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Leopold ll-tunnel in Brussel

24 CCO vierkante rneter
betcnherstel cnder de grcnd
over minder dan een jaar moeten de renovatiewerken aan de Leopord *-tunner in Brussel klaar

kreine groep u"nn"*"., r«eeg onrangs de kans om het betonherstel van dichtbiite ondezoeken

punt gaat het om A" groot*Jwerf vàn het land, met duuzaamheid als een hoofdcriterium'

zijn. Een

, Op dat

Een kteine graep onderzocht onlangs het betonherstel aan de Leopold lt-tunnel tn Brussel

De Leopold ll-tunnel werd in 1986 gebouwd.

Ze is meer dan 2,5 km lang en daarmee de

langste tunnel in het land. Maar rond 2010

werd al duidelijk dat- ze aan herstelling toe

was. ln 2014 werden dan de eerste vallende

brokstukken gesignaleerd'

ENORME OPDRACHT
Opdrachtgever Brussel Mobiliteit vertrouw-

de de werken toe aan een consortium dat be-

staat uit Fabricom Engie en Circul 2020, dat

op zijn beurt bestaat uit Besix en Jan De Nul.

Fabricom Engie staat in voor de elektrome-

chanische werken: ventilatie, verlichting, sig'

nalisatie enzovoort- De civiele werken wor-

den uitgevoerd door Tunnel 2020, dat bestaat

uit lan De Nul, Besix en Denys. Binnen dat

consortium is Denys verantwoordelilk voor

het betonherstel.

Projectleider Simon Scharlaken van Denys

schetste de enorme omvang van het proiect.

De plafondplaten alleen al hebben een oPPer-

vlakte van 70 000 m2. Alles samen moet er

24 000 m2 beton hersteld worden. Daarnaast

moeten 9 ventilatiekanalen, 2 pomplokalen en

l3 nooduitgangen gerenoveerd worden' Bo-

vendien moeten er l7 nieuwe nooduittanten

bijgebouwd worden, in liin met de Europese

vei I igheidsvoorschriften.

De opdrachtnemers kregen een resultaat-

verbintenis. Er werden hen geen renoYatie-

technieken opgelegd. Bovendien bliiven ze

een kwarteeuw verantwoordeliik voor het

goede functioneren van de tunnel. Ze ston'

den dus voor de moeiliike taal< om duur-

zaamheid te combineren met l<osteneÍflcièn-

tie op de lange termijn.

DIAGNOSE
Het betononderzoel< waarop de aannemers

zich baseerden, werd uitgevoerd door Sana-

com. Zaakvoerder Matthias Maes bel<lem-

toonde dat een goede keuze onmogelijk ls

zonder een zeer grondige diagnose' Er wer-

den verschillende problemen vastgesteld:

scheuren, delaminatie (stul<ken beton die

loskomen) en ool< corrosie van de wape-

ning,. Maar niet alleen de schade moet be-

paald worden, men moet ook onderzoeken
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welk fenomeen verantwoordeliik is' ln de

Leopold ll-tunnel was er biivoorbeeld op

veel plaatsen insilpelend vocht. Bovendien

moet men achterhalen wat dit fenomeen

veroorzaakt.

Duurzaam herstel zal altild eerst de oorzaak

van het fenomeen proberen weg te nemen' ln

de Leopold ll-tunnel was dit niet altijd moge-

lijk. De trillingen van de nabiigelegen metroliin

konden niet geëlimineerd worden. Op bepaal-

de plaatsen liggen parkings boven de tunnel,

van waaruit in de winter water gemengd met

strooizout naar beneden siiPelt.

TEGEN DE KLOK
Tijdens het bezoek aan de tunnel stiPte Simon

Scharlaken nog een bijkomende uitdaging aan:

de werkomstandigheden. De oorspronkeliike

constructie werd door verschillende bedrii-

ven gebouwd. Voor zover nu bekend bestaan

er geen volledige plannen van de hele tunnel'

Daarom werd eerst een volledige 3D-scan

uitgevoerd. Nu bestaat een volledig BIM-mo-

del van de tunnel, dat ook in de onderhouds-

fase nuttig is.

Maar daarnaast is de Leopold ll-tunnel van-

zelfsprekend een verkeersas van bovenlokaal

belang. Een Permanente sluiting gedurende

lange tijd was onhaalbaar. Er is wel een zo-

mersluiting, zodat de aannemers drie maan-

den lang 24 uur op 24 kunnen werken. Maar

van sePtember tot juni moet het werk gecon-

centreerd worden in een nachteliik periode

van 22.00 tot 06.00 u. De rest van de dag riidt

er verkeer door de tunnel en moet dus vol-

daan ziin aan bePaalde minimale functionele

eisen op het vlak van ventilatie, verlichting,

camera's enzovoort.

De eigenlijke bouwwerken begonnen in 2018

met het asbestvrii en asbestveilig maken van

de tunnel. Normaal gezien is alles gebruiks-

klaar in mei 2021.

Dit exclusieve bezoek was een van de bouw-

plaatsbezoeken Seortaniseerd door Duur-

zaam Betonherstel. Dit proiect stimuleert de

toePassing van duurzame en innovatieve tech-

nieken, zowel wat betreft de diagnose als de

materiaalkeuze en de uitvoerinS. Het is een

initiatief van de Vlaamse Confederatie Bouw,

de architectenvereniging NAV, het WTCB en

de federatie van de betonherstellers FEREB'

Het krilgt de steun van VLAIO'

Geinteresseerdl Stuur een e-mail naar

tim.vanhelden@confederatiebouw.be
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Rond 201 A werd al dutdelijk dat de tunnel aan he$telltng toe was'
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