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(beschermingssysteem, beperkte bouwtijd, rekening houden 
met ontsporing van de metro, beperkte beschikbare ruimte in 
de tunnel, nazicht van bestaande structuren).

Er wordt rekening gehouden met een mogelijke ontsporing van 
de metro. Op basis van metrosnelheden en afstanden kolom/
spooras kunnen meerdere opeenvolgende kolommen op 
dezelfde lijn door een ontsporing worden getroffen. De balken 
op het kruispunt tussen het gebouw en de metro, boven de 
getroffen kolommen, zorgen voor de stabiliteit van het gebouw 
bij dergelijke ongevalscenario’s.

De gebouwstructuren zelf zijn geprefabriceerde betonstructuren. 
Op de derde verdieping overdekt een staalconstructie de 
technische ruimtes en loodsen.

Het nieuwe Learning Center van Infrabel bevindt zich boven 
een tunnel samengesteld uit 4 metrosporen in dienst, nabij 
het station Beekkant. 3 tunnels groeperen zich er tot één 
omvattende tunnel onder het noordelijke deel van het gebouw. 
Om rationele redenen zijn de afmetingen, posities en structuren 
van het gebouw aangepast aan de tunnelinfrastructuur. 

Het project bestaat uit de bouw van een lesgebouw, integraal 
toegankelijk, voor theorie- (8.800 m²) en praktijklessen (560 
m²) voor Infrabel met het oog op de opleiding van personeel 
in de spoorwegsector. Op het terrein bevinden zich educatieve 
voorzieningen in de open lucht die werken op het spoor 
simuleren. 

De gekozen structurele oplossing voorziet in de realisatie 
van kolommen in de metrozone. De bouw van nieuwe 
kolommen in de metrotunnel gaat gepaard met belangrijke 
voorzorgsmaatregelen en technische moeilijkheden 
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Volledige opdracht stabiliteit en technieken, hulp bij het ontwerpen met hoge energieprestaties
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Kostprijs van de werken
€ 18,5 mln. excl. btw waarvan 
€ 4,33 mln. voor de structuur 
en € 3,2 mln. voor de speciale 
technieken en 2,1 Mio voor de 
civiele techniek
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