“In totaal hebben we twee boringen 
gedaan van 900 mm en een van 
500 mm”, vult Dimitri Fack aan. 
Fack is business unit manager bij 
Dekabo. “Het was gewoon beter 

om met drie kleinere boringen te 
werken, zowel naar stabiliteit als 
naar veiligheid toe. De eerste 
boring was 599 meter lang, de 
tweede was 452 meter lang en de 
laatste 407 meter lang. De drie 
boringen werden onder elkaar 
uitgevoerd. De diepste boring ligt 
op ongeveer 40 meter onder het 
maaiveld. De andere liggen 
respectievelijk op 35 en 25 meter 
diep. Er werd geopteerd voor 
boringen die onder elkaar liggen 
om de eenvoudige reden dat alle 
leidingen bij de in- en uittrede in 
dezelfde sleuf moesten liggen. De 
plaats van opstelling speelde dus 
mee.”

GPS-GESTUURDE BORING
Ondergrondse boringen zijn geen 
alledaagse activiteiten, behalve 
dan voor Dekabo. “We starten 
altijd met een beschrijving van de 
twee punten”, vertelt Dimitri Fack. 
“De werfleider zorgt voor alle 
voorbereidingen en planaanvragen. 
Daarna komt de voorbereidings-
ploeg op de werf. Die maakt de in- 
en uittredeput. Vervolgens verschijnt 
de boorploeg ten tonele. Die stelt 
dan haar boormachine op aan de 
rand van put A en boort – in 
principe altijd in een parabool – 
van put A naar punt B. 
Elke boormachine is voorzien van 
stangen, variërend tussen twee en 
negen meter lang. Die stalen 
stangen worden aan elkaar 
geschroefd. Aan de voorste stang is 
er een boorkop bevestigd, samen 
met een sonde. Die sonde geeft 
signalen naar de oppervlakte die 
door een werknemer tussen beide 
putten opgevangen worden via het 
meettoestel. Zo kan gedetecteerd 
worden hoe diep de boorkop zich 

DRIE BOORGATEN ONDER
ALBERTKANAAL VOOR NUTSLEIDINGEN

N.a.v. ingrijpende infrastructuurwerken aan het com-
plex Geel-West moesten er nutsleidingen van AVVV,  
Aquafin, Eandis, Pidpa en Telenet verplaatst worden. 
Het nabije Albertkanaal vormde een bijkomende 
hindernis. De leidingen aan bruggen hangen bleek 
geen optie, waardoor enkel ondergrondse boringen 
soelaas konden brengen. InfraStructure bracht de drie  
spilfiguren van de tijdelijke handelsvereniging rond 
de tafel: Klaas Vantomme, (gedel. best. bij Condu-
terra), Dimitri Fack (business unit manager bij Dekabo)  
en Roeland De Bisschop (projectleider van Lareco).

Door Jan De Naeyer

DOORGEDREVEN SAMENWERKING 
LEIDT TOT GESLAAGD PROJECT

De eerste gietijzeren buis wordt door het boorgat getrokken

Het boren van de gaten moet steeds nauwlettend in de gaten gehouden worden
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bevindt en onder welke hellings-
hoek de boorkop staat. In een 
zachte ondergrond staat er op de 
boorkop een stuurplaat waarmee 
de kop in alle richtingen gestuurd 
kan worden. In een rotsondergrond 
wordt er gebruikgemaakt van een 
'tricone bit'.”
Bij de boringen onder het 
Albertkanaal was het natuurlijk geen 
optie om met een meettoestel boven 
de boorkop te lopen. Daarom werd 
er gebruikgemaakt van een 
zogenaamde steering tool. “Je kunt 
een dergelijke boring eigenlijk 
omschrijven als een gps-gestuurde 
boring”, aldus Dimitri Fack. “Via 
een laptop konden we de exacte 
locatie van de boorkop continu 
volgen qua hellingsgraad en 
diepte. Het boorprofiel was vooraf 
uitgetekend en dat konden we via 
die steering tool volledig volgen.”

BENTONIET VOOR 
STABILISERING BOORGAT
“Tijdens het boren wordt bentoniet, 
een mengsel van water en klei, mee 
in de stangen gepompt. Dankzij het 
bentoniet wordt het vrijgekomen 
boorgat stabiel gemaakt en kan het 
overtollige zand afgevoerd worden 
naar de twee putten. Op die 
manier ontstaat er een stabiele 
tunnel waarin de nodige leidingen 
getrokken kunnen worden. 
Wanneer we met de boorkop 
put B bereikt hebben, gebruiken we 
een ‘ruimer’ die het boorgat groter 
maakt. Dat kan in één stap gebeurd 
zijn, maar bij grotere boringen kan 
dat soms meerdere weken duren. 
Daarna trekken we de leiding van 
put B naar put A in het boorgat”, 
aldus nog Dimitri Fack. 

EXACTE X-, Y- EN 
Z-COORDINATEN 
VIA MEETSONDE
Boren onder een kanaal is nog iets 
anders dan een straatonderboring. 
Er moet met verschillende para-
meters rekening gehouden worden 
bij het studiewerk. “Je moet een 

bepaalde tolerantie respecteren”, 
vertelt Klaas Vantomme. “Zo 
moesten we 15 meter afstand 
bewaren tussen onze hoogste 
boring en de bodem van het 
kanaal. De diepste boring bevindt 
zich op 23 meter onder de bodem 
van het Albertkanaal. Vanzelf-
sprekend moest onze studie eerst 
goedgekeurd worden door de 
Vlaamse overheid die het Albert-
kanaal beheert. Ze wou bovendien 
de exacte positie van de boorgaten 
weten. Daarom werd er meteen na 
de boring een meetsonde door het 
boorgat gestuurd, zodat we de 
precieze x-, y- en z-coördinaten 
konden registreren. De loutere 
locatie van het intrede- en het 
uittredepunt bleek onvoldoende 
voor de opdrachtgever. Dankzij die 
aanpak vingen we ook het verschil 
op tussen de pilootboring en de 
daadwerkelijke positie van de 
buizen.” 

PROACTIEF
“Daarnaast is het ook zo dat er 
plannen bestaan om het Albert-
kanaal te verbreden. Met die 
plannen hebben we bij onze 
boringen al rekening gehouden, 
zodat de leidingen niet in de weg 
komen te liggen wanneer de 
verbredingswerken uitgevoerd 
zullen worden”, zegt Dimitri Fack. 
“Ook Fluxys zal nog leidingen 
onder het Albertkanaal doortrekken. 
Met de positie van die Fluxys 
leidingen hebben we ook al 
rekening gehouden. En tot slot zijn 
er ook nog een aantal wacht-
leidingen geïnstalleerd, zodat er 
in de toekomst probleemloos 
bijkomende kabels en leidingen 
door de boorgaten getrokken 
kunnen worden.”

2,5 MAANDEN BOREN
Begin juli 2011 was de gunning 
van Pidpa aan de tijdelijke 
handelsvereniging van Lareco, 
Dekabo en Conduterra een feit. 
Klaas Vantomme: “We zijn dan 

meteen rond de tafel gaan zitten. 
Nog tijdens het bouwverlof van 
2011 hebben we een aantal 
voorbereidende werken uitgevoerd. 
In de straat waaruit de boringen 
zouden vertrekken, bevinden zich 
immers enkele bedrijven waarvan 
de toegang te allen tijde gewaar-
borgd moest blijven. Voor een 
lokaal transportbedrijf hebben we 
zelfs een tijdelijke wegomlegging 
gebouwd. Begin augustus zijn we 
gestart met de eerste boring. Dat 
was vanzelfsprekend de langste en 
diepste boring.” 
“Over de drie boringen hebben we 
in totaal 2,5 maanden gedaan”, 
voegt Dimitri Fack toe. “Midden 
oktober 2011 waren alle boringen 
achter de rug.”

OVERKOPPELING AQUAFIN 
LEIDING IN ÉÉN DAG
Een van de leidingen die verplaatst 

moest worden, was een afval-
waterafvoer van polyethyleen met 
een diameter van 250 mm van 
Aquafin. Die hing vroeger aan een 
bestaande brug en moest 
afgekoppeld zijn tegen midden 
september 2011. “De over-
koppeling van de bestaande leiding 
op de nieuwe moest in één dag 
gebeurd zijn. Op dat moment 
moesten alle pompkamers vanzelf-
sprekend klaar en getest zijn. 
Aquafin had ons gevraagd om op 
droger weer te wachten, zodat zijn 
bufferbekkens eventuele 
vertragingen bij het overkoppelen 
zouden kunnen opvangen. Maar 
dat bleek uiteindelijk nergens voor 
nodig, want de overkoppeling 
gebeurde probleemloos en was 
in één dag rond, zoals gevraagd.”

GIETIJZEREN PIDPA LEIDING
Een andere leiding was een drink-
watertoevoerleiding van water-
maatschappij Pidpa. Die was 
speciaal omdat ze uitgevoerd was 
in nodulair gietijzer met een 
diameter van 500 mm. “In eerste 
instantie zorg je er vanzelfsprekend 
voor dat het boorgat klaar is en dat 
de machine aan de ene kant klaar 
staat met de trekkop. Aan de 
intredekant hebben we een schans 
gebouwd, zodat de gietijzeren 
buizen van elk 5 meter lang onder 
een hoek van 30° in het boorgat 
getrokken konden worden. Terwijl 
de ene buis in het gat getrokken 
werd, werd een andere buis op de 
schans gelegd en gekoppeld aan 
de ene buis. De dichtingen werden 
geïnspecteerd. Daarna was de 
verbinding een feit en kon ook die 
buis in het boorgat getrokken 
worden. Op die manier konden we 
continu doorwerken, omdat we op 

TIJDELIJKE HANDELSVERENIGING
Het project in Geel-West werd uitgevoerd door een tijdelijke 

handelsvereniging tussen Conduterra (gespecialiseerd in allerhande 
leidingwerken), Lareco (verantwoordelijk voor alle beton- en 

bestratingswerken) en Dekabo (specialist – o.m. via dochteronderneming 
Underground Solutions – in ondergrondse boringen). 

Het werken via een dergelijke constructie had zo zijn voordelen. 
“Ik ben de initiatiefnemer geweest voor deze tijdelijke handelsvereniging”, 
zegt Klaas Vantomme van Conduterra. “Ik had de aanbesteding inzake 

leidingaanleg opgemerkt en ik had gezien dat er ook gestuurde boringen 
en bestratingswerken in het lot zaten. Daarom ben ik op zoek gegaan 

naar partners en die heb ik gevonden in Lareco en Dekabo. In het 
verleden hadden we al verschillende keren samengewerkt. We zijn dus 
rond de tafel gaan zitten en we hebben resoluut gekozen om er samen 

voor te gaan. Kosten en winsten werden allemaal onder elkaar verdeeld. 
De samenwerking tussen ons drieën verliep bijzonder vlot en heeft al 

geresulteerd in andere projecten die we samen aangepakt hebben. Met 
z'n drieën sta je immers een stuk sterker in je schoenen. Dit project kostte 
bijvoorbeeld 1,1 miljoen euro en je wordt pas betaald bij de voorlopige 

oplevering. Dat is maanden na de start van de werken. Je moet die 
periode financieel zien te overbruggen en dat gaat nu eenmaal 

gemakkelijker met z'n drieën dan alleen.”

Om de gietijzeren buizen onder helling in het boorgat te trekken, werd een 
tijdelijke schans gebouwd 

Verschillende leidingen worden samen 
door één van de 3 boorgaten getrokken
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de schans drie buizen achter 
elkaar konden leggen en koppelen. 
Zodra we vertrokken waren met de 
gietijzeren leidingen, moesten we 
ook doorwerken tot wanneer de 
laatste buis getrokken en gekoppeld 
was. Op die bewuste dag zijn we 
begonnen om 7 uur 's morgens en 
om 23 uur was de laatste buis 
geïnstalleerd.”

HELLINGSGRAAD 
VIA KOPPELINGEN
In tegenstelling tot polyethyleen 
leidingen zijn gietijzeren buizen in 
geen enkel opzicht flexibel. De 
hellingsgraad moest dan ook 
gerealiseerd worden via de koppel-
stukken. “Elke koppeling, elke mof 
kan tot 7° schuin geplaatst worden. 
Dat betekent dat we elke vijf meter 
een speelruimte hadden van 7° om 
de hellingshoek te realiseren. Aan 
elke buis zat een lasnaad, zodat 
we een externe vergrendeling 
konden maken, waardoor het risico 
om de buizen uit elkaar te trekken, 
onbestaand werd. Over de 
koppelingen trokken we ook een 
rubberen kous, zodat er zeker geen 
vuil in de drinkwaterleidingen zou 
kunnen doordringen”, aldus Klaas 
Vantomme.

MINDER HINDER
Tijdens de werken werd er steeds 
naar gestreefd om de omwonenden 
en de omliggende bedrijven zo 
weinig mogelijk hinder te bezorgen. 
Eerder werd al vermeld dat er voor 
een naburig transportbedrijf een 
aparte wegomlegging gerealiseerd 
werd. Maar ook met de andere 
omwonenden werd er rekening 
gehouden. “In tegenstelling tot de 
gietijzeren buizen die ter plaatse 

gekoppeld werden, waren de 
polyethyleen buizen al op voorhand 
aan elkaar gelast. Wanneer je 
m.a.w. 600 meter buis in één stuk 
door een boorgat moet trekken, 
dan ligt de hele straat vanzelf-
sprekend vol. De toegang tot 
opritten was dan ook niet meer 
mogelijk. Daarom hebben we die 
buizen 's nachts getrokken, rekening 
houdend met een omliggend bedrijf 
dat met een tweeploegenstelsel 
werkte. We zijn met andere 
woorden begonnen om 22 uur en 
waren om 6 uur 's morgens klaar, 
voordat de ochtendploeg er was.”

GRONDVERZAKKING
Bij het hele project was er ook een 
belangrijk lot van bestratings- en 
betonwerken voorzien. “Zo moesten 
er twee pompputten voor Aquafin 
ter plaatse gebetonneerd worden”, 
aldus Roeland De Bisschop van 
Lareco. “Zowel aan de intrede- als 
aan de uittredeput hebben we in 
totaal zo’n 1.000 m² bestratings-
werken uitgevoerd. Aanvankelijk 
was het de bedoeling om in de 
groenzones te blijven, maar 
wegens eigendomsperikelen was 
dat niet mogelijk, waardoor we een 
groot deel van de Molenbergstraat 
hebben moeten opbreken en 
opnieuw aanleggen. Daar werden 
we dan nog eens geconfronteerd 
met een grondverzakking wegens 
de onstabiele ondergrond, waar-
door er ook veel aanvullings- en 
verdichtingswerk aan te pas kwam. 
Die onstabiele ondergrond, in com-
binatie met een hoge grondwater-
stand, was ook de oorzaak van 
ingrijpende beschoeiingswerken en 
een extra bronbemaling bij de 
realisatie van de pompputten”, 
besluit Roeland De Bisschop. 

Het boren van de gaten neemt weinig werkoppervlakte in beslag
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