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ARCADIS participeert in nieuwe Parijse metro

Le Grand Paris Métro
Parijs krijgt er een nieuw metronetwerk bij: de Grand Paris Métro, 155 kilometer lang. Het is 

met een begroting van ruim € 20 miljard naar verluidt momenteel het grootste infrastructurele 
project in Europa. In augustus zijn de voorbereidingen en haalbaarheidsstudies gestart en maakte 

ARCADIS bekend opdracht te hebben gekregen van Société du Grand Paris voor de advisering, 
voorbereiding, begeleiding en monitoring van het technische en geotechnische onderzoek. 

Deze haalbaarheidsstudies moeten in 2013 zijn afgerond. Civiele Techniek sprak met Paul Souaid 
en Pascal Guédon over de achtergronden van het project en het geotechnisch onderzoek.

Het verhaal van de nieuwe Parijse metro 
– de Métro Grand Paris – begon juni 2007 
toen president Sarkozy een nieuw 
verkeerscirculatiesysteem voor Parijs 
presenteerde. Daarmee startte een 
publieke discussie over de toekomst van 
de stad en de Parijse metro in het 
bijzonder. Dat debat is gevoerd tussen sep-
tember 2010 en januari van 2011. 
Aanvankelijk werden er twee plannen 
uitgewerkt: één van de Franse overheid 
(het Grand Paris-project) en een regionaal 
plan (de Arc Express project) van het 
Departement Île de France. Het Grand 
Paris project was vooral bedoeld om met 

een nieuw openbaarvervoersysteem 
gebieden rond Parijs te ontwikkelen en 
daarmee de economie te versterken. De 
Arc Express richtte zich daarentegen 
vooral op het verbeteren van het trans-
port voor de inwoners van de buitenwij-
ken. In 2011 werd de beslissing uiteinde-
lijk genomen om de twee projecten 
samen te voegen onder wat tegenwoordig 
wordt aangeduid als de Grand Paris 
Express.

Centres of excellence
‘Een uiterst belangrijke stap’, zegt Paul 
Souaid, regiomanager bij ARCADIS. 

‘Beide projecten waren erg duur, en de 
angst bestond dat ze daardoor niet 
zouden worden uitgevoerd. Door beide 
projecten samen te voegen lijken de 
kosten te kunnen worden verminderd 
terwijl de twee doelen - transport en 
economische groei - overeind zijn 
gebleven. Om te beginnen worden de 
twee grote Parijse luchthavens via het 
Express Public Transportation-systeem 
met de stad verbonden. Datzelfde geldt 
voor de financiële en technologische 
instellingen. Er ontstaan zo clusters die 
niet alleen voor Parijs belangrijk zijn, 
maar voor heel Frankrijk. De mobiliteit 
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in de voorsteden zal aanmerkelijk 
worden verbeterd. Dat is belangrijk 
omdat de bewoners van die voorsteden 
veel makkelijker van voorstad naar 
voorstad kunnen reizen, zonder dat ze 
- zoals nu het geval is – via de stad 
moeten.’

Het metroproject Grand Paris heeft 
daarmee een groter belang dan dat van 
de Parijse regio alleen. Het moet een 
soort centres of excellence creëren op 
hoog internationaal niveau.  Daarbij 
moet worden gedacht aan gebieden als 
Paris-Le Bourget (luchtvaart -en toe-

risme), Défense (financiële sector), Cité 
Descartes (duurzame ontwikkeling),  
La Plaine Saint-Denis: (kunsten), Roissy-
Villepinte (International Trade), Saclay: 
Onderzoek en innovatie en  Zuid-Parijs: 
(biotechnologie).

Société du Grand Paris
Juni 2010 werd de zogenaamde Société 
du Grand Paris formeel opgericht.  
De Société, een overheidsinstelling, is 
verantwoordelijk voor het ontwerp en  
de aanleg van de Grand Paris Métro.  
Het gaat om een metronetwerk van  
155 kilometer, waarvan overigens 130 
kilometer ondergronds zal worden 
uitgevoerd. Het krijgt in totaal 72 
stations en sluit  aan op bestaande 
openbaarvervoersystemen in Parijs.  
85 procent van de stations sluit aan op de 
bestaande metro, RER of trein. Het 
nieuwe systeem is volledig geautomati-
seerd, in totaal met twee tot drie miljoen 
verplaatsingen per dag en een gemid-
delde snelheid van 65 km/uur. Tijdens 
piekuren rijdt er elke 85 seconden een 
trein, overigens met een capaciteit van 
1000 passagiers.
Volgens de Société is de nieuwe Grand 
Paris Métro bovendien relatief schoon. 
Momenteel wordt in de Île-de-France-
regio 70 procent van de verplaatsingen 
gemaakt van voorstad tot voorstad;  
80 procent daarvan met de auto. Volgens 
cijfers het RATP (Régie Autonome des 
Transports Parisiens) is een automobilist 
verantwoordelijk voor een CO
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 -emissie 

die 1,7 hoger ligt dan die van een 
metropassagier.

Kennis en ervaring
Augustus 2011 kreeg ARCADIS opdracht 
van de Société du Grand Paris om een rol 
te spelen bij de aanleg van het nieuwe 
metrostelsel. Het gaat daarbij vooral om 
advisering, voorbereiding, begeleiding en 
monitoring van het technische en 
geotechnische onderzoek. Volgens Paul 
Souaid van ARCADIS gaat het om een 
belangrijk onderdeel van het project, 
zeker in de aanloopfase. 
Souaid: ‘We gaan het geotechnische 
onderzoek leiden, controleren en 
analyseren. Ook zijn we verantwoordelijk 
voor de geotechnische modellering van 
de ondergrondse delen van de lijn en de 
overkappingen, inclusief de stations. Je 
komt in de regio zo’n beetje alle bodem-
types tegen. Bovendien is het stedelijk 
gebied, met typische problemen. Wij 

Overzichtskaart van de Grand Paris Métro

Grand Paris Métro: bovengronds en ondergronds
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hebben de technische kennis en ervaring 
om daar mee om te gaan, bijvoorbeeld als 
het gaat om bodemstabiliteit en zettings-
verschijnselen tijdens en na het TBM-
boorproces.’

Parijse bodem
‘Natuurlijk zijn er uitdagingen,’ zegt 
Pascal Guédon, directeur Technische 
ontwikkeling bij ARCADIS Frankrijk.  ‘Bij 
Défence – het zakencentrum ten westen 
van Parijs – staan veel hoge kantoorge-
bouwen, met diepe fundamenten. De 
situatie daar is heel complex. Maar ook in 
het zuidwesten verwachten we complexe 
situaties, met name vanwege de bijzon-
dere bodemgesteldheid.’ 
Volgens Guédon heeft ARCADIS de juiste 
kennis en kunde in huis om de compexi-
teit van de Parijse regio – zowel onder- als 
bovengronds – aan te kunnen. Guédon: ‘ 
Eigenlijk is het hele project ingewikkeld 
en het vooraf maken van de juiste keuzes 
is daarom zo belangrijk. In de afgelopen 
vijftig, zestig jaar hebben we enorm veel 
kennis opgedaan van de Parijse infra-
structuur en ondergrond. We waren in de 
jaren negentig bijvoorbeeld betrokken bij 
het Éole-project*, waarbij de oostelijke 
voorsteden zoals Chelles en Tournan 
werden aangesloten op het centrum van 
Parijs. En recentelijk nog participeerden 
we in het Socatop**-project en voerden 
verschillende onderzoeken uit in 
opdracht van REPT, die verantwoordelijk 
is voor de hele transportinfrastructuur 
van Parijs.  Onze archieven liggen 

inmiddels vol met rapporten en speci-
fieke informatie die belangrijk zijn voor 
dit project. Kijk, het is niet genoeg om 
alleen kennis te hebben van de bodem;  
je moet die specifiek kunnen linken aan 
een specifiek project als dit. En dat is wat 
we doen.’ 

*Éole is een afkorting van ‘Est-Ouest liaison 
express’. De metrolijn staat ook bekend onder 
de naam Lijn E van de RER, vaker simpelweg 
RER E genoemd. Het is één van de vijf lijnen 
van het zogenaamde Réseau Express Régional-
(RER)netwerk. De aanleg van de Éole-lijn 

duurde zeven jaar. Ze werd op 12 juli 1999 
geopend, en vervoert inmiddels 310.000 
reizigers per dag. 
**Socatop staat voor Société de Construction de 
l’Autoroute de traversee de l’Ouest Parisien.  
De bedoeling van het project was de grote ring 
van Parijs aan de westkant te sluiten.  
Dat gebeurde door de aanleg van twee tunnels 
in de A86, ter hoogte van Versailles.  
Het project werd eind 2010 afgerond. n

Zie ook:

www.metrograndparis.com/

www.societedugrandparis.fr

De Metro van Parijs (Métropolitain) is al meer dan een eeuw het belangrijkste middel van openbaar 

vervoer in de Franse hoofdstad. De eerste lijn werd op 19 juli 1900 geopend




