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Delicate grondwaterpeilverlaging in 
functie van nieuwe tunnelconstructie 
Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs die zich dezer dagen op de Krijgsbaan (R11) langs Antwerp Airport begeven, passeren ter 
hoogte van de luchthaven door een nieuwe, 420 meter lange tunnel. Deze werd aangelegd om een verplichte obstakelvrije veilig-
heidszone achter de start- en landingsbaan te kunnen creëren en is nog maar pas toegankelijk voor het verkeer. De bouw van de 
tunnelconstructie werd onder meer mogelijk gemaakt via gesofisticeerde bron- en retourbemalingswerken. 

De realisatie van de tunnel langs Antwerp Airport nam goed twee jaar in 
beslag. De lengte van het overdekte gedeelte, met aansluitend een af- en toerit 
in open sleuf, bedraagt 420 meter. Het veiligheidsgebied op het tunneldak 
is ingericht als een omheinde graszone. De werken werden in goede banen 
geleid door THV Jan De Nul NV-Cit BLATON, die als gespecialiseerde aanne-
mers veel inspraak kregen in de uitvoeringsmethode (engineering & build). 
Voor de uitvoering van de noodzakelijke bronbemalingswerken met bijhorende 
retourbemaling deden ze een beroep op de diensten van G. Smeyers nv.

BEMALING MET DIEPTEBRONNEN
Om de aanleg van de 800 meter lange en 35 meter brede tunnelconstructie 
mogelijk te maken, moest het grondwaterpeil verlaagd worden tot ca. 10 
meter onder het maaiveld. “Ter hoogte van de twee diepere pompputten 
moesten we het zelfs plaatselijk verlagen tot 14 meter onder het maaiveld”, 
vertelt René Lambrechts, bestuurder bij G. Smeyers nv. “En hoewel een bema-
ling met dieptebronnen onvermijdelijk een meer dan behoorlijke impact heeft 
op de omgeving, moesten we ervoor zorgen dat het grondwaterpeil ter hoogte 
van het nabijgelegen Fort van Mortsel gehandhaafd bleef. Daar bevinden 
zich immers een aantal visvijvers, en in de kelders van het oude fort huist 
permanent een vleermuizenkolonie. Het bestek eiste dat de leefomstandighe-
den van de aanwezige dieren niet verstoord mochten worden, en dus was een 
uitgebreide retourbemaling zonder meer noodzakelijk.” 

OP BASIS VAN COMPUTERSIMULATIE
In totaal boorde G. Smeyers nv een twintigtal bemalingsbronnen – inge-
plant aan beide zijden van de tunnel, tot op een diepte van ca. 30 meter 
onder maaiveld. In elke bemalingsbron werd een onderwaterpomp met 
een geschikte capaciteit en opvoerhoogte geïnstalleerd. “De studie voor de 

uitvoering van de omvangrijke bemalingswerken en de bijhorende noodza-
kelijke retourbemaling is uitgevoerd door onze eigen studiedienst”, aldus 
René Lambrechts. “Hierbij hebben we een computersimulatie gebruikt die 
we hebben opgesteld met behulp van de MODFLOW-software. Het opge-
pompte water werd via een gespiegellaste afvoercollector (in PE 160 mm) 
naar de 35 retourputten gevoerd, die zich langs de rand van het fortdomein 
bevonden. In totaal hebben we ongeveer 3000 lm leiding aangelegd om 
de bemalings- en retourbemalingswerken mogelijk te maken. We hebben 
enkele gespecialiseerde techniekers alles van nabij laten opvolgen, zodat het 
aannemersconsortium zeker kon zijn van een goed resultaat.”

RESTRICTIES IN ACHT NEMEN
Net zoals THV Jan De Nul NV-Cit BLATON moest ook G. Smeyers nv rekening 
houden met enkele specifieke restricties. Zo moesten alle boorwerken ter 
hoogte van het centrale gedeelte van de tunnel – in het verlengde van de 
start- en landingsbaan – ’s nachts worden uitgevoerd omdat er dan geen 
luchtverkeer plaatsvond. “Dit heeft echter geen invloed gehad op de kwali-
teit van ons werk”, benadrukt René Lambrechts. “De uitvoering van de bema-
ling en de retourbemaling is bijzonder vlot verlopen, tot grote tevredenheid 
van onze klant en hun opdrachtgever. Dit project is een zeer mooie referentie 
voor onze firma omdat quasi al onze sterktes aan bod zijn gekomen. Voorts 
zijn we ook gespecialiseerd in andere courante technieken zoals verticale 
filters en horizontale drains. De werken op de Krijgsbaan zijn al een tijdje 
afgerond, maar inmiddels zijn we actief op enkele andere grote werven: de 
A11 en het Simon Stevin-project in Brugge, de LNG-terminal in Zeebrugge 
(voor Balzola), het kruispunt Noorderlaan-Ijzerlaan in Antwerpen, The Loop 
in Gent … We mogen gerust stellen dat G. Smeyers nv een toonaangevend 
bedrijf is op het vlak van studie en uitvoering van bronbemalingswerken.”    ❚
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