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BESTEMMELING Nota aan de heer J.P. GAILLY 
Directeur-generaal Brussel Mobiliteit 

ADRES Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Vooruitgangstraat 80/1 
1035 Brussel 

AANTAL Z pagina('s) - deze inbegrepen 

URGENTIE 

ONDERWERP 

URGENT 

Leopold II-tunnel - waterinfiltraties 

Hierbij mäak ik u het document in bijlage over: 

D ter informatie; 
~ voor gevolg; 
D voor onderzoek en advies; 

Gelieve: 

D mij te informeren over het gevolg dat hier aan gegeven wordt; 
D mij een kopie van uw antwoord te bezorgen; 
D mij een ontwerp van antwoord voor te bereiden 
~ mij uw voorstellen en eventuele opmerkingen te laten geworden; 
~ mij uw antwoord op onderstaande vragen en opmerkingen te laten 
D mij een stand van zaken te bezorgen 

+ elektronische versie in WORD aan mbobbels@gov.brusse'ls met in cc wnotelae~.s@gov.brussels ; 
cV.ereecken@gov.brussels tegen uiterlijk 16 oktober 2015. 
Gelieve ons referentienummer van de groene nota te willen vermelden in alle correspondentie! 

Opmerkingen: 

Bedankt voor het rapport dat u mij liet bezorgen over de problematiek van waterinfiltraties van de 
Leopold II tunnel. 

Na analyse van uw nota en bijgevoegd rapport, gelieve de nodige externe expertise verder in te 
roepen om de volgende vragen te laten beantwoorden: 

o Gelieve een volledige, systematische controle te doen van de tunnel over de volle 
dige lengte, voor de plafonds én voor de muren. 

o Kan de dienst Regie der Wegen ingelicht worden mbt strooidiensten? 



o Zijn er andere mogelijke oorzaken van de slechte staat beton (slechte kwaliteit be 
ton, uitlaatgassen, ... ?) 

o Hoe kan dit probleem technisch verholpen worden? Moet dit voor de stabiliteit of is 
de wapening voldoende gedimensioneerd? 

o Wat is de mogelijke impact op het verkeer bij mogelijke werken (cfr bovenstaande 
vraag)? 

o Wat is de mogelijke impact op de volledige renovatie van de Leopold II tunnel? 
o Wat zijn de kosten/werktermijnen die hieraan verbonden zijn? 

Wat is snelst mogelijke opleveringstermijn van de resultaten van zulke studie, rekening houdend 
met de absolute urgentie van dit dossier? 

Gelieve deze laatste vraag tegen 16/10 te laten beantwoorden. 

Vrie ,elijke groeten 


