
De RER,
een belangrijk project voor 
de toekomstige mobiliteit

BESIX kreeg twee contracten toegewezen binnen het RER-project 
(regionale expresstreinen). Het eerste project betreft de opwaardering 
van lijn 161 naar 4 sporen tussen het station van Watermael en het 

knooppunt in Louvain-la-Neuve; het tweede betreft de bouw van 
de spoorlijn Ukkel-Bigarreaux (tussen Brussel en Nijvel). 
De twee projecten werden toevertrouwd aan twee jonge 

projectmanagers, Fabian Boucher en Fabian Sinapi, die worden 
bijgestaan door Jean-Marie Genonceaux, BESIX Director of Works. 

Andere entiteiten van de Groep, Socogetra en Franki Foundations, 
spelen ook een belangrijke rol in dit project.

Infrabel, de Belgische 
spoorinfrastructuurbeheerder, 
kende verschillende 
onderdelen van het RER-
project aan BESIX toe. 
Het ging daarbij om complexe 
opdrachten waarvoor de 
projectplanning zo goed als 
perfect moest zijn, vooral 
wanneer lijnen tijdelijk 
moesten worden gesloten.

Ukkel-Bigarreaux, 
verbetering in zicht

In het zuidwesten van Brussel 
werkt BESIX actief aan lijn 
124 tussen Ukkel en de 
toekomstige terminus Braine-
Alliance. De bedoeling is om 
de nominale snelheid van de 
treinen op te trekken tot 
160 km/uur. Het project ging 
van start op 12 oktober 2009 
en zal naar verwachting 
worden afgerond in april 2011.

“Het bijzondere aan deze 
opdracht is dat we in een 
zeer besloten ruimte werken, 
dichtbij treinsporen die in 
gebruik zijn. 

We hebben al vaak kleine 
machines moeten gebruiken”, 
licht projectmanager Fabian 
Sinapi toe. 
“Bovendien werd op 
onze werf een HSE-audit 
uitgevoerd. We slaagden 
met vlag en wimpel, en 
tijdens onze maandelijkse 
veiligheidsvergadering kregen 
we van Tuc Rail felicitaties 
voor het beheer van onze 
werf. Het werd zelfs vermeld 
in het verslag en dat gebeurt 
zelden! De werken waarvoor 
22.240 werkuren nodig waren, 
werden uitgevoerd zonder 
één enkel ongeval. We kozen 
ervoor om zoveel mogelijk 
met BESIX-werknemers 
te werken en zo weinig 
mogelijk een beroep te doen 
op onderaannemers. En 
de resultaten zijn echt zeer 
positief. Het klopt dat ik geluk 
heb gehad om te kunnen 
samenwerken met Raoul 
Delval, die een zeer ervaren 
hoofdploegbaas is. Voor dit 
project, met name voor een 
afwijking van het ontwerp, 
hebben we samengewerkt 
met Franki Foundations om 
een muur met een diameter 
van 80 cm met secanspalen te 
bouwen.”

Bosvoorde-Hoeilaart, 
dichtbij de natuur 

In het zuidoosten van Brussel 
is de tijdelijke vennootschap 
BESIX-Socogetra gestart 
met de werken aan twee 
spoorlijnen met een totale 
lengte van meer dan 4,5 km. 
Bijzonder is dat die lijnen 
doorheen de drie regio’s van 
het land lopen: de eerste lijn 
doorkruist het Zoniënwoud in 
de Brusselse en de Vlaamse 
regio, de tweede doorkruist 
de gemeenten Hoeilaart 
(Vlaams grondgebied) en La 
Hulpe (Waals grondgebied).
Er moeten kleine civiele 
constructies worden 
afgebroken of uitgebreid, 
en in het Zoniënwoud 
moeten nieuwe kleine 
oversteekplaatsen voor wild 
(ecobruggen) en groene 
beschermingsmuren worden 
gebouwd. Het belangrijkste 
onderdeel van het project is 
echter de bouw van een cut 
and cover-tunnel van 500 m.

Fabian Boucher, 
Projectmanager : 

“De grootste uitdaging vormen 
de werken in het Zoniënwoud. 
Dat is namelijk een zeer 
beschermd (Natura 2000- en 
archeologisch waardevol gebied) 
en bewaakt gebied (gemeentelijke 
autoriteiten, IBIM, Natuur en Bos, 
verenigingen, enz.). 
De milieubeperkingen stellen 
ons voor grote moeilijkheden. 
Vooral ervoor zorgen dat 
tijdens het vellen van 
bomen de winterslaap van 
vleermuizen en het nestelen 
van vogels niet worden 
gestoord is moeilijk, evenals 
vervuilde grond wegnemen 
(volgens verschillende normen 
naargelang van gebied 
van afkomst/bestemming) 
en woekerende planten 
verwijderen. De werf is 
een ‘openlucht showroom’ 
voor verschillende civiele 
technieken: uitgravingen, 
Berlijnse wanden, 
damwanden, beschoeide 
sleuven, micro- en 
secanspalen, trillen en heien 
en tunnelwerken onder sporen 
die in gebruik zijn. 
De jonge technische afdeling 
zal heel wat ervaring opdoen !”



Niet alleen Socogetra is 
betrokken bij het project 
(voor werken ter waarde 
van EUR 6,5 miljoen op 
een totale projectwaarde 
van EUR 28 miljoen). 
Er zullen ook sub-
contracten worden 
afgesloten met Franki 
Foundations and West 
Construct. De werken zijn 
van start gegaan in maart, 
en het eerste beton zal in 
mei worden gestort. 
De oplevering is gepland 
voor augustus 2012.
Er zitten nog andere projecten 
voor Infrabel in de pijplijn. 
BESIX hoopt ook nog andere 
contracten binnen te halen 
(Bakenbos/La Hulpe).

Fabian Boucher & Fabian 
Sinapi, punten van 
overeenkomst

De beide Fabians 
kregen de leiding over 
verschillende lijnen van 
de toekomstige RER. Een 
belangrijk project voor de 
toekomstige mobiliteit. 
De twee projectmanagers 
kennen elkaar goed: ze zijn 
allebei afgestudeerd aan de 
VUB, ze deden hun eerste 
ervaring op in het buitenland 
en voor beiden is dit hun 
eerste project in België.

Franki Foundations 
past voor dit project 
zijn hele arsenaal 
technieken toe

De werken voor de RER zijn 
van start gegaan. Het is voor 
Franki Foundations 
een uitstekende gelegen-
heid om zijn ruime gamma 
oplossingen aan te wenden 
en om een allesomvattende 
aanpak voor te stellen 
die slechts weinig andere 
funderingsaannemers 
aankunnen. Of het nu gaat 
om heiwerken, grond-
verstevigingswerken 
(stenen of groutkolommen), 
vernagelde of damwanden, 
het zijn vaak moeilijke 
werken vooral wat de 
toegang of werkomstandig-
heden betreft. 

Bovendien staat Tuc Rail 
bekend als een veeleisende 
klant die niet gemakkelijk 
alternatieve oplossingen 
aanvaardt. 

Frank Foundations en 
BESIX zijn er toch 
in geslaagd om een 
alternatieve oplossing met 
een wand van secanspalen 
te laten goedkeuren voor 
de moeilijke beschoeide 
sleuven van het project in 
Ukkel.
Het project betreft de 
bouw van een 250 m lange 
keermuur. Tuc Rail had een 
oplossing met beschoeide 
sleuven voorzien, maar 
de lage productiviteit en 
de hoge kosten van deze 
techniek deden BESIX voor 
een alternatieve oplossing 
kiezen. Het gewicht van de 
grond op een overkraagde 
plaat zorgt voor een negatief 
moment bovenop de muur 
dat de eruit voortvloeiende 
maximale verschuivingen 
en het moment vermindert. 
Daardoor is het mogelijk 
om een aanzienlijke 
grondhoogte (> 4 m) 
te behouden zonder 
permanente grondankers te 
moeten gebruiken. Dankzij 
het nauwgezette werk van 
de twee ontwerpbureaus en 
een goede samenwerking 
tussen BESIX en Franki 
Foundations werd een 
alternatieve oplossing met 
secanspalen goedgekeurd.

De RER 
in Genval

Momenteel is Franki 
Foundations actief op 
andere RER werven : 
Limelette, Haren, Dilbeek, 
en Genval. 
Het bouwproject in Genval 
(in associatie) is niet alleen 
een van de grootste van dit 
moment maar ook een van 
de meest complexe. 
Er worden andere 
technieken gebruikt dan in 
het verleden : micropalen 
en nagels van verschillende 
doorsneden, beschoeide 
sleuven (door Smet), 
vernagelde wanden en 
muren met secanspalen. 
Bepaalde omstandigheden 
op deze werf vragen 
om uitzonderlijke 
gespecialiseerde of 
acrobatische vaardigheden 
(wat dan weer voor 
bijkomende hoofdbrekers 
zorgt op het vlak van 
veiligheid). 
Om twee voorbeelden te 
geven : de Tasnière-brug 
waarvoor micropalen 30 m  
diep moeten worden 
ingedreven met behulp van 
beschoeide sleuven en met 
een hoofdruimte van soms 
niet meer dan 2,5 m. 
En de vernagelde wanden 
in de bestaande hellingen 
die grote problemen met 
zich mee brengen inzake 
stabiliteit en toegang. 

De volgende 
samenwerking tussen 
BESIX en FFGB is de werf 
Watermael Bosvoorde met 
de uitvoering van 32.000 m 
van micropalen. De firma 
hoopt nog actief te zijn op 
andere spoorlijnen.


