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1 INLEIDING 

De opdracht heeft tot doel de technische haalbaarheidsstudie voor de bouw van een tunnel aan de Dampoort te 

onderzoeken.  
De tunnel is één van de scenario’s die onderzocht werd in de “ruimtelijke visie voor de Dampoort” (Omgeving en 

Mint in opdracht van de stad Gent, mei 2013). In dit scenario zou de tunnel deel uitmaken van de verlegde R40, 

die naast de spoorweg komt te liggen.  
 

Voor het onderzoek naar de technische haalbaarheid wordt vertrokken van bovengenoemd tracé.  
 

Er dienen 2 scenario’s te worden onderzocht:  

• een volledig gesloten tunnel met een lengte van het gesloten deel van 470 m 

• een tunnel met open middendeel (2 gesloten segmenten van 200 m, onderbroken door een open deel 

van 70 m).  
 

In beide scenario’s dient er rekening te worden gehouden dat er bebouwing komt bovenop het tunneldak. 
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2 RANDVOORWAARDEN 

2.1 Masterplan 

2.1.1 Tunneltracé 

Het tunneltracé wordt overgenomen uit het masterplan.  

Door de gewijzigde randvoorwaarden voor het profiel van de tunnel (zie weggeometrie) is de tunnel breder 
geworden dan voorzien in het masterplan. De buitenrand van de tunnelconstructie aan de kant van het spoor 

wordt als vaste lijn beschouwd voor de verdere uitwerking. 

 

 

Figuur 1: uittreksel van het tunneltracé volgens het masterplan met de uitbreiding van de spoorzone 

 

Dit betekent ook dat er verder ingesneden wordt in de bestaande gebouwen dan oorspronkelijk voorzien en dat 

er - zeker bij de variant met de dubbele koker - moet nagezien worden in hoever het nog zinvol is om de 

bestaande gebouwen te bewaren.  

Deze bedenking is niet verder uitgewerkt in de raming van de verschillende scenario’s. 

Ook de kostprijs van de afbraken zit niet opgenomen in de raming. 

2.1.2 Gebouwen boven de tunnel 

In het masterplan staan 3 bouwblokken boven de tunnel getekend.  

Voor de haalbaarheidsstudie is daarom met volgende aannames gewerkt:  

- 7 bouwlagen voor het noordelijk bouwblok 

- 5 bouwlagen voor het middelste en zuidelijk bouwblok 

- De belasting van de verschillende bouwblokken komt op de zijwanden van de tunnelconstructie terecht. 

De belasting wordt gelijk verdeeld over de 2 wanden.(of over de drie wanden in het geval van de 

dubbele koker) 

 

De meerkost voor de verzwaring van de fundering van de tunnelwanden dient afzonderlijk begroot te worden. 
 

In het masterplan is een nieuw station voorzien. De kost voor de afbraak en de her lokalisatie van het bestaande 

station is niet in de raming opgenomen. 
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2.1.3 Maaiveld 

Ten zuiden van de Dampoort werd rekening gehouden met een toekomstig maaiveld op 8m TAW, conform de 

profielen uit het masterplan. Voor de Dampoort worden de huidige peilen aangehouden. Aan de achterkant van 

de woningen aan de Koopvaardijlaan wordt aangesloten op het maaiveldpeil van deze woningen. 

 

2.2 Geologie 

2.2.1 Geo(morfo)logische situering van het onderzoeksgebied  

Het volledige onderzoeksgebied is gesitueerd in twee quartaire afzettingen, met name profieltype 3 en profieltype 
3a. Bij profieltype1 3 zijn geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen aanwezig bovenop de Pleistocene 

sequentie. De opbouw van dit profieltype is als volgt: FLPw: Dit zijn fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan 
(Laat-Pleistoceen) bedekt door ELPw en/of HQ: Dit zijn eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan 

(Laat-Pleistoceen) of mogelijk Vroeg-Holoceen. In het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen bestaan deze 

afzettingen voornamelijk uit silt (loess) en in de meer noordelijke en centrale delen van Vlaanderen, waar het 
onderzoeksgebied zich bevindt, zijn deze opgebouwd uit zand tot zandleem. Anderzijds kunnen er eveneens 

hellingsafzettingen van het quartair aanwezig zijn. Deze laatste karteereenheid kan mogelijk lokaal afwezig zijn. 
Bij profieltype 3a zijn er wel Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen aanwezig bovenop de Pleistocene sequentie. 

De opbouw van dit profieltype is gedeeltelijk gelijk aan het profieltype 3: FLPw: Deze karteereenheid ontbreekt 
mogelijk in sommige delen van de beekvalleien buiten de Vlaamse Vallei en haar uitlopers. Ze wordt bedekt door 

ELPw en/of HQ: Deze karteereenheid kan mogelijk lokaal afwezig zijn. Boven deze twee karteereenheden heeft 

profieltype 3a echter nog FH: Dit zijn fluviatiele afzettingen (organochemisch en perimarien incluis) van het 

Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan). 

 

 

Figuur 2. Onderzoeksgebied op de quartair geologische kaart. 

                                                

1 Bogemans F., 2005, Legende overzichtskaart quartairgeologie Vlaanderen, Vrije Universiteit Brussel, Brussel.  
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De Tertiair geologische kaart (1:50.000) geeft de lithologie van de afzettingen onder het Quartair weer. De top 

van het tertiaire niveau van het plangebied bevindt zich tussen de 10 en 20 m onder TAW. Op de tertiair-

geologische kaart 2 ligt het plangebied in de zone met de aanduiding Formatie van Gentbrugge (Ge), Lid van 
Vlierzele (Vl). De formatie maakt deel uit van de Ieper Groep, dagzoomt in Oost- en West-Vlaanderen en bereikt 

haar maximale dikte van 50 m in het noorden van België. De sedimenten, bestaande uit klei- , silt- en zandlagen 
werden afgezet in de zee die het noorden van België bedekte in het Ypresiaan (Vroeg-Eoceen). Tevens worden 

deze sedimenten gekenmerkt door zeldzame macrofossielen.  De formatie omvat drie leden: aan de basis het Lid 

van Merelbeke (siltige klei en kleiig silt), gevolgd door het Lid van Pittem en Vlierzele. Laatstgenoemde leden zijn 
zeer moeilijk te onderscheiden. Beide worden gekenmerkt door glauconiethoudend, fijn tot middelmatig zand en 

silt waarbij de gelaagdheid (horizontaal en kruisgewijs) wordt verstoord door bioturbatie.  De leden verschillen 
van mekaar in kleigehalte, het Lid van Pittem bestaat uit glauconiethoudende laagjes kleiig-siltig zeer fijn zand 

met kleiig-zandige grove silt. In de sedimenten werden getijdegeulen uitgeschuurd waardoor de dikte van de 
leden enorm kan variëren. Het Lid van Vlierzele en Pittem hebben een maximale dikte van respectievelijk 20 en 

15 tot 20 m. Tevens komen er zandsteenbanken (gelithificeerd zand) voor, die in dunne pakketten uiteen kunnen 

vallen. Deze worden bij het lid van Pittem gekenmerkt door de plaatselijk aanwezigheid van grote hoeveelheden 
fossielafdrukken. 

 

 

Figuur 3. Onderzoeksgebied op de tertiair geologische kaart. 

2.2.2 Grondmechanische gegevens van het projectgebied 

Voor deze studie, valt op te merken dat er weinig testresultaten zijn, in de nabijheid van het tracé van de tunnel 

gesitueerd zijn.  

- Er zijn geen boringen terug te vinden 

- Er zijn 2 CPT sonderingen tot op 20m en tot op 22.4m. Het betreft de sonderingen SIX et 163-SVIII 

aangeduid op onderstaande Figuur 4. 

 

                                                
2 https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/index.html 

 

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/index.html
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Figuur 4: aanduiding van de gebruikte boringen en sonderingen. 

Om een geologisch profiel over de lengte van het tunneltracé te kunnen samenstellen werden daarom ook 

volgende gegevens beschouwd:  

De boringen en sonderingen beschikbaar op DOV in een straal van 300 à 400m rond het projectgebied.  

Daaruit werden de diepste boringen en sonderingen weerhouden: 

- 7 boringen van 15 tot 47 meter diepte 

- 22 sonderingen van 18 tot 26 meter diepte. 

- Ook de « Grondmechanische kaart » 22.1.4 Gent Centrum 1977 werd geraadpleegd. 

- Voor de volledige kaart en de documenten zie Bijlage 1 

2.2.3 Geologische context 

Er werd een langssnede opgebouwd op het tracé van de tunnel. De volledige snede zit in Bijlage 2 

Beginpunt van de tunnel 

 

500m 

Beginpunt van de tunnel 
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Figuur 5: aanduiding van de boringen van DOV op luchtfoto en in profiel 

 

Daaruit onderscheidt men duidelijk volgende formaties, zoals gedefinieerd in de « Grondmechanische kaart » 

(22.1.4). 

 

II – Vergraven gronden 

III – Quartair : Holoceen klei-zandcomplex : Weinig homogene zand en klei lagen, 

onderaan grof zand/grind met aanwezigheid van schelpen. Meer leemhoudende niveaus tussen 

de verschillende lagen. 

IV – Quartair : Pleistoceeen zandcomplex : hoofdzakelijk zand, maar niet homogeen, 

aanwezigheid van leem-kleiachtige zones + veen tussen de lagen. Onderaan grof grind met 

schelpen 

V – Tertiair : Paniseliaan zand-kleicomplex: zand, opgebouwd uit glauconiet, mica en 
kalkachtig zand. Aanwezigheid van zandsteen, nummulites en kwarts. Onderaan: grind en kwarts 

en af en toe zandsteen 

VI - Ieperiaan zand-kleikomplex (enkel in de 2 diepste boringen terug te vinden): veel 

fossielen, afwisselend zand/klei. Fijn tot zeer fijn glauconiet houdend zand en mica korrels.  

 

 

De meeste proefresultaten die in rekening gebracht worden, liggen op ongeveer 200 meter van de tunnel en 

werden op de snede geprojecteerd. (rode lijn op Figuur 5). 

Het niveau van het grondwater (in het blauw aangegeven) is afkomstig uit de boringen van DOV en stemt 

overeen met de peilen die opgenomen zijn in de kaart “plaat VIII: Hydrogeologische gegevens” van de 

geotechnische kaarten (Bijlage 4). 
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Aandachtspunt: Veen 

Ten noorden van de site is er op bepaalde boringen van DOV en op de 3 elektrische CPT’s (005-S5, 005-S4, 005-
S1 : zie Figuur 5, Figuur 6, Figuur 7) een veenlaag met grote dikte waarneembaar. De zone situeert zicht tussen 

+1m TAW en +5m TAW, dit betekent een laag tot 4m dik. 

 

 

 

Figuur 6: aanduiding van de boringen waarin veen gevonden werd 
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2.2.4 Bodemkarakteristieken 

Gebruikmakend van de CPT’s die beschikbaar zijn op DOV (19 mechanische CPT en 3 elektrische) en van de 

eerdergenoemde waarden van de « grondmechanische kaart », konden er gemiddelde karakteristieken bepaald 

worden voor elke grondlaag. De volledige grafiek is terug te vinden in de bijlage. 

 

Figuur 7: grafiek van de gebruikte mechanische en elektrische CPT 

 

De veenlaag wordt opgemerkt ten noorden van de site in de 3 elektrische CPT (005-S5, 005-S4, 005-S1). De 

waarden voor de Friction Ratio (Rf) is hoog: 5 à 10%, over een vrij grote dikte. 

De voornaamste fysische, mechanische en hydro-geologische karakteristieken van de verschillende formaties, 

afkomstig uit de “Grondmechanische kaart 22.1.4” zij overgenomen in onderstaande tabel. 

 

Litologie Belaald in situ : k (m/s) γn (kN/m³) γd (kN/m³) w (%) φ' (°) c' (kN/m²) 

III : Quaternaire, Holoceen 
klei-zandkomplex 

3.4x10-6 18.4 14.1 33 29-34 0-2 

IV : Quaternaire, Pleistoceen 
zandkomplex 

1.5x10-5 19.6 16.2 19.2 34 0 

V : Tertiaire, Paniseliaan 
zand-kleikomplex 

4.3x10-6 - 1.2x10-7 ≈18.5 ≈14.3 ≈29.7 27 - 39 0 - 2.5 

VI : Ieperiaan zand-
kleikomplex 

5.9x10-6 - 8.6x10-8 18.7 14.8 26.5 27.3 -43 0 - 3.5 

II : 0.19 ≤ qc ≤ 3 MPa 

III :  2.0 ≤ qc ≤ 10 MPa 

IV :  5 ≤ qc ≤ 55 MPa 

V :  7 ≤ qc ≤ 15 

MPa 

Veen 
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2.2.5 Bijkomende meetcampagne 

Op de figuren 2 en 4 stellen we vast dat bepaalde zones van het tracé niet afgedekt zijn door voorgaande 

grondonderzoeken. Met uitzondering van de 2 boringen ter hoogte van de noordkant van de tunnel heeft men 

geen verdere informatie. De volledige zuidelijke zone van de tunnel is nog niet onderzocht. 

Zelfs al lijkt de stratigrafie er vrij homogeen uit te zien binnen het projectgebied, is het toch aangewezen om 

bijkomende grondonderzoeken uit te voeren om dit te bevestigen. Daarenboven kan men met deze bijkomende 

proeven ook de aanwezigheid en de dikte van de veenlaag nagaan.  

Om het huidig onderzoek te bevestigen lijkt het aangewezen om ter hoogte van de verschillende snedes, zoals ze 

gedefinieerd zijn in de plannen bijkomend grondonderzoek uit te voeren: 

- 5 geologische boringen (30m) 

- 5 boringen voor pressiometrische testen (30m)  

- 10 elektrische CPT’s (30m) 

 

 

Figuur 8: aanduiding van de bijkomende meetcampagne 

 

Er moeten ongeroerde monsters genomen te worden van de boringen om laboproeven uit te voeren. 

Voor de grondwaterstand zijn een minimaal een 3-tal peilbuizen aanbevolen. 
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2.2.6 Hydrogeologie 

 

Figuur 9: aanduiding van de grondwaterpeilen in de omgeving van het projectgebied  

 

Op basis van de beschikbare gegevens (DOV & Geotechnische kaarten), is het vrij ingewikkeld om zich een exact 

beeld te vormen over de grondwaterstromingen in de omgeving van het studiegebied, gezien: 

1. De grondwaterpeilen uit de boringen, zijn geen exacte waterpeilen gemeten in piëzometers maar 

vochtgehaltes. 

2. Er tekent zich geen duidelijke afstroomrichting uit  
3. We beschikken niet over gegevens aan de oostkant van de tunnel 

4. Er zijn kunstmatige waterpeilen (Achterdok en kanalen) die de natuurlijke stroming tussen de 
verschillende aquifers verstoren  

 

Op basis van de gegevens op « geopunt » komen de grote hydrografische tendensen voor het projectgebied wel 

tevoorschijn: 

De tunnel is evenwijdig aan een natuurlijke rivier - de Leie - ingeplant. Het uitwisselingsniveau tussen de 
waterloop en de watervoerende lagen is niet bekend, noch de drainerende of infitrerende capaciteit. Maar alles 

lijkt erop te wijzen dat de dominante stroomrichting in het projectgebied waarschijnlijk in oostwest richting loopt 

(of omgekeerd), loodrecht op de waterloop en de tunnel.  

Op deze basis valt een licht afdammingseffect niet uit te sluiten.  
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Figuur 10: natuurlijke waterloop evenwijdig aan de tunnel 

 

Maar, wanneer we in acht nemen dat de onderkant van de waterdichte structuur tussen de -10m tot -6m TAW zit 

en dat het niveau van het grondwater tussen de 3.75m en de 4.99m TAW schommelt, kan er op basis van de 
geologische snede verondersteld worden dat de nieuwe structuur in volgende lagen zit: 

 

• In het zand-klei complex van de hologene afzetting 

• In het zand-leem-klei complex van het pleistoceen 

• Enkel in de bovenkant van de het Lediaan zandcomplex, waarvan de bovenkant op ongeveen -8 tot -10m 

TAW zit. 

Dit betekent dat de waterdichte structuur van de tunnel, de aquifer hoofdzakelijk in minder doorlatende gronden 
doorsnijdt (Holoceen en Pleistoceen) en enkel in de bovenkant van het lediaan steekt. Deze laatste laag wordt als 

sterk doorlatend (1.10-4 m/s) beschouwd. (zie onder) 

 

Dit betekent ook dat de waterdichte structuur van de tunnel niet in een aquitard verankerd zit, die als 

ondoorlatende plaat zou gaan werken. 



R40 GENT -  TUNNEL DAMPOORT 14|92  

 
4-9-2017 

  

Figuur 11: waterdoorlatendheid ifv de lythologie 

 

Dit heeft als gevolg: 

• Dat het doorgaand debiet in de bovenste lagen waarschijnlijk vrij beperkt is ( en dit wordt als maar 

minder naarmate het kleigehalte in deze lagen groter is )  

• Dat de belangrijkste grondwaterstroming doorheen het lediaan zand waarschijnlijk niet gehinderd wordt 

door een barrière effect van betekenis, aangezien enkel het bovenste deel van het Lediaan complex 

tegen de onderkant van de waterdichte structuur zit. 

 

Logischerwijs zal een verhoging van de hydraulische belasting stroomopwaarts van de waterdichte structuur ( ook 
door afstroming doorheen de bovenste grondlagen ) vrij eenvoudig kunnen opgevangen worden door een 

verhoging van het debiet dat onder de structuur doorloopt, gezien het feit dat de onderliggende grondlagen een 

vrij hoge doorlatendheid vertonen (1.10-4 m/s) 

 

Het is niet mogelijk om de grootte van dit effect exact te quantificeren zonder dat er een 
grondwaterstromingsmodel opgemaakt wordt. Desalniettemin, rekening houdend met de bestaande context, zou 

men kunnen verwachten aan een beperkte stijging van het grondwater ten gevolge van de waterdichte structuur.  

Dit zou anders geweest zijn mocht de waterdichte structuur in een ondoorlatende laag verankerd geweest zijn. In 

dat geval zou er wel een veel belangrijker dam effect optreden. 

 

Besluit 

Op basis van de hydrologische context valt een beperkt afdammend effect te verwachten. Indien men dit vooraf 
exact wil begroten zullen er bijkomende onderzoeken uitgevoerd moeten worden en zou er een grondwatermodel 

nodig zijn. Maar dit is van een andere grootte-orde en behoort niet tot de scope van de opdracht. 
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2.3 Archeologie 

2.3.1 Werkwijze 

Dit bureauonderzoek heeft tot doel de aanwezigheid en de bewaringstoestand van de archeologische resten 
binnen het projectgebied in te schatten, alsook de impact van de geplande werken op het aanwezige 

archeologische erfgoed. Op basis van de verworven kennis kunnen concrete aanbevelingen geformuleerd worden 
voor een eventuele verder prospectie-/opgravingsstrategie. De archeologische verwachting van het projectgebied 

wordt gebaseerd op gekende geologische, landschappelijke, archeologische, historische en geografische bronnen. 

Hiervoor wordt beroep gedaan op gekende literatuur, de Centraal Archeologische Inventaris, het Geoportaal van 
Onroerend Erfgoed en de Databank Ondergrond Vlaanderen. Dit alles wordt vervolgens samengelegd met 

topografische kaarten, recente luchtfoto’s, kadasterkaarten en plannen van de gekende/geplande toestand. 

2.3.2 Assessmentrapport 

2.3.2.1 Landschappelijke situering van het onderzoeksgebied  

Het onderzoeksgebied is gelegen langs de noordwestelijke zijde van de Halvemaanstraat in Sint-Amandsberg, 

Gent (Oost-Vlaanderen). Ten noorden en ten westen van het onderzoeksgebied zorgen de spoorwegen voor een 
significante verhoging in het terrein. Ten oosten van het onderzoeksgebied zijn enkele lichte, lokale verhogingen 

in het landschap zichtbaar, mogelijk gaat het hier om het heuvelachtig landschap dat de naam gaf aan Sint-

Amandsberg (cf. infra). Het onderzoeksgebied zelf is gelegen in een lichte verlaging van het landschap.  

 

 

Figuur 12. Onderzoeksgebied op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen, Digitaal terreinmodel, raster 1m.  
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Figuur 13. Onderzoeksgebied op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen, Digitaal terreinmodel, raster 1m (detail).  

 

Binnen de contouren van het onderzoeksgebied zijn voornamelijk de reeds bebouwde zones hoger gelegen. Het 
achterliggende, verharde parkeergedeelte ligt iets lager. Op de hoogteprofielen is het hoogteverloop van het 

terrein duidelijk zichtbaar. Eenzelfde conclusie kan hier getrokken worden, de reeds bebouwde delen binnen het 
onderzoeksgebied liggen op hoger gelegen gronden dan de verharde delen. De geplande werken beogen geen 

significante wijzigingen aan de lokale topografie.  
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Figuur 14. Hoogteprofielen. 
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Historische situering van het onderzoeksgebied 

Algemene historische situering 

Het onderzoeksgebied wordt doorsneden door de derde Gentse stadsomwalling, aan de kruising van de 
Heernislaan met de Kasteellaan en het Rommelwaterpark (zie plan stadsomwalling). In de late 10e eeuw werd de 

eerste omwalling reeds overschreden en ontplooide de oorspronkelijke handelsnederzetting zich in westelijke 
richting tot over de Leie. Deze uitbreiding was het gevolg van zowel economische als demografische groei. De 

onregelmatige vorm van de Gentse binnenstad (ook wel De Kuip genoemd) is een weerspiegeling van de 

grachtengordel van omstreeks 1100 waarbij delen van de Schelde en de Leie werden aangevuld met gegraven 
grachten. Langzamerhand verplaatsten de handels- en havenactiviteiten zich van de Schelde naar de Leie: de 

binnenhaven ontwikkelde zich aldus vanaf de 13de eeuw3. Tegen het einde van de 14e eeuw had de inmiddels 
derde Gentse stadsomwalling een omtrek bereikt van ongeveer 12,5 kilometer. Van het omwalde gebied van ca. 

644 ha was slechts 200 ha bebouwd4.  

Gedurende de 13e eeuw, tijdens relatief vredige tijden, was het voornamelijk de gunstige ligging van Gent aan 
Vlaanderens twee belangrijkste rivieren die voor de ontwikkeling van de binnenhaven zorgde en bijgevolg voor de 

ontwikkeling van Gent tot middeleeuwse grootstad. Hoewel Gent zich in het binnenland bevindt, heeft de stad 
nooit opgehouden deze gunstige natuurlijke waterverbindingen verder te benutten. Aansluiting met het 

internationale zeevaartverkeer werd bewerkstelligd door, naar gelang de economische en politieke eisen, kanalen 

te graven in verschillende richtingen. Zo werd bijvoorbeeld reeds in het midden van de 13de eeuw de Lieve 
uitgegraven om een verbinding te creëren met Brugge en Damme5. Dankzij het valoriseren van deze waterwegen 

en de aansluiting die werd gevonden met het internationale zeevaartverkeer bleef de stad groeien. 
Langzamerhand werden de onbebouwde zones in het stadscentrum opgevuld. Toch waren pas aan het einde van 

de 15e eeuw en het begin van de 16e eeuw aanpassingen aan de omwalling nodig. Herhaaldelijke aanvallen en 
oorlogen hadden een versterkte stadsomwalling tot gevolg. De meest ingrijpende wijzigingen vonden plaats in 

1539-1540 wanneer de stad gedeeltelijk ontmanteld werd, de binnenpoorten afgeschaft werden en een 

dwangburcht werd opgericht. Dit bastion werd al snel terug verlaten en gedeeltelijk ontmanteld maar de 
dringende noodzaak voor een aaneensluitende stadsversterking met dammen, vesten en bastions bestand tegen 

de nieuwe krijgsmiddelen, bleef bestaan6.  

Dit bastion, later gekend als het Spanjaardenkasteel, werd opgericht op de gronden van de vroegere Sint-

Baafsabdij en het bijhorende dorp. Ook de Hospitaalpoort werd afgebroken ten behoeve van het nieuwe bastion. 

Deze poort vormde de aanzet voor de heerweg van Gent naar Antwerpen en was één van de twee 
toegangspoorten tot het Sint-Baafsdorp. Het Sint-Baafsdorp en de bijhorende abdij werden waarschijnlijk gesticht 

door de zendeling Amandus die er een kapel oprichtte die later uitgroeide tot abdij. Amandus en zijn volgelingen 

kochten er gronden, zowel binnen als buiten de contouren van het oude Sint-Baafsdorp7.  

Het projectgebied ligt met andere woorden voor het overgrote deel op een plek die in de loop van de laatste 2 
millennia verscheidene keren van uitzicht veranderde door grootse urbanistische ingrepen. Bij archeologisch 

onderzoek in en rond de restanten van de Sint-Baafsabdij wordt regelmatig materiaal teruggevonden dat al naar 

aanwezigheid in de Romeinse periode wijst (Infra)8. In de 9de eeuw kende abdij en dorp een mindere periode 
door de plunderingen van de Noormannen in 851 en 879/809. Na de vernietiging en de moeizame restauratie 

groeide Ganda uit tot de bloeiende benedictijnenabdij Sint-Baafs. In de 11de en 12de eeuw ontstond hier 
opnieuw een dergelijke agglomeratie, ditmaal met een zuiver landelijk karakter, een abdijdorpje dus: de villa S. 

Bavonis, schrijft Adriaan Verhulst10. Abdij en dorp werden uitgebouwd tot een bloeiende symbiose en komen in 

                                                
3 L. Charles & M.C. Laleman, Het Gent Boek, Gent, 2006, p. 51. & M.C. Laleman et al., Het Panoramisch Gezicht op Gent 1534, Handelingen 
der Maatschappij voor Geschiedenis & Oudheidkunde te Gent, nr. 68, 2014, Gent, p. 167. 
4 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/122210  
5 J. Decavele, De eeuwenoude Gentse zeehavenambitie, Gent, 2010, pp. 1-2. 
6 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/122210  
7 A; Capiteyn, L. Charles & M.C. Laleman, Historische Atlas van Gent: Een visie op verleden en toekomst, 2007, Amsterdam, pp. 10-11 & pp. 
28-29. & https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/103213  
8 De Vrieze, L., 2007. P.204, Stoops, G., 2010, p.29-30 
9 BooneE, M. & Deneckere G., 2010, p. 30-36, Declercq, G., 1997, p. 13-40 
10 Verhulst, A., 1958, p.176 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/122210
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/122210
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/103213
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het eerste kwart van de 14de eeuw binnen de uitbreidende stad te liggen, beschermd door stadsvesten. De 

grootsheid van deze wijk is te zien op het voorplan van het Gezicht op Gent, 1534. Zes jaar later als gevolg van 

de Carolijnse Consessie (1540), Keizer Karel liet de defensieve stadsgrachten aan de oostkant van de stad 
dempen en de plek van het Sint-Baafsdorp werd omgebouwd tot citadel die de stad in bedwang moest houden, 

het Nieuw Kasteel, later Spanjaardenkasteel. De abdij werd afgeschaft11. Voor deze grootschalige ingreep 
werden delen van abdij en dorp gesloopt en werd een verdedigingssysteem van vestingmuren en grachten 

uitgebouwd. Aanpassingen hieraan en dan vooral aan de vesten aan de oostkant van het Nieuw Kasteel 

gebeurden onder het Calvinistisch bewind (1577-1584). Een nieuwe stadsgracht kwam dichter bij de stad te 
liggen en op de aansluitende 150 Gentse roeden (578 m) gold een bouwverbod, nadat eerst alle bewoning 

afgebroken was12.Hiermee verdween een groot deel van wat eens het Sint-Baafsdorp geweest was. In de 17de 
eeuw wordt de veldzijde verder uitgebouwd met een dubbele vestingsgracht (nog te zien op de kaart van Saurel 

1841). Bij de industriële ontwikkeling in de 19de eeuw13 werden de grachten gedempt, een nieuw slachthuis 
ingeplant en in de tweede helft van die eeuw werd de spoorwegverbinding met Antwerpen gerealiseerd en een 

rangeerstation op de plek van de gedempte gracht ingericht. Laatste kwart 20ste eeuw werd het Dampoort 

station aangepast en tot twee sporen, plaatselijk drie sporen herleid. De plek van het rangeerstation doet 

momenteel dienst als parking. 

  

Figuur 15: aanduiding van de stadsomwallingen en het projectgebied 

  

                                                
11 Boone, M. & Deneckere G., 2010, p. 99-106 
12 De Vrieze, L., 2007, p. 211 
13 De Vrieze, L., 2009, p. 126 
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Historisch kaartmateriaal 

Panoramisch zicht op Gent (1534) 

In 2011 nam het STAM het initiatief om een onderzoek op te starten naar dit unieke geschilderde stadsbeeld. 

Zowel niet-destructieve natuurwetenschappelijke analyses, historische bronnen, iconografische beeldweergave en 
recent wetenschappelijk onderzoek werden gecombineerd. De resultaten bevestigden dat het om een 

uitzonderlijke stadskaart gaat, in tegenstelling tot een 19de -eeuwse kopie zoals vaak werd gesuggereerd. Het 

schilderwerk geeft een zeer tijdgebonden en uniek beeld weer uit een scharnierperiode van de Gentse 
geschiedenis14. Het Panoramisch Gezicht op Gent 1534 is één van de oudste geschilderde stadsgezichten op 

Gent en geeft een topografisch beeld van het laatmiddeleeuwse Gent, kort voor de Sint-Baafsabdij plaats diende 
te maken voor het Nieuw Kasteel van Keizer Karel V15. Het is tevens de oudst bewaarde bron waarop de stad 

voor het eerst ‘volledig’ in beeld werd gebracht16. Onderwerp van het Panoramisch Gezicht is de stad Gent zoals 

ze zich voordeed voor de grote transformaties van het midden en de tweede helft van de 16de eeuw 17.  

Op onderstaand fragment van het Panoramisch zicht op Gent staat de omgeving van het onderzoeksgebied 

weergegeven binnen een situatie voorafgaand aan de aanleg van het Spaanse kasteel. Gezien de 
betrouwbaarheid van dit schilderij is dit de enige cartografische bron die de laatmiddeleeuwse situatie weet weer 

te geven kort voor de Sint-Baafsabdij plaats moest maken voor het Nieuw kasteel van Karel V18. Hierop staat de 
Sint-Baafsabdij met het bijhorende Sint-Baafsdorp op de voorgrond afgebeeld, het zicht op de gehele stad Gent is 

vanuit Sint-Amandsberg. Sinds het eerste kwart van de 14e eeuw maakt het Sint-Baafsdorp actief deel uit van de 

versterking van de stad. 

Hoewel het weergeven van het volledige onderzoeksgebied op deze kaar moeilijk is gezien de 

schaalverhoudingen, kan gesteld worden dat het gebied overeenkomt met de rode lijn zoals weergegeven. Deze 

doorsnijdt de omwalling en bevindt zich in een huizenrijk gebied voorliggend aan de Sint-Baafsabdij. 

                                                
14 M.C. Laleman et al., Het Panoramisch Gezicht op Gent 1534, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis & Oudheidkunde te Gent, nr. 
68, 2014, Gent, p. 166. 
15 A. Capiteyn, L. Charles & M.C. Laleman, Historische atlas van Gent. Een visie op verleden en toekomst, Amsterdam, 2007, p. 24. 
16 M.C. Laleman et al., Het Panoramisch Gezicht op Gent 1534, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis & Oudheidkunde te Gent, nr. 
68, 2014, Gent, p. 170. 
17 M.C. Laleman et al., Het Panoramisch Gezicht op Gent 1534, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis & Oudheidkunde te Gent, nr. 
68, 2014, Gent, p. 168. 
18 Laleman M.C., Historische Atlas van Gent, pp.24-25 
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Figuur 16: panoramisch zicht op Gent (1534) 
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Kaart van Jacob Van Deventer (1559) 

Jacob van Deventer kan de eerste wetenschappelijke cartograaf van de Nederlanden worden genoemd: hij is de 

eerste die niet langer de nadruk legt op het picturale karakter van een kaart, maar zich gaat focussen om het 
werkelijke aanzien van de stad getrouw weer te geven. Gelet op het militaire doel van deze kaarten worden het 

verloop van het wegennet en de verhoudingen tussen de bouwblokken minutieus aangehouden. Het is wachten 

tot het einde van de 18de eeuw voor vergelijkbare topografisch nauwkeurige kaarten19.  

 

 

Figuur 17: kaart van jacob Deventer (1559) 

 

Bovenstaand fragment van de kaart van Jacob van Deventer geeft een situatie weer waarop het Spaans kasteel 

reeds zichtbaar is en een groot deel ten noorden ervan in gebruik is als weideland. De kaart van Deventer geeft 

de situatie weer zoals een tiental jaren voor dat het typische driehoekenpatroon van Gent gebruikt werd tijdens 
de opstand tegen Spanje. Op deze kaart valt eveneens op dat de noordoostelijke en zuidoostelijke hoek van de 

omwalling binnen het te onderzoeken gebied valt. Voor de aanleg van het Spaans kasteel zijn er ingrijpende 
veranderingen gebeurd ten opzichte van voorgaande periodes. Aan de oostkant van de stad werden de grachten 

gedempt en werd het nieuw kasteel opgericht om een grip te houden op de stad Gent. Delen van het dorp zijn 

moeten wijken voor de versterking en diens omgrachting. 

  

                                                
19 A. Capiteyn, L. Charles & M.C. Laleman, Historische atlas van Gent. Een visie op verleden en toekomst, Amsterdam, 2007, p. 26-27.  
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Civitates Orbis Terrarum (1572) 

Deze atlas van grote steden werd uitgegeven door Georg Brand en de kaarten erin werden grotendeels 

gegraveerd door Franz Hogenberg. Het eerste volume van de Civitates Orbis Terrarum werd gepubliceerd in 
1572; het zesde, en laatste in 1617. Het bevatte uiteindelijk 546 kaarten en stadsgezichten van over de hele 

wereld. De atlas was ontworpen om makkelijker toegankelijk te zijn voor het grote publiek. De plannen werden 

telkens vergezeld van Brauns interpretatie van de stadsgeschiedenis en lokale handel en werden vaak gezien en 

gebruikt als een compendium voor reizigers20.  

 

 

Figuur 18: civitates orbis Terrarum (1572) 

 

Bovenstaand fragment uit de Civitates Orbis Terrarum geeft, wegens lichte verschuiving ten gevolge van het 

georefereren, het onderzoeksgebied wordt grotendeels gelijkaardig weergegeven als op de kaart van Jacob van 

deventer. 

  

                                                
20 http://historic-cities.huji.ac.il/mapmakers/braun_hogenberg.html 
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Kaart van Horenbault (1619) 

De kaart die Jacob Horenbault, beëdigd landmeter, in 1619 vervaardigde is één van de belangrijkste 

stadsgezichten van Gent. De opdracht luidde om een figuratieve kaart van Gent te maken waarop het territorium 
met de stedelijke jurisdictie zeer duidelijk omschreven stond, waarschijnlijk naar aanleiding van betwistingen over 

begrenzingen van onder andere percelen. Daardoor worden waterlopen, wegen, bebouwing, groen, akkers en 

weilanden tot op perceelsniveau weergegeven. De eerstvolgende keer dat een kaart met zoveel detail getekend 

wordt, is 150 jaar later wanneer Ferraris zijn bekende kaart met militaire doeleinden tekent21.  

 

 

Figuur 19: kaart van Horenbault ( 1619) 

 

Op bovenstaand fragment kon de vermoedelijke locatie van het onderzoeksgebied bepaald worden op basis van 

het Spaans kasteel. Tijdens het eerste jaar van het Calvinistisch bewind (1577-1584) kregen de resterende 
bewoners van het dorp weer een reeks nieuwe maatregelen te verduren. Het nieuw Kasteel, als dwangburcht 

gebouwd om de stad Gent te controleren wordt omgebouwd tot verdedigingselement van die stad. Aanpassingen 
om het krachtiger en efficiëntere geschut van die tijd te weren worden gedaan en aan de zwakke oostkant 

worden opnieuw stadsvesten aangelegd, niet op het oude tracé, maar dichter naar de stad toe, als verdere 

uitbouw van de bestaande vest van het kasteel. Sint-Baafsdorp werd opgegeven en geruimd, huizen en bomen 
werden verwijderd in een 578 m brede zone. Op de 16de eeuwse kaarten is er weer bewoning in die zone te zien 

(zie Deventer), maar de 19de eeuwse plannen laten een open gebied zien met bijna geen bebouwing maar 
voornamelijk weiland en akkers. Op onderstaand plan de Gand uit 1678 is duidelijk de versteviging het Spaans 

kasteel waar te nemen evenals de afwezigheid van bebouwing en het dempen van de oude stadsgrachten 
waardoor Gent zijn typische driehoeksvorm krijgt. Het noordelijk deel van het studiegebied maakt nu deel uit van 

het overstromingsbekken van de Leie zoals zichtbaar op onderstaande kaart. 

 

                                                
21 L. Charles, M.C. Laleman, D. Lievois & P. Steurbaut, Van walsites en speelhoven. Het Vrije van Gent bij Jacques Horenbault (1619), Gent, 
2008.  
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Figuur 20: plan de Gand (1678)  

 

Kaart van Ferraris (1771 – 1778) 

In opdracht van Keizerin Maria-Theresia en Keizer Jozef II werden de Oostenrijkse Nederlanden voor het eerst 
grootschalig en systematisch topografisch gekarteerd. 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten werden 

geklasseerd volgens bundels en vergezeld van een beschrijvende tekst. Dit alles gebeurde onder leiding van 
generaal Joseph-Jean-François Graaf de Ferraris (1726-1814). Het resultaat was een Kabinetskaart in drie 

exemplaren. Het exemplaar, bestemd voor de Oostenrijkse gouverneur Karel van Lotharingen, is heden in bezit 
van de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel. De andere exemplaren bevinden zich in het Rijksarchief in Den 

Haag en het Kriegsarchiv te Wenen22. 

                                                
22 http://www.ngi.be/Common/ferraris_nl.pdf  

http://www.ngi.be/Common/ferraris_nl.pdf
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Figuur 21. Onderzoeksgebied op de kaart van Ferraris. 

 

Op het fragment van de Ferrariskaart staat het onderzoeksgebied afgebeeld deels binnen het 
overstromingsgebied, nu voorzien van verschillende irrigatiekanaaltjes. Binnen het onderzoeksgebied bevinden 

zich enkele gronden in functie van landbouw in het zuiden. Centraal doorsnijdt het Spaans kasteel, de versterking 

en diens grachten nog steeds het onderzoeksgebied. 

Atlas der Buurtwegen (1841) en kaart Saurel 1841 

Op onderstaand fragment van de Atlas der Buurtwegen staat het onderzoeksgebied nog steeds aangegeven 

binnen grotendeels onbebouwd gebied met uitzondering ter hoogte van de huidige Dampoort.  

De aarden bolwerken zijn nog duidelijk te zien op onderstaande fragmenten die in het westen door de buiten 

gracht (zie detail Saurel 1841), de Rietgracht begrensd wordt. Vanaf 1782 werd het terrein van het Nieuw Kasteel 
(Spanjaardenkasteel, Spaans Kasteel) in kavels verkocht. Het kasteel zelf werd afgebroken. De militaire 

gebouwen, opslagplaatsen en slaapbarakken werden verkocht. Tussen 1852-1856 werd het stedelijk slachthuis 

gebouwd op deze vrijgekomen terreinen23. 

Het handelsdok wordt ook voor het eerst zichtbaar op deze kaart. Voor het graven van het Handelsdok in 1827 

werd het eerste deel van de omwalling geslecht. Het Handelsdok werd gegraven tussen de Dampoort en de 
Sasse Poort volgens de plannen van hoofdingenieur van Waterstaat Noël. Het dok ligt net buiten de 

stadsversterking en werd 1700 m lang en 60 m breed op de waterlijn en had een diepte van 4,5 m. Het De 
Pauwkanaal, de noordgracht van het Spanjaardkasteel zorgde voor een verbinding met Leie en Schelde. Op de 

westoever werden loskaaien gebouwd. Twee draaibruggen aan beide einden van het dok werden geconstrueerd 

voor de wegen naar Antwerpen en Meulestede. Centraal langs de westzijde van dit dok werd een rechthoekig 
plein aangelegd, het Stapelplein. Kanalen en dokken werden verder uitgebaggerd en de haveninfrastructuur 

                                                
23 Laleman M.C., et al, Historische Atlas van Gent, pp. 28-29 
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uitgebouwd. In 1844 kwam op dit plein het Entrepot van Vrije Wederuitvoer naar ontwerp van architect L. 

Roelandt. Dit brandde af in 1919 maar werd in 1921 weer opgebouwd, nu naar ontwerp van hoofdbouwmeester 

Julius Van Volden. In 1881 werd het Handelsdok verbreed (tot 90 m) en verdiept (tot 5,60 m) en werd de 

oostelijke kant van een nieuwe kaaimuur voorzien. Ook in 1893- 1894 werd het Handelsdok gedeeltelijk verbreed. 

 

 

 

Figuur 22. Onderzoeksgebied op de Atlas der Buurtwegen  
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Detail Saurel 1841 
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Kaart Saurel 1878 

 

 

Figuur 23. Onderzoeksgebied op de kaart van Saurel.  

 

Op deze kaart valt vast te stellen dat de eerdere Rietgracht rechtgetrokken werd en de aflijning van de 

verdedigingswerken uit het Gentse plattegrondsbeeld stilaan verdwijnt. Ook de waterlopen hebben een grondige 
wijziging ondergaan.  Het leeuwendeel van het onderzoeksgebied blijft echter onbebouwd. In het noorden echter 

wordt voor het eerst bebouwing waargenomen. 

Het centrale deel van het onderzoeksgebied is genivelleerd en de bouw van het station heeft reeds 

plaatsgevonden dat de volledige breedte in westelijke richting met zich meeneemt. 

 

 

Figuur 24. Noordelijk deel van het onderzoeksgebied op de kaart van Saurel (detail).  
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Topografische kaart van het Ministerie van Openbare Werken & Wederopbouw (1950) 

Onderstaande topografische kaart geeft een duidelijk beeld van de 20e eeuwse situatie van het Dampoortstation. 

Het zuidelijke en centrale deel van het onderzoeksgebied zijn volledig in gebruik als spoorweg met bijhorend 

station. Het noordelijke deel is reeds volledig bebouwd ter hoogte van de Koopvaardijlaan.   

 

 

Figuur 25. Onderzoeksgebied op de topografische kaart van het Ministerie van Openbare Werken & Wederopbouw.  
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Op onderstaande orthofoto uit 1979 – 1990 is hetzelfde fenomeen waar te nemen, namelijk de situatie voor het 

beperken tot 2 spoorlijnen. Het noordelijk deel van het projectgebied is reeds volledig bebouwd. 

 

 

 

Figuur 26. Onderzoeksgebied op Luchtfoto uit 1979 - 1990. 
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Archeologische situering van het projectgebied 

Binnen de contouren van het onderzoeksgebied is nog geen eerder archeologisch onderzoek met ingreep in de 

bodem uitgevoerd. De Centraal Archeologische Inventaris (CAI) geeft echter wel enkele voorgaande onderzoeken 

in de omgeving van het onderzoeksgebied aan. Deze worden hier kort besproken.  

 

 

Figuur 27. CAI-meldingen ten opzichte van het onderzoeksgebied.  

 

Cai Locatie 157846, 157779, 157768, 157830 157855 

 

Direct grenzend aan het studiegebied ten westen, ter hoogte van de Dampoort bevindt zich locatie 157846, deze 

locatie bevestigt de ligging van het Spaans kasteel. metselwerkmassieven uit baksteen en Doornikse kalksteen. 

De ligging en de aard van het metselwerk laten toe deze massieven te interpreteren als restanten van het 

Spanjaardenkasteel. Wellicht gaat het om overblijfselen van de noordoostelijke bastion. 

Ten westen hiervan bevindt zich locatie 157779. De zuidwestelijke hoek van een vierkante bakstenen constructie 
werd vrij gelegd. Nagenoeg de volledige vloer was bewaard gebleven. Het gaat om het voormalige kruitmagazijn 

van het Spanjaardenkasteel24. 

CAI locatie 157855 getuigt eveneens van het voormalig kasteel. OW-gericht baksteenmassief; het betreft een 
gedeelte van de funderingen van de noordelijke omheiningsmuur van het Spanjaardkasteel uit het midden van de 

16de eeuw25. 

Locatie 157768 dan weer is een getuigenis van de sloop van de laatmiddeleeuwse bebouwing tijdens de aanleg 

van het Nieuw Kasteel. Hier werden constructieresten in Doornikse kalksteen gevonden waarbij het niet mogelijk 
was de functie van het gebouw te achterhalen. Op locatie 157830 echter werd de laatmiddeleeuwse 

gouverneurswoning herkend. 

                                                
24 Van Doorne G. 1991, Vondstmeldingen. Schoolkaai, in: Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, jg. 15 afl. 3, p. 39 
25 Laleman M.C. 1982, Vondstmeldingen Schoolkaai, in: Stadsarcheologie 6/2, pp. 47-48 
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Cai Locaties 157886, 152084, 157772, 157784, 1577710 

Met betrekking tot de Sint-Baafsabdij zijn er eveneens verschillende archeologische getuigenissen. Zo betreft 
locatie 157886 van een toevalsvondst die gedaan werd tijdens werken in de tuin, een versierd vroegmiddeleeuws 

kapiteel (Karolingische periode) 26.  

Ten oosten van het koor van de abdijkerk werd ook het laatmiddeleeuwse kerkhof herkend. Door een muurrest in 

Doornikse kalksteen (CAI locatie 157772) die in het verlengde ligt van een muur die beschouwd wordt als de 

13de eeuwse omheiningsmuur rond het abdijcomplex (CAI 152084). Mogelijk kan het hier echter ook gaan om 

een restant van de meest noordelijke muur waarlangs de Leie liep. 

De brouwerij die toebehoorde aan de abdij werd herkend ter hoogte van de hoek van de prooststraat en het 
buitenhof. De constructie was opgetrokken in Doornikse kalksteen. De zuid- en oostmuren bleven nog gedeeltelijk 

in opstand bewaard. Ook een deel van de noordmuur kon worden ingetekend. Het meer westelijk deel van het 
gebouw ligt onder de recente bebouwing. Binnenin het oudste gebouw werd een bakstenen overnconstructie 

blootgelegd. In de opvulling kwamen majolica en munten uit de 2de helft van de 16de eeuw voor. Daarnaast 

werden 16e eeuwse kanonskogels gevonden die wezen op de aanwezigheid van het Spaans kasteel. Ook uit de 
Romeinse periode kwamen enkele aardewerken vondsten aan het licht. Ook op locaties 157875, 157830 en 

157818. Grondsporen komen eveneens voor uit de Romeinse periode, zoals weergegeven op locaties 157784 en 

152084. 

 

CAI Locatie 152084 

Hoewel deze site net als de voorgaande getuigt van de Sint-Baafsabdij van een complexe opeenvolgen van 

verschillende periodes doorheen de geschiedenis. Vanuit de oudste periodes getuigt een vondstenconcentratie uit 
de Steentijd van een occupatie uit deze periodes. “Een belangrijk niveau uit het neolithicum en ijzertijd met 

talrijke voorwerpen in silex met kleine afmetingen (einde Tardenoisien) en fragmenten van vaatwerk uit de 

Halstatt- en La Tène-periode, opgegraven in de ruïnes van de St-Baafsabdij27." 

Uit de Romeinse periodes zijn losse vondsten, naast grondsporen (oa. Een gebouwplattegrond) teruggevonden 

waardoor een bewoning ten laatste vanaf deze periode in de omgeving van het studiegebied kan aangenomen 
worden. Op deze locatie wordt de Sint-Baafsabdij later gesticht in de eerste helft van de 7e eeuw. De eerste, 

Karolingische kerk werd in IX nagenoeg volledig vernield en vervangen door een karakteristieke vijfbeukige 
romaanse abdijkerk met dubbele buitenkrocht, opgetrokken tijdens vijf bouwcampagnes. Aanvang van de bouw 

met het koor en transept, begonnen in 985 en voltooid voor het einde der eeuw. Tijdens de tweede 

bouwcampagne in XI werd het schip opgericht, inwijding in 1067. Nadien volgden kruisingtoren en buitenkrocht 
ingewijd in 1148 en tenslotte het W.-blok, begonnen in 1138 doch grotendeels XII B te dateren en slechts 

voltooid in XIII. De gehele kerk werd in XIII reeds aangepast in gotische stijl, waarbij de twee zijbeuken 
vervangen werden door een brede zijbeuk. Bewaarde N.-zijmuur (XI), eertijds verbonden met kloosterhof door de 

aanleunende kruisgang, waarvan sporen van de spitsboogarcade in de buitenmuur28. 

  

                                                
26 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/157886 
27 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/152084 
28 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/19148 
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Besluit 

• Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van het 

onderzoeksgebied en zijn er archeologische sites met relevante cultuurhistorische waarde gekend op of 

in de omgeving van het onderzoeksgebied?  

Het projectgebied strekt zich uit van het noorden van de Heernislaan, over de Dampoort tot aan het zuiden van 

de Afrikalaan (noorden Koopvaardijlaan). Dit studiegebied ligt aan de oostzijde van de middeleeuwse stad. 

Archeologische gezien dient het studiegebied opgedeeld te worden in een drietal verschillende zones gezien hun 

gebruik doorheen de geschiedenis en de daaraan gekoppelde verwachting. 

Het meest zuidelijke deel, in het noorden begrensd door het Rommelwaterpark lag tijdens de late middeleeuwen 
buiten de 3e stadsomwalling in een nat gebied dat op verschillende historische kaarten als overstromingsgebied 

bestempeld wordt. Op de kaart van Ferraris lijkt het binnen weide – en akkerland te liggen. 

Het centrale deel heeft doorheen de geschiedenis (sinds de middeleeuwen) verschillende veranderingen 
ondergaan. In de 14de eeuw kwam het toenmalige Sint-Baafsdorp binnen de stadsomwalling te liggen. Als gevolg 

van de Carolijnse Concessie (1540) werd het gebied van Sint-Baafsabdij en –dorp tot op Gent gerichte 
dwangburcht omgebouwd. Voor de bewoning op de projectzone kwam de genadeslag echter tijdens het 

Calvinistisch bewind (1577-1584) toen het Nieuw Kasteel werd omgebouwd tot verdedigingselement van de stad 
en aan de veldzijde alle bewoning en bomen geruimd werden. De verdediging werd in de loop van de 17de eeuw 

verder gebastioneerd en uitgebouwd met grachten en aarden wallen. In de tweede helft van de 19de eeuw werd 

alles gedempt en geëgaliseerd voor de uitbouw van de spoorlijn naar Antwerpen en een rangeerstation. In de 
2de helft van de 20ste eeuw wordt het rangeerstation gesaneerd en worden aan de resterende 

spoorinfrastructuur aanpassingen gedaan. De archeologische interessante middeleeuwse bewoning is dus in 

latere tijd doorwoeld in het kader van defensiewerken en industrialisatie. 

Het noordelijk deel omvat de Dampoort en vooral de Koopvaardijlaan. Verschillende historische kaarten tonen aan 

dat de site buiten de 16de-eeuwse stadsversterkingen lag, in meersgebied. Ook na het graven van het 
Handelsdok in 1827, net ten oosten van deze versterkingen, was het terrein nog lange tijd braakliggend. Pas 

einde 19e eeuw valt voor het eerst bebouwing binnen de contouren van het onderzoeksgebied waar te nemen. 

Naar het midden van de 20e eeuw lijkt het gebied reeds intensief bebouwd. 

De ligging van het studiegebied aan de oostkant van de Leie op een zandrug lijkt naar oudere periodes 
archeologisch interessant te zijn. Verschillende vondsten en sporen in directe nabijheid van het projectgebied 

getuigen reeds van een aanwezigheid tijdens de steentijden en de Romeinse periode. 

Kortom ligt het overgrote deel van het projectgebied in een zone die in de middeleeuwen toebehoorde tot het 
Sint-Baafsdorp. Dit dorp en de ruime omgeving onderging een eerste wijziging met de aanleg van het bastion, de 

aarden omwalling, en het schootsveld dat gecreëerd werd ter verdediging.  Voor de aanleg hiervan werd de 
omgeving geruimd van alle bouwwerken evenals de bomen. In de 19e eeuw is de zone tot aan de huidige 

Dampoort volledig in gebruik geweest voor de spoorweginfrastructuur die later een beperktere vorm kreeg.  

In welke bewaringstoestand deze restanten van het Spaans kasteel zich bevinden, kan aan de hand van het 
waarderend onderzoek niet met absolute zekerheid bepaald worden. Wel wordt duidelijk enerzijds dat op het 

centrale gedeelte dit kasteel ontegensprekelijk aanwezig is in de ondergrond. Een tweede opmerking hierbij is dat 
de situatie na het ruimen van het kasteel ingrijpend veranderd is; eerst met het brede sporennetwerk, daarna 

met het ruimen van dit netwerk. Hierdoor kan vermoed worden dat de bovenste lagen reeds grondig geroerd zijn 

in het recente verleden, maar zoals eerder gesteld kan deze verwachting niet doorgeschoven worden naar 

grotere dieptes. 
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2.4 Nutsleidingen 

De Dampoort is ook een knooppunt voor alles wat nutsleidingen betreft. 

Om de kostprijs voor de verplaatsingen in te schatten werd het project aan de betrokken nutsmaatschappijen 
toegelicht ( zie verslag in bijlage ). De nutsmaatschappijen hebben op basis van die informatie een raming van de 

verplaatsingskosten opgemaakt. (zie kosten ramingen in bijlage ) 

 

 

Figuur 28: uittreksel van de KLIP 

 

De voornaamste interactie met de nutsleidingen situeert zich ter hoogte van de viaduct. 

Er wordt een onderscheid gemaakt worden tussen de dwarsende leidingen en de langse leidingen.  

Om de problemen met de dwarsende leidingen zoveel mogelijk te vermijden is de tunnel ontworpen met een 

minimale dekking van 1m boven het dak van de tunnel. Op die manier kunnen alle dwarsende leidingen in de 

toekomst over het dak van de tunnel doorgetrokken worden.  

Er zijn momenteel een aantal gestuurde boringen die de Dampoort kruisen. De meeste van deze leidingen zullen 

in open sleuf over de tunnel getrokken worden, bij het aanleggen van de nieuwe leidingen. Enkel de 
hoogspanningsleidingen van Fluxys, die aansluiten op de elektriciteitscentrale Ham, zullen via een nieuwe 

gestuurde boring herplaatst worden. Daarvoor wordt een uitsparing voorzien in de funderingswand van de tunnel. 

De langse leidingen die binnen de bouwput van de tunnel vallen dienen allemaal verplaatst te worden. Daarvoor 

is een gefaseerde uitvoering voorzien van de noord en de zuidkant van de viaduct. In een eerste fase wordt alle 

verkeer over de 2 noordelijke brugonderdoorgangen gestoken en worden de leidingen aan de zuidkant 

vernieuwd. Daarna wordt dit omgekeerd.  

De verplaatsing van de hoogspanningscabine van de Lijn op de hoek van de Koopvaardijlaan zit niet in de raming 

opgenomen. Dit maakte geen deel uit van deze opdracht. Maar deze cabine moet ook opgebroken worden. 
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2.5 Rioleringen 

2.5.1 RWA tunnel 

De afvoer van het regenwater is ontworpen volgens de randvoorwaarden van de code van de goede praktijk. Dit 
betekent dat er rekening gehouden is met een lozingsdebiet van 20l/s/ha, een buffervolume van 250m³/ha 

verharde oppervlakte en een infiltratieoppervlakte van 4m²/100m² 

 

  variant 1 variant 2 

toevoerende oppervlakte     

inrit kant Koopvaardijlaan 650m² 890m² 

inrit kant Heernislaan 635m² 870m² 

middenopening 260m²   

  1545m² 1760m² 

      

lozingsdebiet (20l/s/ha) 3,09 3,52 

buffervolume ( 250m³/ha ) 39 44 

infiltratieoppervlakte ( 4m²/100m² ) 62 70 

   dimensonering kelder (325l/s/ha - 15 min) 48,7 55,4 

minimale waarde nuttige berging  240m³ 240m³ 

 

Het regenwater van de tunnel en de hellingen wordt opgevangen in straatkolken die in de straatgoot ingewerkt 

zitten. De straatkolken voeren af naar de rioleringsbuizen di300mm die in de vloer van de tunnel ingewerkt zitten.  

Het regenwater wordt samengebracht naar een bufferkelder onder het diepste punt van de tunnel. Het water 
wordt opgevangen in een zandvang en loopt vandaar over naar de buffer.  

De buffer heeft een nuttige berging van 240m³. Dit is de minimale capaciteit voor de opvang van het bluswater. 
Deze buffercapaciteit is groter dan wat nodig is voor het opvangen van een bui met een terugkeerperiode van 

250 jaar.  

Dezelfde buffer wordt gebruikt voor het vertraagd afvoeren van het regenwater.  

In de buffer staan 3 pompen in natte opstelling. De pompen werken in een 2 + 1 en hebben een minimaal 

afvoerdebiet van 2m³/minuut. Dit betekent omgerekend een nominaal debiet van 16,625 l/s / pomp.  

De pompen worden aangestuurd vanuit de sturingskast in de technische lokalen. De peilmetingen bedienen de 

frequentiesturing op de pompen. Op die manier wordt het debiet van de pompen beperkt tot 3l/s voor een 

normale gebruikstoestand.  

Het water wordt opgepompt en wordt doorheen een olieafscheider met coalescentie filter gestuurd. Daarna wordt 

het water naar het lozingspunt in de zwaaikom gebracht doorheen drainerende buizen. Er wordt een uitstroom 

gebouwd doorheen de bestaande kaaimuur van de zwaaikom. 
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2.5.2 Bestaande RWA 

In het rioleringsmodel van Farys wordt er een afkoppeling voorzien van het regenwater van de wijken ten westen 

van de Dampoort. Dat water wordt verzameld via de Land van Waaslaan en wordt afgevoerd naar de zwaaikom.  

 

 

Figuur 29: aanduiding van het stroomgebied voor de RWA naar het dok 

 

Dit betekent dat er op korte termijn, de aanleg van een RWA riolering met een vrij grote omvang gepland is 

dwars door de Dampoort. In het project van de heraanleg van de Land van Waaslaan is de eerste aanzet 

gegeven voor de aanleg van de verzamelriolering voor het regenwater. Het gaat om een leiding met diameter 
1600mm, binnenkant onderkant buis op 4.40m TAW. Deze buis snijdt met andere woorden dwars doorheen de 

ontworpen tunnel.  
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Figuur 30: uittreksel uit het rioleringsmodel ontworpen toestand 

 

Om dit te omzeilen wordt voorgesteld om een sifonconstructie te bouwen op de nieuwe riolering. Er wordt een 

leiding met grote diameter geperst tussen de brugfunderingen. Bij de bouw van de tunnel funderingen worden 
lokaal uitsparingen voorzien om de sifonnering te kruisen.  
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2.5.3 Bestaande DWA 

De bestaande gemengde rioleringen komen van de westkant van de Dampoort. Ze stromen tussen de peilers van 

het viaduct door richting dok. Op de hoek van de Klein-Dokkaai is een rioleringsoverstort gebouwd. Vandaaruit 
stroomt de riolering via een bestaande collectorput van Aquafin op het Octrooiplein, naar het pompstation in de 

Kasteellaan. 

  

 

Figuur 31: bestaande riolering projectgebied 

 

 

 Figuur 32: asbuiltplan Aquafin riolering doss; n°2480/003 
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De bestaande rioleringen die de tunnel dwarsen worden allemaal doorgesneden door de geplande tunnel.  

 

Om dit op te lossen worden alle bestaande gemengde en vuilwater rioleringen opgevangen aan de westkant van 
het viaduct. Het water wordt via een nieuwe riolering naar de bestaande collectorput in het Octrooiplein gebracht. 

Daarvoor wordt een doorpersing uitgevoerd De bestaande riolering tussen de Klein-Dokkaai en de collectorput 

gaat dienstdoen als achterwaarts overstort. De bestaande rioleringen onder het viaduct worden opgebroken.  

 

 

Figuur 33: conceptplan Tractebel aanpassing riolering 

 

2.5.4 Rietgracht 

Binnen het tracé van de tunnel zit er een overwelving van de Rietgracht. Deze overwelving is een massieve 

constructie die de sporen dwarst. Het is op vandaag niet duidelijk of deze constructie nog dienstdoet. 
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Figuur 34: plan van de overwelving Rietgracht, stad Gent 

 

Op de plannen van de stad Gent lijkt er een buis in de bovenkant van de constructie bevestigd. Dit zou kunnen 
wijzen op een afkoppeling van de droog weer afvoer. Maar deze constructie komt noch in de databanken van 

Farys, noch in de databanken van Aquafin voor.  

Omdat deze holte op termijn een probleem kan vormen voor de stabiliteit van het spoorwegtalud en omdat ze 

een serieuze hindernis vormt voor de aanleg van de keerwand van de tunnel, moet de overwelving opgevuld 
worden. Het stuk van de overwelving binnen de bouwput wordt opgebroken. Het stuk van de overwelving binnen 

de invloedszone van het spoorwegtalud wordt opgeschuimd.  
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2.6 Infrabel 

2.6.1 Algemeen 

Infrabel verwijst naar volgende documenten: 

- RTV KW01 Bundel 1: bouwen van kunstwerken en gebouwen, versie 1.0 dd.16/04/2012 

- Voorwaarden bij bouwaanvragen / milieuvergunningen voor aangelanden van infrabel 

- Revalor 

2.6.2 Belastingen 

Voor de variabele belasting voor treinverkeer wordt rekening gehouden met het belastingsmodel UIC 71 uit de 

RTV 

2.6.3 Bouwvrije zone langs het spoor 

Volgens de bepalingen opgenomen in de “Voorwaarden bij bouwaanvragen / milieuvergunningen voor 

aangelanden van infrabel”, dient er een 10-m brede bouwvrije strook langs het spoor gerespecteerd te worden.  

Dit is nodig voor nood- en onderhoudsinterventies.  De 10-m geldt vanaf de rand van het dienstpad. 

 

Opmerking: in het voorliggende ontwerp uit het masterplan is niet aan deze randvoorwaarde voldaan. Dit is 
besproken op de richtlijnenvergadering in kader van de MER, waar afgesproken is met Infrabel dat deze richtlijn 

niet geldt voor het tunnelscenario. De afspraak over ligging van het traject van de R40 en de tunnel was namelijk 

eerder al gemaakt in consensus met alle partijen in kader van het verkennend onderzoek voor de Dampoort. 

 

2.6.4 Afstand tot de constructies 

Voor het bouwen van nieuwe constructies dient een afstand van 4m bewaard te worden tussen de buitenste 

spoorstaaf en de buitenwand van de constructie.  

 

Opmerking: Deze afstand is in het voorliggend ontwerp uit het masterplan niet overal gegarandeerd.  

 

 

Figuur 35: typedwarsprofiel Infrabel 
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2.6.5 Afstanden voor het realiseren van slibwanden 

Wanneer er met slibwanden gewerkt wordt moet er een afstand van 7.5 m tov de as van het spoor gerespecteerd 

worden. Bij uitvoering van slibwanden op een afstand kleiner dan 7,5m t.o.v. de as van het spoor kan de 

stabiliteit van het spoor tijdens uitvoering van de werken niet worden gegarandeerd. 

Om exploitatieredenen is het buitendienst stellen van het betreffende spoor tijdens uitvoering van de werken 

t.h.v. Gent-Dampoort onmogelijk daar de lijn tevens een belangrijke goederenlijn is.  

 

2.6.6 Perronbreedtes 

Voor de perronbreedtes moeten de voorwaarden van Revalor gevolgd worden, hoofdstuk C.8.  

Samengevat komt het neer op minstens 4.00m voor zijperrons en 8.00m voor eilandperrons, met op het einde 
van de eilandperrons mogelijkheid om te versmallen tot 6.00m. Dit geldt voor doorritsnelheden <= 160km/u. Bij 

hogere snelheden, check de tabel in Revalor en vraag steeds het advies van Infrabel (I-TMS).  

Er dient ook rekening gehouden te worden met 2.00m vrije zone langs trappen, schuilhuisjes etc. 

Voor uw berekeningen kan je hiervan uitgaan. Let wel op dat is de perronbreedte. Er dient ook nog een afstand 

bewaard te worden tav de rail. (afh vd snelheid) 

 

Tenslotte moet in geval van grote reizigersstromen steeds een check gebeuren van de beschikbare breedte voor 
een vlotte en veilige afwikkeling van de flux. Dit is natuurlijk alleen nodig voor grote stations. Deze check kan 

gebeuren met simulatiesoftware die dan de doorlooptijd van de reizigersstroom berekent. Nmbs moeten dan 

beoordelen of die doorlooptijd aanvaardbaar is in functie van overstaptijden. Vuistregel is max. 5 minuten voor de 
volledige ontruiming van het perron. Dit soort simulaties laat ook toe om te beoordelen of een bijkomende 

toegang tot de perrons nodig is. 

 

Opmerking: Er worden door infrabel een aantal randvoorwaardes opgegeven in functie van een vernieuwing van 
de perrons. Het is op vandaag echter nog niet duidelijk wat deze aanpassingen inhouden. Dit kan mogelijks 

betekenen dat de tracéstudie van de tunnel herbekeken dient te worden.  

Aangezien dit ook buiten de scope gaat van de voorliggende studie is er met deze randvoorwaarden voorlopig 

verder geen rekening gehouden. 

 

2.6.7 Bestaande constructies 

 

Keermuren 

Langs het tracé van de tunnel zitten er een aantal keermuren aan de kant van het spoorwegtalud. Er zijn geen 

plannen beschikbaar van deze keermuren. Voor de studie is er van uit gegaan dat het hier om L-Muren gaat. 

 

Viaduct 

De plannen van het viaduct werden opgevraagd bij Infrabel.  

Op basis van deze plannen werd de bestaande toestand uitgetekend. De viaduct is gefundeerd op staal. Ter 

hoogte van de voeten van de bogen bevinden er zich 3 rechthoekige funderingsmassieven met een variërende  

aanzetdiepte.  

 

Ter hoogte van de landhoofden zijn er gelijkaardige constructies gebouwd met putfunderingen. 



R40 GENT -  TUNNEL DAMPOORT 44|92  

 
4-9-2017 

 

Figuur 36: plan G3 4-19 plan bestaande toestand 

 

 

Figuur 37: plan G3 4-12 – asbuilt plan van de funderingsmassieven 

 

Het bestaande viaduct werd verbreed met een overhangende beton console om een dienstpad te realiseren naast 

de bestaande sporen. Het dienstpad kraagt 1.60m uit buiten de bestaande brug. Deze overkraging staat niet op 

de grondplannen aangeduid.  

 

Voor de uitvoering van de tunnel zal deze uitkraging een probleem vormen. Door deze aanwezigheid van deze 

bovengrondse hindernis kunnen de secanspalen zoals ze voorzien zijn moeilijk uitgevoerd worden. Op deze 

locatie zou het beter zijn om af te wijken van het tracé uit het masterplan. 
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Figuur 38:  plan G3 4-18 – langsdoorsnede 

 

 

Figuur 39:  plan G3 4-17 – dwarse doorsnede 
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2.7 Weggeometrie 

 

Dit onderdeel beschrijft het geometrisch wegontwerp. 

2.7.1 Uitgangspunten 

In het kader van deze studie dienden 2 varianten onderzocht te worden:  

• Scenario 1: een volledig gesloten tunnel met een lengte van het gesloten deel van 470 m 

• Scenario 2: een tunnel met open middendeel (2 gesloten segmenten van 200 m, onderbroken door een 
open deel van 70 m).  

 

Deze 2 varianten hebben een belangrijke invloed op het dwarsprofiel van de tunnel. Bij een gesloten tunnel moet 
omwille van de ventilatie en de brandveiligheid met gescheiden verkeerskokers worden gewerkt. Bij een tunnel 

met een open middendeel kan er met natuurlijke ventilatie gewerkt worden en kan het verkeer in de twee 
richtingen door dezelfde koker. 

 

Het dwarsprofiel van tunnel en toeritten van de respectievelijke scenario’s werd bij het begin van de studie door 
de opdrachtgever meegegeven: 

 
Scenario 1: gesloten tunnel 

 
In dit scenario is er geen natuurlijke ventilatie van de tunnel mogelijk. Gezien de lengte van de tunnel beperkt is 

wordt er gewerkt met mechanische langsventilatie door middel van aanjaagventilatoren. Dit zijn ventilatoren die 

verse lucht aanzuigen van buiten en in de tunnel mee blazen in de richting van het verkeer. Bij brand zorgt dit 
ook voor de afzuiging van de rookgassen voor het brandafwaartse verkeer. 

 
Om deze luchtstroom in stand te kunnen houden en de brandveiligheid te verzekeren worden de 2 rijrichtingen in 

afzonderlijke kokers opgedeeld.  In beide kokers wordt er een rijweg voorzien van 3.05m, met daarnaast een 

pechstrook van 2.50m en een weggoot van 0.5m een beveiligingsconstructie achter de barrier zit een voetpad 
van 1.2m  

 

 
 

Figuur 40:  modeldwarsprofiel bij scenario 1 
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Scenario 2: tunnel met opening 

 

Door het voorzien van een grote opening van 70m in het dak wordt de tunnel in feite opgedeel in 2 korte tunnels. 

Door de korte afstand tussen begin en einde van de tunnel kan er van natuurlijke ventilatie gebruik gemaakt 

worden.  

 

In dit scenario rijdt het verkeer door 1 tunnelkoker. Er wordt een rijweg van 2 x 3.05m voorzien en een weggoot 
van 0.5m. Daarnaast komt er een beveiligingsconstructie. Achter de barrier zit een voetpad van 1.2m. De 

pechstrook wordt hier vervangen door een overrijdbare verhoogde middenstrook van 1,5m.  
Indien er zich een stilstaand voertuig langs de rand van de weg bevindt kan de tussenstrook gerbuikt worden om 

rond de hindernis te rijden.  

 

 

 

Figuur 41:  modeldwarsprofiel bij scenario 2 

 

Voor wat betreft de ontwerpparameters wordt minimaal voldaan aan de “Handboek wegontwerp, deel 

stroomwegen”, CROW, 2002. 

2.7.2 Ontwerpsnelheid 

De ontwerpsnelheid is 50km/u 

2.7.3 Alignement  

2.7.3.1 Horizontaal alignement 

Voor het onderzoek naar de technische haalbaarheid wordt vertrokken van het horizontaal tracé uit het 

masterplan, dat door de opdrachtgever wordt meegegeven voor deze studie.  Het is niet de bedoeling dit tracé 

binnen de huidige opdracht aan te passen. De buitenrand van de tunnelconstructie (secanspalenwand) aan de 

kant van het spoor wordt als vaste lijn beschouwd voor de verdere uitwerking. 
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2.7.3.2 Verticaal alignement 

Voor het alignement wordt de minimale top- en voetboogstralen volgens CROW toegepast. De absolute 

minimumwaarde van de voetboog te gebruiken i.f.v. rijcomfort is R=200. De ondergrens voor de bolle bogen 

bedraagt R=1100 (zichtafstand = 45m). 

2.7.3.3 Verkanting 

In functie van het horizontaal alignement wordt aan het wegplatform een verkanting gegeven. 

De verkanting is 2,50%. 

2.7.3.4 Langshelling 

De langshelling van de weg wordt toegepast in functie van het snelheidsregime. In de tunnel is de langshelling 

5% Een helling hoger dan 5% bemoeilijkt het verkeer sterk bij sneeuwval.  

2.7.3.5 Vrij ruimteprofiel 

De vrije hoogte is de totale hoogte tussen bovenkant rijweg en onderkant dakplaat dus. inclusief de ruimte nodig 

voor signalisatie (30cm), aanzuigeffect (0.30m) en dynamisch effect vrachtwagens (0.50m). De vrije ruimte is 

5.10m. 

2.7.4 Dwarsprofiel 

2.7.4.1 Rijstrookbreedte 

De minimale rijstrookbreedte volgens dienstorder MOW/AWV/2012/4 bij 50km/u is 3,05m. De rijstrookbreedte is 

inclusief markeringen. 

2.7.4.2 Belijning 

Overal wordt een kantstreep van 0,15m gehanteerd, conform de wegcode. De belijningsprincipes zijn aangeduid 

op de typedwarsprofielen. 

2.7.4.3 Goot 

Goten worden voorzien buiten de rijbaan en hebben een breedte van 0,50m 

2.7.4.4 Obstakelvrije zone 

De obstakelvrije ruimte is 0.5+0.3=0.80m t.o.v. de veiligheidsstootband gelegen aan de buitenzijde van de rijweg 

en 0.30m t.o.v. de veiligheidsstootband gelegen aan de binnenzijde van de rijweg. 

2.7.4.5 Vluchtzone 

De vluchtzone omvat de pechstrook welke 2.50m is. 
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2.7.5 Wegopbouw 

Uit de macromodellering voor het tunnelscenario voor de Dampoort worden verkeersintensiteiten tussen de 1100 

en 1400 PAE verwacht in de ochtendspits.  

 

Figuur 42:  macromodellering knooppunt Dampoort 

In het mobiliteitsplan van de stad Gent staat de R40 gecategriseerd als secundaire weg type 3 stedelijke 

ringboulevard, volgens de bepalingen van het SB250 stemt dit overeen met een bouwklasse B5. 

Uit duurzaamheidsoverwegingen wordt geopteerd voor een doorlopend gewapende betonverharding, met een 

minimale levensduur van 30 jaar. Volgens de bepalingen van de standaardstructuren komt dit op een betondikte 

van 20cm en een asfalt glijlaag van 5cm. 

Het beschouwde deel van de weg wordt volledig binnen de betonnen inkuiping van de tunnel aangelegd. Dit 

betekent dat de doorbuiging van de verharding geen maatgevend criterium is. Om de continuïteit van de 

verhardingsopbouw te garanderen wordt dezelfde opbouw gebruikt binnen de tunnel.  
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2.8 Technieken 

2.8.1 Ventilatie 

Ten behoeve van een voldoende verluchting in normaal bedrijf alsook als RWA-systeem bij brand wordt een 

langsventilatie in iedere koker voorzien. 

Deze bestaat uit telkens 6 tunnelventilatoren (3 aan elke kant) per koker, met een stuwdruk van 600 N elk.  

Dit wordt gerealiseerd met boosters met een diameter van 710 mm, met elk een elektrisch vermogen van 25 kW. 

Figuur 43: Schematisch plan van de ventilatie 

 

Ten behoeve van een zuivere luchtkwaliteit wordt een CO/CO2 – detectiesysteem voorzien, met schakeling van 

het nodige aantal ventilatoren, desgevallend op halve snelheid. 

Een autonome stroombron en bekabeling met voldoende brandweerstand verzekert de goede werking bij brand. 

Een lineaire branddetectie in iedere koker zorgt ervoor dat de juiste ventilatoren in betrokken koker opstarten. 

2.8.2 Elektrische installaties  

2.8.2.1 Algemeen 

De elektrische installatie bestaat hoofdzakelijk uit: 

- De hoogspanningsinstallatie 

- Het noodstroomaggregaat 

- Een no break installatie 

- Een scheidingstransformator 

- De laagspanningsverdeelborden 

- Het laagspanningverdeelnet 

- De aardingen en equipotentiale verbindingen 

- Stopcontacten voor de brandweer en ander schakelmateriaal 

- De verlichting met bijhorende sturing 

- De veiligheidsverlichting 

- Nood- en evacuatie verlichting 

- Camerabewaking (CCTV) 

- Radioversterking 

- Versterking van het GSM netwerk  
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- Afstandssturing en signalisatie 

 

De opbouw van de elektrische installaties gebeurt conform: 

- de wettelijke voorschriften en normen 

- de Koninklijke en Ministeriële besluiten 

- het AREI en ARAB 

- de Synergrid 

- Vlarem II 

- De CE en EMC richtlijnen 

- de van toepassing zijnde typebestekken en hun bijlagen (TB101, TB400, enzovoort) 

- enzovoort 

 

De laatste versie van deze documenten is van toepassing. 

Het leveren, plaatsen, aansluiten en in dienst nemen van de volledige elektrische installatie is inbegrepen in de 
raming. De nodige elektrische keuringen zijn inbegrepen evenals het onderhoud van de installaties tijdens de 

waarborg periode. 

De waarborgperiode wordt vastgelegd op twee jaar. 

2.8.2.2 Uitgangspunten  

2.8.2.2.1 Hoogspanningsinstallatie 

Er wordt voor de tunnel een eigen hoogspanningsinstallatie voorzien die in lusvorm aangesloten wordt op het 

hoogspanningsdistributienet van de netbeheerder Eandis.  

De hoogspanningscellen zijn van het Ring Main Unit (RMU) type en bestaan ten minste uit: 

- Een aankomst en vertrek cel 

- Een meetcel 

- Een transfo beveilgingscel 

De gehele installatie voldoet aan de Synergrid voorschriften C2/112 en de voorwaarden van de 

distributienetbeheerder. 

De transformator is van het olie type 11kV/400V, voorzien van een olie opvang bak en een bescherminrichting 

tegen temperatuur en druk. 

Alle bijkomende wettelijke voorzieningen en indicaties zijn inbegrepen. 

De hoogspanningsinstallatie wordt opgesteld in een afzonderlijk lokaal. 

2.8.2.2.2 Noodstroomaggregaat 

Voor de voeding van de vitale- en andere installaties wordt er een noodstroomaggregaat voorzien conform artikel 

104 van het AREI.  

De vitale installaties in deze situatie zijn: 

- De RWA installaties 

- De pompen 

- De veiligheids-, nood en evacuatieverlichting 

Ook de volgende installaties worden gevoed via het noodstroomaggregaat: 

- De camera installatie 

- Afstandssturing en signalisatie 

- De signalisatie 
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- De branddetectie installatie 

- De radio 

- Enzovoort 

Het noodstroomaggregaat bestaat ten minste uit: 

- een diesel motor met een gekoppelde alternator op één as  

- een geluiddempende omkasting.  

- een koel radiator 

- rookgas uitlaat 

- een lucht aanzuig- en afblaas geheel 

- een voorraad tank voorzien voor minstens 48 u werking op nominale belasting 

- een dagtank 

- een stuurbord en een hoofdnoodstroombord opgesteld bij het noodstroomaggregaat 

- de vulleidingen die tot buiten het lokaal gebracht worden op een gemakkelijk bereikbare plaats zodat 

bijvulling vanaf een vrachtwagen mogelijk is. 

Het geheel wordt in een afzonderlijke ruimte opgesteld en voldoet aan de VlaremII voorschriften. Het geheel 

wordt trillingsvrij opgesteld. 

2.8.2.2.3 No Break installatie 

Om bij stroomuitval van het hoogspanningsnet de opstart van het noodstroomaggregaat te kunnen overbruggen 
wordt er een no break voorzien met een zeer beperkt vermogen en een beperkte autonomie (bijvoorbeeld 10 

minuten). Enkel de vitale installaties die geen stroomonderbreking mogen hebben tijdens deze opstart 
(bijvoorbeeld afstandssturing en signalisatie) zullen gevoed worden via de No Break. De Rook Warmte 

Afvoerinstallatie (RWA installatie) zal dus niet gevoed worden door de No Break. 

De No Break installatie bestaat ten minste uit: 

- Een gelijkrichter 

- Een wisselrichter 

- Een batterijpakket 

- Een bypass 

2.8.2.2.4 Scheidingstransformator  

Voor de voeding van de vitale installaties wordt er een scheidingstransformator voorzien conform artikel 104 van 

het AREI. Het is een transfo 400V/400 V met beperkt vermogen voorzien van de nodige isolatiebewakingen. 

De RWA installaties worden niet via de scheidingstransformator gevoed. 

2.8.2.2.5 De laagspanningsverdeelborden 

Voor iedere voedingsbron wordt er een afzonderlijk laagspanningsverdeelbord voorzien, namelijk: 

- Het laagspanningsbord normaal gevoed door de transformator 

- Het laagspanningsbord nood gevoed in normale omstandigheden door de transformator en via een 

automatische omschakelaar door het noodstroomaggregaat bij uitval van het normaalstroomnet 

- Het laagspanningsbord No Break gevoed door de No Break 

- Het laagspanningsbord vitale delen gevoed door de scheidingstransformator 

De meeste laagspanningsverdeelborden zijn van het gesloten staande type. De eventueel kleinere 

laagspanningsborden zijn eveneens van het gesloten type maar worden aan de wand bevestigd. 

Alle laagspanningsborden zijn van het type vorm 2. 
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Vanaf deze laagspanningsborden worden de verschillende elektrische installaties rechtstreeks gevoed. De 

voedingen voor de elektrische installaties van derden zoals de RWA installaties en de pompen vertrekken 

eveneens vanuit deze laagspanningsverdeelborden.  

Het leveren, plaatsen aansluiten en in dienst nemen van de laagspanningsverdeelborden voor derden is 

inbegrepen in de desbetreffende ramingen. 

De laagspannigsverdeelborden worden gedeeltelijk opgesteld in afzonderlijke lokalen, andere worden bij hun 

specifieke voedingsbron geplaatst ( bijvoorbeeld het No Break laagspanningsverdeelbord en het 

laagspanningsverdeelbord vitale delen). 

Het schakelmateriaal voldoet aan de te verwachten kortsluitwaarden. Alle beveiligingen zijn van het type 

automatische vermogensschakelaars. 

2.8.2.2.6 Het laagspanningsverdeelnet 

Zoals hiervoor reeds vermeld onderscheiden we verschillende voedingsnetten conform het AREI in functie van 

hun voedingsbron.  

Alle kabels zijn van het halogeenvrije type en voldoen aan de Construction Production Regulation (CPR). Ze 

worden gekozen in functie van het voedingsnet en de apparatuur die ze voeden. 

De type kabels zijn verschillend, vooral betreffende de brandweerstand en het al dan niet vereist zijn van 

functiebehoud, en worden gekozen in functie van het voedingsnet waarvoor ze gebruikt worden. 

Om in sommige gevallen te kunnen voldoen aan art 104 van het AREI bestaat de kans dat de installaties geheel 

of gedeeltelijk via verschillende wegen gevoed worden. 

De meeste leidingen zullen in opbouw geplaatst worden en beschermd worden door halogeenvrije 

beschermbuizen. Waar mogelijk worden de kabels op kabelbanen geplaatst. 

De kabelbanen zijn zowel van het type kabelgoot als van het type kabbelladder. De keuze wordt bepaald door de 

soort kabels en hun sectie die erop geplaatst wordt. 

De kabels van deze verschillende netten moeten hoofdzakelijk op verschillende kabelbanen geplaats worden 

conform art 104 van het AREI. 

Voor de kabels waar er een functiebehoud geëist wordt worden de kabelbanen ook met functie behoud voorzien. 

De kabelbanen met functiebehoud worden voorzien van een aangepaste ondersteuning. 

De kabelbanen die in vochtige omgevingen geplaatst worden zijn van het warm verzinkte type door 
onderdompeling in een warm zinkbad, in droge ruimtes worden er hoofdzakelijk Sendzimir verzinkte kabelbanen 

gebruikt. 

2.8.2.2.7 De aardingen en equipotentiale verbindingen 

De aarding van de tunnel met bijhorende technische lokalen wordt verwezenlijkt conform het AREI d.m.v. een 

aardingslus onder de onderste vloerplaat van een gedeelte van de tunnel en de technische lokalen.  

Het toegepast nulleider – aardingssysteem is volgens het TN-C/S principe.  

Tussen alle genaakbare metalen delen, zoals kabelbanen, metalen constructies, wapeningen, leidingen enzovoort, 

worden de nodige equipotentiale verbindingen aangebracht 

2.8.2.2.8 Schakelmateriaal en stopcontacten voor de brandweer  

Het schakelmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit schakelaars en stopcontacten die in de technische ruimtes en 

gangen/sassen voorzien worden. 

Het schakelmateriaal is van het spatwaterdichte opbouw type. Er zijn geen specifieke CEE stopcontacten voorzien 

in de technische lokalen. 

Ten behoeve van de brandweer worden er specifieke brandweer stopcontacten voorzien die verspreid opgesteld 

worden in de tunnels (een 3-tal per tunnel). Het betreft zowel een monofasig als een driefasig stopcontact. Beide 

stopcontacten worden in een hermetisch afgesloten verdeelbordje geplaatst dat enkel toegankelijk is voor de 
brandweer. De voeding van deze stopcontacten gebeurt via het normaal net. De stopcontacten en het vermogen 

ervan zal compatibel zijn met de mobiele uitrustingen van de brandweer. 
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De volledige tunnel verlichting zelf wordt volledig automatisch gestuurd in functie van het buitenlicht en de 

oriëntatie van de tunnelmonden enerzijds en in functie van de positie van specifieke bijverlichting in de tunnel 

anderzijds. Dit is zo voor de verschillende functies van verlichting in de tunnels. 

2.8.2.2.9 De verlichting 

Alle verlichtingstoestellen worden voorzien van energiezuinige LED lampen. 

De verlichtingstoestellen in de technische lokalen en gangen/sassen zijn van het hermetische opbouwtype. 

De inplanting van de toestellen gebeurt in functie van de technische uitrustingen in deze lokalen. 

De verlichtingstoestellen in de tunnels zelf zijn van het aangepaste hermetische type speciaal ontworpen voor 

plaatsing in de tunnels. De meeste hiervan zijn van het dimbare type. 

De hoofdverlichting wordt centraal boven het rijvak geplaatst. In het geval van één gemeenschappelijke tunnel 

met decentrale dak opening wordt er bijkomende verlichting voorzien aan de zijwanden. 

De versterking van de hoofdverlichting aan inritten en voorbij eventuele onderbrekingen gebeurt in functie van de 

oriëntatie van de tunnel en het bijhorend frontbeeld enerzijds en anderzijds in functie van de plaats in de tunnel. 

De eventuele versterking van de hoofdverlichting aan de uitgangen. 

De verlichtingsniveaus en de verschillende verhoudingen (de gelijkmatigheid) tussen gemiddelde, minimale en 

maximale waarden zijn conform aan de vigerende normen en regelgevingen.  

De verlichting wordt ontworpen voor een maximale snelheid van 50 km/u en voor druk verkeer. 

Voor de wegverharding werd er rekening gehouden met een betonnen wegdek. Voor de zijwanden werd er 

eveneens met een lichtkleurige afwerking rekening gehouden. Voor het plafond werd eerder een donkere tint in 

rekening gebracht. 

De openhellingen en de bovengrondse aansluiting van de nieuwe wegenis op de bestaande wegenis wordt van 
een aangepaste verlichting voorzien. Deze verlichting wordt hoofdzakelijk op gegalvaniseerde stalen palen van 

ongeveer 6 m hoogte geplaatst die geïntegreerd worden in de omgeving. 

Ook deze verlichtingstoestellen zijn uitgerust met LED lampen. 

2.8.2.2.10 De veiligheidsverlichting 

De veiligheidsverlichting voldoet aan de vigerende normering. De veiligheidsverlichtingstoestellen zijn eveneens 

uitgerust met LED lampen en zijn van het autonome zelf testende niet permanente type met een autonomie van 

minstens 1uur. 

Deze toestellen zijn eveneens van het hermetische type. 

Deze toestellen worden geplaatst in de technische lokalen, in gangen, sassen en vluchtwegen. 

De toestellen worden op de plaatselijke verlichtingskringen aangesloten en indien mogelijk gevoed via het 

noodnet. 

2.8.2.2.11 De nood- en evacuatieverlichting 

De nood- en evacuatieverlichting wordt voorzien conform de vigerende normen en wetgeving alsook conform 
artikel 104 van het AREI. Er wordt hiervoor zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de basisverlichtingstoestellen 

en de basisverlichting die al aanwezig is. 

In de tunnels worden er op “kruiphoogte (±1 m hoogte)” bijkomende aangepaste en speciaal hiervoor ontworpen 
verlichtingstoestellen, ook wel ‘baken en geleidingsverlichting genoemd’, voorzien die dienst doet als 

evacuatieverlichting en bijkomende noodverlichting. 

De tussenafstand van deze verlichtingstoestellen is ongeveer 10 m en wordt langsheen de voetpaden 

(vluchtpaden) in de tunnels geplaatst. Één toestel op 5 heeft een groene kleur om een tussen afstand van 50 m 

te signaleren. Deze verlichtingstoestellen branden permanent. 

Deze bakenverlichting is eveneens voorzien van LED lampen en worden gevoed door het noodstroomaggregaat. 

Deze verlichtingstoestellen hebben ook een functiebehoud als doel. De verdeling van de spanning gebeurt op 230 

V en de toestellen zelf zijn voorzien van een ingebouwde transformator van 230V/24V. 
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2.8.2.2.12 Camerabewaking (CCTV) 

De tunnels worden uitgerust met een camerabeveiligingsinstallatie die de volledige tunnel afdekt. Hiervoor 

worden er verschillende types camera’s geïnstalleerd al dan niet geïntegreerd in één toestel. In de technische 

ruimtes worden er geen camera’s voorzien. 

De tunnels worden eveneens voorzien van een systeem met automatische “incidenten” detectie en met camera’s 

aan de inritten met nummerplaat herkenning. 

Alle camera’s zijn van het digitale kleuren type en worden via een extern bestaand glasvezelnetwerk verbonden 

met de dispatching. Ze zijn geschikt om bij lage luminanties duidelijke beelden te maken en door te sturen. 

De centrale opname apparatuur wordt in de dispatching opgesteld. 

De verschillende types camera’s zijn de volgende: 

- Beweegbare camera’s van het dome type worden gebruikt voor de algemene camerabewaking. Deze 

camera’s worden voorzien aan in- en uitrit en op regelmatige tussen afstand in de tunnel. Ze nemen 

ook beelden op van de toegangen naar de technische lokalen en de openhellingen 

- De camera’s met een functie voor automatische incidenten detectie in de tunnels. Deze worden 

eveneens aan de in-en uitritten van de tunnels voorzien en eveneens op regelmatige afstanden in de 
tunnels zodanig dat de volledige tunnel afgedekt is. Binnen in de tunnels volgens ze de rijrichting van 

de voertuigen, behalve aan de uitritten waar ze de omgekeerde flow volgen. 
Ze detecteren ten minste de volgende incidenten: 

• Voertuigen die tegenstroom rijden 

• Voertuigen die stoppen in de tunnel 

• Te traag rijdende voertuigen  

• Verschillende snelheden zoals normaal, traag, stilstand, enzovoort 

• Rook 

• Voetgangers of fietsers 

• Obstakels en verloren voorwerpen op het wegdek 

• Enzovoort  

- Specifieke camera’s met nummerplaat herkenning aan de beiden inritten van de tunnel 

Alle camera’s worden lokaal met de centrale apparatuur verbonden die er via een algoritme voor zorgt dat de 

beelden correct doorgestuurd worden naar de dispatching waar ze opgenomen worden. 

De maximale registratie gebeurt conform de vigerende wetgeving. 

De opname servers worden in een specifiek lokaal in de dispatching opgesteld. In de controle zaal wordt er een 

werkpost voorzien die uitgerust is met drie kleurenschermen, een PC met muis en klavier, een bedieningselement 
(bijvoorbeeld een bedieningsstick). De operator heeft ook de mogelijkheid om het beeld van een specifieke 

camera af te zonderen en te volgen. Verder bestaat de mogelijkheid om de camera beelden op de schermen in 

verschillende mozaïek vormen te bekijken. 

De bekabeling is aangepast aan de camera’s. 

2.8.2.2.13 Radioversterking 

Per tunnelpijp wordt er een signaalversterking van de radio voorzien. Het betreft vooral de versterking van Astrid 

(politie en brandweer communicatiesystemen) en de FM radio band. 

Deze versterking van het radiosignaal houdt onder andere het leveren, plaatsen aansluiten en in dienst stellen 

van de nodige stralingskabels, antennes, versterkers, enzovoort in. 

Voor het Astrid systeem zal er met de betrokken instanties ten gepaste tijde contact gelegd moeten worden om 

exact vast te leggen wat er voor hen moet voorzien worden en wat ze eventueel zelf voorzien. 

Een volledige dekking in de tunnel zal gegarandeerd worden. 

2.8.2.2.14 Versterking van het GSM netwerk 

De nodige uitrustingen zoals voedingen en kabels worden voorzien om het GSM netwerk in de tunnels te 

versterken. Hiervoor zal er met de telecom operatoren ten gepaste tijde contact gelegd worden om exact vast te 

leggen wat er voor hen moet voorzien worden. 
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Het leveren, plaatsen, aansluiten en in dienst stellen van de antennes en de basisstations zelf zijn niet inbegrepen 

in de raming. 

2.8.2.2.15 Afstandssturing en signalisatie 

De verschillende technische installaties zijn voorzien van stuur- en meldcontacten. Deze stuur- en meldcontacten 
dienen enerzijds voor de bedieningen op afstand en anderzijds voor signalisatie van waarschuwingen en alarmen 

op afstand. 

Al deze contacten en signalen van de verschillende installaties worden in een specifieke ruimte in de tunnel 
verzameld op een “Human Machine Interface (HMI) die op zijn beurt via een bestaand glasvezelnetwerk zal 

communiceren en verbonden worden met een bestaande of nieuw op te richten Dispatching en dit op afstand.  

In de raming is er enkel rekening gehouden met het samenbrengen van de alarmen en sturingen tot op de HMI 

van de verschillende technieken inclusief het programmeren van de HMI alsook met het toevoegen van een 

nieuwe werkpost en verzamel server in een al of niet nieuw op te richten dispatching. 

De volgende zaken zijn inbegrepen in de raming: 

- Het voorzien van een server en interface in de bestaande dispatching 

- Een werkpost met twee kleurenschermen, PC met muis en klavier 

- Het leveren, plaatsen aansluiten en programmeren van de volledige installatie 

- Het eventueel nieuw voorzien en programmeren van de apparatuur voor communicatie op afstand naar 

de tunnels in de bestaande dispatching 

- Doorsturen camera beelden over de bestaande glasvezel infrastructuur 

De volgende zaken zijn niet inbegrepen in de raming: 

- Het eventueel leveren en plaatsen van een nieuwe glasvezelverbinding naar de dispatching 

- Het bouwen van een volledig nieuwe dispatching (gebouw) 
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2.8.3 Brandblusinstallatie 

Ten behoeve van een vlotte interventie van de brandweer wordt een droge blusleiding DN 125 voorzien. In elke 

koker zijn er 5 aftakpunten voorzien DSP 110 met afsluiter (dus elke 100 m). Aan beide zijden van één van de 

tunnelingangen wordt een insteekpunt voorzien voor de brandweer, met terugslagklep in de leiding zelf. 

Figuur 44: Schematisch plan van de droge bluswaterleiding 

 

In de tunnel worden geen brandhaspels voorzien. Dat zijn dure installaties en om in een wegtunnel bruikbaar te 

zijn (grotere afstanden dan in gebouw) moeten ze groot zijn, wat nadelig is naar onderhoud en drukverhoging 
toe en ook naar gebruik. Ze moeten ook om de 3 maanden eens uitgerold worden om getest te worden, wat in 

een wegtunnel zonder specifiek onderhoud niet gebeurt. 

 

Daarom werd er gekozen voor plaatsing van 2 brandblussers alle 100m/rijrichting.  

Gemakkelijker te plaatsen, gemakkelijker te onderhouden en bruikbaarder voor weggebruikers. 

 

De ADR transporten mogen niet door de tunnel maar moeten de bovengrondse route volgen. 
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2.9 Fietstunnel 

Er zijn plannen opgemaakt voor de realisatie van een nieuwe fietstunnel tussen de Kasteellaan en de 

Dendermondsesteenweg. De fietstunnel wordt gebouwd ter hoogte van de Gandastraat / Slachthuisstraat en het 
winkelcomplex aan de Dendermondsesteenweg. 

 

 

Figuur 45:  plan fietstunnel Gandastraat / Slachthuisstraat naar Dendermondsesteenweg. SWECO 

 

Voor de bepaling van de peilen van de dakplaat van de tunnel is voortgegaan op de ontwerpplannen van de 
tunnel van Sweco. 

  



R40 GENT -  TUNNEL DAMPOORT 59|92  

 
4-9-2017 

2.10 Grondverzet 

2.10.1 Afgraving terrein 

Naast het grondverzet gegenereerd door het uitgraven van de tunnel dient er ook nog een maaiveld verlaging uit 
gevoerd te worden om tot de peilen te komen uit het masterplan. Dit grondverzet moet in zowel in het 

bovengrondse als het ondergrondse scenario uitgevoerd worden om de projectontwikkelingen te realiseren 
volgens het masterplan. Gezien de bouw van de tunnel voorafgaandelijk aan de projectontwikkelingen zal 

uitgevoerd worden is het niet onwaarschijnlijk dat deze kost ook bij de bouw van de tunnel gerekend zou worden. 

Daarom is beslist dat deze kosten niet mee genomen worden in de raming, maar pro memorie vermeld worden.  

2.10.2 Milieuhygienische kwaliteit 

Er is een gegrond vermoeden dat de grond op de site verontreinigd is. De stad Gent voert een milieu-hygiënisch 
onderzoek uit om de kwaliteit van de gronden te achterhalen. Gezien de resultaten van deze studie nog niet 

bekend zijn wordt er in de raming nog geen rekening gehouden met de kwaliteit van de gronden. De gronden 

worden geraamd als kwaliteit bodem. 
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2.11 Fasering van de werken 

 

De werken voor het realiseren van de tunnel kunnen in 3 grote blokken opgedeeld worden.  
Het deel ten noorden van de dampoort, het deel ten zuiden van de Dampoort en de werken ter hoogte van de 

Dampoortbrug. Het zijn vooral deze laatste werken die voor de nodige verkeershinder zullen zorgen.  

 

Eén van de uitgangspunten van de studie is dat het verkeer onder de Dampoortbrug niet mag afgesloten worden 

tijdens de werken. Daarom is er een fasering opgemaakt voor de uitvoering van deze werken.  

 

 

Figuur 46:  fasering van de werken thv de Dampoortbrug 

 

Voor de fasering van de aanleg van de tunnel onder het knooppunt Dampoort wordt de werkzone opgesplitst in 

een noordelijk en een zuidelijk deel, zoals weergegeven op bovenstaande kaart.  

• Fase 1 omvat de voorbereidende nutswerken in de zuidelijke zone. Er worden nieuwe nutsleidingen 
geplaatst buiten het tracé van de tunnel. Het verkeer wordt tijdens deze fase door de 2 noordelijke 

brugbogen geleid. Na de verplaatsing van de nutsleidingen worden de rioleringswerken in deze zone 
uitgevoerd. Daarna wordt de bovenbouw tijdelijk afgewerkt.  

• Fase 2 omvat de voorbereidende nutswerken voor de noordelijke zone. Het verkeer wordt tijdens deze 

fase door de 2 zuidelijke brugbogen geleid. De nieuwe nutsleidingen worden verder aangelegd en 
overgekoppeld. De riolering wordt overgekoppeld op de nieuwe doorpersing en de oude riolering wordt 

buiten dienst gesteld. Daarna wordt er gestart met de plaatsing van de secanswanden ( + ev. 

diepwanden ) in deze zone en de plaatsing van de dakplaat. Aansluitend wordt deze zone tijdelijk verhard  

• Fase 3 start na de voltooiing van de bovenbouw van de fase 2 en omvat de plaatsing van de 
secanswanden (+ ev. Diepwanden) en het plaatsen van de dekplaat. Op het einde van deze fase kan de 

bovenbouw definitief hersteld worden.  Het verkeer wordt tijdens deze fase terug door de 2 zuidelijke 

brugbogen geleid. 

Vanaf fase 1 tot en met fase 3 zal er voor het wegverkeer een omleiding worden voorzien.  

 
Passage van gemotoriseerd verkeer (zie bijlage) zal ter hoogte van de werf steeds mogelijk zijn via maximaal een 

2x1-profiel, en wordt gefaciliteerd door middel van tijdelijke verkeerslichten. Er geldt evenwel een 
hoogtebeperking voor de Dampoort tot 3,75m. Ook uitzonderlijk vervoer zal niet mogelijk zijn. 

Om ook doorgaand gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk te weren en de hinder aan Dampoort te beperken, zal 

de omleiding reeds ruim vooraf worden gesignaleerd en wordt een omleiding voorzien: 
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• Ten noorden van het projectgebied zullen de werken reeds worden gesignaleerd ter hoogte van de 
Vliegtuiglaan, van waaruit het verkeer via de nieuw gerealiseerde Verapazbrug van en naar de R40 kan 

rijden. 

• Ten zuiden van het projectgebied worden de werken reeds gesignaleerd vanop de B401/R40xN9 

Brusselsesteenweg. Het gemotoriseerd verkeer wordt daarbij omgeleid via de E17 richting R4  Zeehaven 
en kan afhankelijk van de bestemming daar via het complex Destelbergen, Oostakker, Schansakker of de 

N424 John F. Kennedylaan rijden.  

• Bijkomend zal door de werken ook een rechtstreekse beweging vanuit de rotonde Dampoort richting de 
Koopvaardijlaan niet meer mogelijk zijn tijdens de werken. Doordat echter de Verapazbrug (nieuwe 

verbinding Muidelaan-Afrikalaan) reeds gerealiseerd zal zijn, zal ook de Koopvaardijlaan via de R40 
Afrikalaan bereikbaar blijven tijdens de werken.  

Om de benodigde capaciteit te bewaren voor het lokale verkeer op de Dampport lijkt het aangewezen om 

de Koopvaardijlaan volledig te knippen tijdens de werken. Nadeel is dat de “nieuwe” binnenring op die 
manier doorgesneden wordt voor de volledige duur van de werken. Daarom lijkt het aangewezen om 

tijdens de werken de bestaande ring tijdeljik terug in gebruik te nemen voor het lokaal verkeer. 

 

Figuur 47:  omleiding voor lokaal en doorgaand verkeer 

 

Voor het openbaar vervoer kan het busstation aan de N70a (westkant) behouden blijven. Het busstation ten 
oosten van de werf zal in functie van de werkzaamheden verschoven worden richting de parking. Bussen van/ en 

naar het busstation dienen steeds voorrang te krijgen.  

In fase 3 zullen voetgangers mogelijk rondom het plein moeten wandelen om het station te bereiken.  

Passage van fietsers zal ook te allen tijde mogelijk blijven. Er wordt een dubbelrichtingsfietspad voorzien dat in 

functie van de veiligheid zal worden afgeschermd van het autoverkeer. Dit dubbelrichtingsfietspad zal 
hoofdzakelijk dienstdoen voor fietsers met herkomst/bestemming ten noorden van het knooppunt en de 

N70/N70a. Er dient daarbij naar maatvoering rekening te worden gehouden met de grote fietsintensiteiten op 
deze as (min. 3,00m). Fietsers ten zuiden van het project kunnen gebruik maken van de gerealiseerde 

fietsonderdoorgang tussen de Gandastraat en de Dendermondsesteenweg om zo ook richting het station te 

fietsen.  
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3 ONTWORPEN TOESTAND SCENARIO 1 

3.1 Uitvoeringsmethoden 

Voor de bouw van een verkeerstunnel kan men kiezen uit drie basismethodes: 

• Afzinken 

• Boren 

• Cut&Cover 

Afzinken is van toepassing bij het kruisen van rivieren en kanalen.  Het boren van een tunnel vraagt een minimale 
gronddekking van 10 tot 12 m.  Voor de Dampoorttunnel lijkt het evident dat enkel de optie Cut&Cover overblijft 

gezien de geringe diepteligging. 

De keuze van bouwkuip bij een Cut&Cover hangt voor een groot deel af van de grondwaterstand.  Aangezien bij 

de Dampoorttunnel het grondwater hoog staat (5.70 TAW) dient de keuze te gaan naar een waterdichte of 
waterremmende bouwkuip.  De beperkte ruimte (stedelijk gebied) om te bouwen maakt dat de wanden van de 

bouwkuip verticaal dienen uitgevoerd te worden en niet onder helling bv. 

Bij voorkeur kiest men voor een bouwkuipconstructie die eveneens dienst kan doen als definitieve constructie.  
Met ander woorden, de wanden van de tunnel dienen zowel voor de eindtoestand als voor de tijdelijke 

bouwtoestand. 

Er blijven dan basis drie methodes over om de wanden te bouwen: 

• Damplanken en trekankers 

• Diepwanden of slibwanden 

• Secanswanden 

Diepwanden en damplanken zijn uitgesloten voor de tunnelwand naast het spoor (geen permanente trekankers 

onder het spoor en geen diepwanden op minder dan 10 m van het spoor).  Wat de andere tunnelwand betreft, 
deze kan zowel als diepwand als als secanswand uitgevoerd worden.  De damplank methode is hier weer niet 

aanbevolen wegens de trekankers in stedelijk gebied. 

Aangezien er over een groot deel van de tunnel de mogelijkheid moet bestaan om er gebouwen op te zetten, 

hebben de wanden van de tunnel ook een funderingsfunctie naast de grondkerende. 

In onderstaande tabel wordt bondig weergegeven wat de voor- en nadelen zijn van diepwanden t.o.v. 

secanswanden: 

 

SECANSWAND DIEPWAND 

niet waterdicht (wel waterremmend) waterdicht 

Verticale wapening is niet continu over de lengte Verticale wapening is continu over de lengte 

Moeilijke verbinding met vloerplaat en dakplaat Verbinding met vloerplaat en dakplaat mogelijk 

Is toegelaten in de nabijheid van sporen Is niet toegelaten in de nabijheid van sporen 

 

Besluit : 

Voor scenario 1 werd gekozen om de tunnel uit te voeren in Cut&Cover, met secanswanden langs het spoor en 

enkel een grondkerende functie met verticaal draagvermogen. De twee andere wanden zijn diepwanden met 

grond en waterkerende functie en een verticaal draagvermogen. Langs de secanswand komt in definitieve 

toestand een waterkerende wand in gewapend beton die verbonden wordt met dak- en vloerplaat. 

 

Mogelijke uitvoeringsfases: 

 

FASERING OPTIE DUBBELE KOKER – DWARSPROFIEL 2(PLEIN) 
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• ½ Plein afsluiten voor verkeer 

• geleidewanden 

• slibwanden  

• secanswanden 

De slib- en - secans wanden worden aaneensluitend over de hele tunnellengte aangebracht.  Ter hoogte van het 

plein gebeurt dit in twee fases zodat beurtelings de ene of de ander helft van het plein afgesloten wordt voor het 

verkeer. 

 

 

 

 

 

 

• uitgraven (in den droge) tot net onder dakplaat 

• afkappen slibwanden/secanswanden 

• koppelbalken (knooppunt dak/wand) 

• dakplaat 

 

 

 

 

 

 

 

• aanvullen boven dakplaat 

• plein openstellen voor verkeer 

• uitgraven (in den natte) tot niv -2.00 

• plaatsen stutten (bij een tussenfase van de uitgraving) 

• onderwaterbeton 
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• leegpompen (over totale tunnellengte) 

• definitieve betonplaat bodem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• verwijderen van de stutten 

• plaatsen waterdichte binnenwand 

• afwerken van de tunnel 

 

 

 

 

 

 

FASERING OPTIE DUBBELE KOKER – DWARSPROFIEL 3 

 

 

• geleidewanden 

• slibwanden  

• secanswanden 

De slib-en secans wanden worden aaneensluitend over de hele 

tunnellengte aangebracht.  Ter hoogte van het plein gebeurt dit 
in twee fases zodat beurtelings de ene of de ander helft van het 

plein afgesloten wordt voor het verkeer. 
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• uitgraven (in den droge) tot net onder dakplaat 

• plaatsen stutten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• uitgraven (in den natte) tot niv 1.00 

• plaatsen stutten  

• uitgraven in den natte tot niv -2.00 

• onderwaterbeton 

 

 

 

 

 

 

 

 

• leegpompen (over totale tunnellengte) 

• definitieve betonplaat bodem 
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• verwijderen onderste rij stutten 

• gieten waterdichte zijwand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• afkappen diepwanden 

• koppelbalken (knoop dak/plaat) 

• gieten dakplaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

• verwijderen van de stutten 

• aanvullen boven dakplaat 

• afwerken van de tunnel 
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3.2 Raming 

Voor de opbouw van de raming is er een onderscheid gemaakt tussen de rechtstreekse bouwkosten en de 

indirecte kosten.  

De rechtstreekse bouwkosten hebben betrekking op alle werken die in de aanneming van de tunnel uitgevoerd 

worden. Deze werken hebben enkel betrekking op het deel van de tunnel, het onderwerp van deze studie. Deze 

kosten zijn voor de afzonderlijke scenario’s in detail berekend. 

De onrechtstreekse bouwkosten hebben betrekking op alle andere kosten die bij het project moeten ingerekend 

worden.  

Volgende onderdelen zitten niet in de raming opgenomen: 

• Kosten voor de onteigeningen: op basis van het masterplan was een lijn bepaald voor de onteigeningen 

achter de Koopvaardijlaan. Op basis van de haalbaarheidsstudie is het profiel van de tunnel nog gewijzigd 
en dient deze strook nog verder uitgebreid te worden.  

Een deel van de bestaande constructies zullen daardoor moeten verbouwd worden of volledig onteigend. 

Deze kost zit niet opgenomen in de raming. 

• Verplaatsing van het station: voorafgaandelijk aan de werken dient het bestaande station afgebroken te 
worden en achteraf dient er een nieuw station gebouwd te worden.  

• Verplaatsing van het tractiestation van de lijn naast de Dampoortbrug. Het hoogspanningslokaal zal een 

nieuwe locatie moeten krijgen. 

• De milieuhygiënische kwaliteit van de grond is bij gebrek aan gedetailleerde gegevens (de studie is 
lopend bij de stad Gent) ingeschat als bodem. Gezien de voormalige bestemming van een groot deel van 

de gronden valt hier nog een forse meerkost te verwachten. 

• Verbindingswegen en aanhorigheden van de tunnel naar de bestaande wegenis.   

• De beheerskosten voor de tunnel: de onderhouds- en de werkingskost over de levensduur van de tunnel 

is niet ingerekend in de huidige raming. Deze kost ligt hoger dan bij een gewone weg. 

 

 

Promemorie:  

Aanpassing van het maaiveldpeil: Het masterplan gaat uit van bepaalde peilen voor de aanleg van de nieuwe 
omgeving. Bij de dimensionering van de tunnel is uitgegaan van een dekking die overeenstemt met de 

toekomstige toestand. Dat betekent dat er bijkomend grondverzet is om het plan te realiseren. Er is discussie of 

het bouwijp maken en het nivelleren van het terrein ook bij de kostprijs van de tunnel hoort.  

Enkel voor de zone van de tunnel werd het grondverzet in de raming ingerekend.  

 

Meerkost fundering voor gebouwen: Algemeen principe: op het dak zelf mag niet gebouwd worden wegens 

trillingen en doorbuiging. Platen zijn niet geschikt om puntlasten te dragen.  De nieuwbouw kan enkel gefundeerd 

worden op de wanden van de tunnel. 

Er zijn zeven bouwlagen met een overspanning van 13m. De belasting in karakteristieke waarde per lopende m 

tunnelwand kan als volgt geraamd worden: 

• Vaste belasting 
vloeren en kolommen : 10 kN/m² x 7 x 13/2 = 455 kN/m 

gevel : 1 kN/m² x 7 x 4 = 28 kN/m 

• Gebruiksbelasting 

5 kN/m² x 7 x 13/2 = 228 kN/m (normale belasting kantoor is 3 tot 4 kN/m²) 

Totaal geeft dit 711 kN/m.  Met een onzekerheid van 30% en afgerond wordt dit 1000 kN/m. 

De tunnel zelf oefent een verticale last uit van maximaal 1100 tot 1300 kN/m. 

Het draagvermogen van de secanswanden bedraagt 3200 kN/m en van de diepwanden 2900 kN/m. 
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 Zonder bebouwing Met bebouwing  

 Nodig verticaal draagvermogen in kN/m draagvermogen 

diepwand 1100 2100 2900 

secanswand 1300 2300 3200 

 

De wanden van de tunnel zoals ze ontworpen zouden worden ZONDER de nieuwe bebouwing hebben een 
voldoende verticaal draagvermogen om 7 bouwlagen te ondersteunen.  Er is dus geen noemenswaardige 

meerkost. 
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3.3 Uitvoeringstermijn 

Voor de bepaling van de uitvoeringstermijn is een onderscheid gemaakt tussen de Civiele werkzaamheden, de 

infrastructuurwerken en de Technieken.  

De civiele werken zijn opgesplitst volgens de 3 delen van de tunnel. (noorden, Dampoortbrug , zuiden). Het 

centrale deel van de tunnel vraagt het meeste voorbereidende werken. Door de fasering van dit deel gaat dit ook 

het meeste tijd in beslag nemen.  

De termijnen voor de andere onderdelen worden aan de termijn van het centrale deel vastgehangen.  

 

De infrastructuurwerken (aanleg wegenis en beveiligingsconstructies) wordt uitgevoerd na de voltooiing van de 

tunnel. 

De technieken worden opgestart na de voltooiing van het technisch lokaal.   

 

Op basis van deze inschatting komen we op een termijn van 848 kalenderdagen, omgerekend komt dit ongeveer 

op 353 werkdagen.   
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4 ONTWORPEN TOESTAND SCENARIO 2 

4.1 Uitvoeringsmethoden 

Voor scenario 2, de enkele koker, werd gekozen voor een onafhankelijke bouwkuip bestaande uit twee 

grondkerende secanswanden met een verticaal draagvermogen functie voor de toekomstige gebouwen. De 

tunnelwanden, dakplaat en voerplaat zijn uit gewapend beton en waterkerend. 

 

FASERING OPTIE ENKELE KOKER – DWARSPROFIEL 2(PLEIN) 

 

 

 

• ½ Plein afsluiten voor verkeer 

• secanswanden 

De secans wanden worden aaneensluitend over de hele 

tunnellengte aangebracht.  Ter hoogte van het plein gebeurt dit 
in twee fases zodat beurtelings de ene of de ander helft van het 

plein afgesloten wordt voor het verkeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

uitgraven (in den droge) tot net onder dakplaat 

• afkappen secanswanden 

• koppelbalken (knooppunt dak/wand) 

• dakplaat 

 

 

 

 

 

 

 

• aanvullen boven dakplaat 

• plein openstellen voor verkeer 

• uitgraven (in den natte) tot niv -2.00 

• plaatsen stutten (bij een tussenfase van de uitgraving) 

• onderwaterbeton 
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• leegpompen (over totale  

               tunnellengte) 

• definitieve betonplaat bodem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• verwijderen van de stutten 

• plaatsen waterdichte binnenwanden 

• afwerken van de tunnel 
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FASERING OPTIE ENKELE KOKER – DWARSPROFIEL 3 

 

 

• geleidewanden 

• slibwanden  

• secanswanden 

De slib-en secans wanden worden aaneensluitend over de 
hele tunnellengte aangebracht.  Ter hoogte van het plein 

gebeurt dit in twee fases zodat beurtelings de ene of de 

ander helft van het plein afgesloten wordt voor het verkeer. 

 

 

 

 

 

 

 

• uitgraven (in den droge) tot net onder dakplaat 

• plaatsen stutten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• uitgraven (in den natte) tot niv 1.00 

• plaatsen stutten  

• uitgraven in den natte tot niv -2.00 

• onderwaterbeton 
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• leegpompen (over totale tunnellengte) 

• definitieve betonplaat bodem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• verwijderen onderste rij stutten 

• gieten waterdichte zijwand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• afkappen diepwanden 

• koppelbalken (knoop dak/plaat) 

• gieten dakplaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• verwijderen van de stutten 

• aanvullen boven dakplaat 

• afwerken van de tunnel 
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4.2 Raming 

De uitgangspunten voor de raming zijn dezelfde als deze omschreven onder het artikel 2.2. 

De onrechtstreekse bouwkosten wijzigen niet, enkel de rechtstreekse zijn gewijzigd. 
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4.3 Uitvoeringstermijn 

De uitgangspunten voor de uitvoeringstermijn zijn dezelfde als deze beschreven onder het artikel 2.3. 

De uitvoeringsermijn wordt iets korter omdat er 1 wand minder gebruikt wordt, omdat er slechts 1 type wand 

gebruikt wordt, omdat de breedte beperkter is en er maar 1 koker is. 

 

De totale uitvoeringstermijn komt op: 713 kalenderdagen, omgerekend komt dit neer op ongeveer 300 

werkdagen. 
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5 OVERZICHT RAMINGEN 
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6 CONCLUSIE 

Het is haalbaar om een tunnel te bouwen op de voorziene locatie, maar niet binnen de voorziene grenzen, die in 

het masterplan bepaald werden.  
Door de breedte van de opgelegde tunnelvarianten schuift de grens van de tunnel evenwijdig met het spoor op. 

Dit heeft vooral implicaties voor de percelen in de Koopvaardijlaan, die gedeeltelijk ingenomen moeten worden. 

 
Technisch gezien lijkt het ook aangewezen om de inplanting van de tunnel ter hoogte van de Dampoortbrug iets 

verder van de brug weg te schuiven om de waterdichte tunnelwanden te kunnen realiseren. 
 

Het scenario met de opening in het tunneldak is een stuk goedkoper dan de gesloten variant. Dit is vooral het 

gevolg van de ontdubbeling van de koker om de brandveiligheid van de tunnel te kunnen garanderen.  
 

De tunnelconstructies zijn vrij duur. De oorzaak daarvan is ondermeer, de bepaling van Infrabel dat er binnen de 
7.5m van het spoor niet met diepwanden als grondkerende constructie mag gewerkt worden. Daardoor moet er 

overgeschakeld worden naar een andere techniek (secanswanden) die duurder is. Bovendien moet deze 

constructie ook nog ontdubbeld worden om de waterdichtheid van het geheel te garanderen.  
Een verschuiving van de as van de tunnel, weg van het spoor, zou dit probleem kunnen verhelpen.  
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Bijlage 1 Inplantingsplan 
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Bijlage 2 Snede 1 

 



R40 GENT -  TUNNEL DAMPOORT 84|92  

 
4-9-2017 
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Bijlage 8 Detail van de verplaatsing van de nutsleidingen  

 

Raming voor verplaatsen nutsleidingen per nutsmaatschappij: 

 

Fuxys €490.000,00 

Eandis €250.000,00 

Proximus €105.000,00 

telenet €110.000,00 

Farys €111.500,00 

  SUBTOTAAL €1.066.500,00 
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Bijlage 11 Uitvoeringstermijn scenario 2 

 


