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Binnenkort wordt mijn dochter 17 jaar,
en ze kan zich niet herinneren,
dat ze ooit in een huis heeft gewoond,
zelfs dat heb ik haar als vader niet kunnen geven.

Eén van de getroffen huiseigenaren die al jaren geleden door de grote schade
uit zijn huis is gehaald en sindsdien uitzichtloos in een container woont.
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Voorwoord
Dit rapport is een technische aanvulling op het hoofdrapport:
Een spoor van vernieling,
Onafhankelijk Onderzoek Funderingsschade rondom Kanaal Almelo - De Haandrik
13 januari 2020
In 1996 en erna, werd in opdracht van minister H. May-Weggen, het kanaal, toen nog in beheer
bij Rijkswaterstaat, vergroot en verdiept voor schepen tot 500 ton en nieuwe kunstwerken tot 600
ton. In 2004 maakte gedeputeerde Klaasen bekend dat nieuwe kunstwerken direct al tot 1000 ton
zouden worden opgewaardeerd. In 2007 besloot de provincie om het hele kanaal geschikt te
maken voor schepen tot 700 ton. Eind 2011 is begonnen met het vervangen van damwanden bij
de brughoofden, het aanleggen van aanlegplaatsen, het vernieuwen van bruggen en het dieper
baggeren van de randen van het kanaal (van V- naar U-vorm). Vanaf die tijd kwamen de eerste
klachten binnen over trilschade, verzakkingsschade en vernatting van tuinen en kruipruimten,
later steeg zowel de ernst als het aantal klachten sterk, tot rond de vierhonderd nu (zie Bijlage A).
In het hoofdrapport zijn zowel de technische als de niet-technische aspecten beschreven die een
rol hebben gespeeld bij de enorme schade rondom het kanaal Almelo – De Haandrik. Dat laatste
is belangrijk omdat anders de aandacht alleen komt te liggen op de technische aspecten, terwijl de
oorsprong daarvan steeds in de niet-technische aspecten ligt. Zo heeft de provincie bij de
schadeoorzaken nagelaten de noodzakelijke berekeningen te maken aangaande de beïnvloeding
van de werkzaamheden op de omliggende bebouwing en de eigen bestaande waterkeringen.
In het hoofdrapport staan belangrijke conclusies en verschillende belangrijke schadeoorzaken die
ook al waren genoemd in de rapporten van Deltares (pg. 6/199, 5/199 en 196/199) en van de
Adviescommissie (pg. 5/46) en de Samenvatting (pg. 2/8 en pg. 6/8):
Uit het onderzoek blijkt dat relaties gelegd kunnen worden tussen de uitgevoerde werkzaamheden
aan het kanaal en de geconstateerde schadebeelden.
Uit de berekeningen blijkt dat een relevante stijging van de grondwaterstand … in bepaalde
gevallen kan leiden tot zodanige ongelijkmatige zakkingen dat schade waarschijnlijk is.
Bij het installeren van deze ankers ontstaat door het uitklappen van het anker een holle ruimte
achter het anker. Deze holle ruimte zal onder de grondwaterstand direct door de omliggende
(zand)grond worden opgevuld met een zetting boven het anker tot gevolg.
Veel panden hebben schade opgelopen als gevolg van ongelijkmatige zettingen in de ondergrond.
Sommige panden hebben wel schade opgelopen als gevolg van trillingen in de ondergrond.
Volgens Deltares is er een behoorlijke kans dat er schade is opgetreden door de installatie van
de klapankers.
In dit aanvullende rapport wordt de onderste steen boven gehaald omtrent alle schadeoorzaken
die spelen bij het kanaal.
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Samenvatting
Het merendeel van de schades met verzakkingen en scheuren bij de huizen langs het kanaal
Almelo-De Haandrik in de regio Geerdijk-Vroomshoop-Daarlerveen is ontstaan door:
1. Zandmeevoerende grondwaterstroming, oftewel: piping
De huizen met de grootste schades staan vooral daar, waar geen klapankers zitten, en waar te
hard intrillen van damwanden geen rol heeft gespeeld. Ook consolidatie of oxidatie van slappe
grondlagen kan daar geen rol hebben gespeeld, om meerdere redenen;
 het verklaart niet waarom de schade alleen langs het kanaal en na het baggeren optrad,
 de grondwaterstand direct naast het kanaal is juist heel hoog (zelfs vernatting),
 daar zijn ook al heel lang geen veranderingen in de belastingen geweest, en vooral:
 er zit onder deze huizen langs het kanaal vooral zand en nauwelijks of geen veen.
Het enige wat daar is veranderd, is de diepte van het kanaal door het baggeren: Door de verkorte
afstroomafstand van het grondwater, bij een gelijkblijvend verschil in grondwaterstand, is het
verhang en daarmee ook de grondwaterstroomsnelheid toegenomen tot voorbij een kritisch punt,
waardoor ineens zand ondergronds kon worden meegevoerd (piping). Dit heeft geleid tot grote
verzakkingsschades en vernatting in een brede en zeer lange strook langs het kanaal. Het bewijs
volgt uit zowel de verzakkingen van de huizen, de vernatting van de omgeving, het opborrelend
water in kruipruimten, als de rekenkundige controle met de piping-formule van Bligh in
combinatie met peilbuisgegevens. De provincie heeft als taak de waterkeringen regelmatig op
piping te toetsen en wist voor dit kanaal al enkele jaren af van het risico op piping.
Naast piping, is er ook nog schade ontstaan door de volgende schadeoorzaken:
2. Klapankers nabij funderingen
3. Verplaatsingen van damwanden door het dieper baggeren
4. Te hard intrillen van damwanden en trekankers
Er is veel mis gegaan: de aannemer heeft de damwanden te hard ingetrild en heeft in tegenstelling
tot de vergunningsaanvraag geen groutankers maar klapankers gebruikt. Dit is gebeurd op die
plaatsen waar nieuwe damwanden voor brughoofden en wachtplaatsen voor schepen werden
gemaakt. Op het grootste deel van het kanaal hebben deze werkzaamheden niet plaatsgevonden,
maar de provincie heeft wel het kanaal langs de randen dieper laten baggeren, en dat terwijl de
bestaande damwanden langs het kanaal gedimensioneerd waren voor dieptes behorend bij 400
ton en 600 ton schepen, maar niet voor een diepte van 3,5 m voor 1000 ton schepen. Hierdoor
zijn er veel betonnen en stalen damwanden instabiel geworden of zelfs bezweken. De provincie
heeft de hele situatie verergerd door het project te presenteren onder de naam “kanaal upgrade
700 ton” en de damwanden pas later als regulier “onderhoud” te willen gaan “upgraden”.
Dit alles heeft veel schade veroorzaakt. Echter, veruit de grootste schade is ontstaan doordat de
provincie wel steeds het kanaal groter en dieper heeft gemaakt, maar niet heeft gekeken naar het
risico op piping. Ook de gemeenten hebben, bij het verstrekken van de Wabo-vergunningen (Wet
Algemene Bepaling Omgevingsrecht), hier niet naar gekeken. Twee gemeenten hebben zelfs al
een vergunning verstrekt na drie werkdagen na het aanleveren van de (onvolledige) gegevens.
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1. Sensibel geologisch en geohydrologisch gebied
Het gebied rondom het kanaal Almelo – De Haandrik, is zowel geologisch als geohydrologisch
een complex, en daarmee ook, een sensibel gebied. En dit geldt zeker voor het gebied rondom
Geerdijk, Vroomshoop en Daarlerveen. Onderstaande kaart, en de vergelijkbare kaart in Bijlage
B, laten zien dat er veel verschillende grondsoort-zones aanwezig zijn. De gebieden met de minst
zettingsgevoelig grondsoort zijn in onderstaande kaart de gele gebieden, dat zijn de gebieden met
zandgronden, licht lemig, zonder kalk. De roze gebieden bevatten al iets meer leemlaagjes in de
zandgronden onder het oppervlak. De lichtpaarse gebieden bevatten duidelijk humus in de
toplaag. Humus, is in feite veen, en veen is organisch materiaal (voormalige planten) dat
langzaam oxideert (wegrot) zodat het oppervlak langzaam omlaag zakt. Bij de donkerpaarse
gebieden is er nog meer veen aanwezig.

Verdeling grondsoorten rondom Vroomshoop (kaart van https://www.arcgis.com)

Alterra (Wageningen Environmental Research) schrijft op pg. 2/19 in hun rapport “Veenoxidatie
in het gebied Daarle-Vriezenveen” van 10 juli 2017, over waterwinning, landbouwontwatering en
grote maaivelddaling:
Als onderdeel van het project „Uitwerking advies over planMER voorkeurslocaties
drinkwaterwinning Twente-Achterhoek‟ heeft … Alterra in opdracht van Tauw het onderdeel
veenoxidatie in het gebied Daarle-Vriezenveen onderzocht. … . Dit verslag geeft een overzicht
van … de actuele maaivelddaling … onder invloed van 4 varianten met grondwaterwinningen. …
In het gebied Daarle – Vriezenveen is het meeste veen afgegraven en ontgonnen tot
landbouwgebied. Het resterende veen is op veel plekken dun (< 1 m) of vermengd met de
6

zandondergrond. … Na de
ruilverkaveling Vriezenveen
is het landbouwgebied
dieper ontwaterd waardoor
de
veenoxidatie
cq.
maaivelddaling sterk is
toegenomen.
De
maaivelddaling gaat door,
zolang er veen aanwezig is
dat
met
zuurstof
in
aanraking komt. Gezien de
huidige grondwaterstanden
is dat in het hele gebied het
geval. …

Maaivelddaling in cm in de afgelopen 75 tot 100 jaar

Er zijn niet alleen grote verschillen in grondsoort en maaivelddaling in het verleden, maar voor
Nederlandse begrippen ook grote verschillen in maaiveldhoogte. Alterra laat in zijn rapport (pg.
12/19), het onderstaande figuur zien van de hoogteverschillen. Tussen Geerdijk en Vroomshoop
verloopt, haaks op het kanaal, over een kleine afstand, de hoogte veel. Het maaiveld langs het
kanaal en het kanaalpeil liggen meer dan 2 m hoger dan de directe omgeving.

Hoogte van het maaiveld rondom Daarlerveen
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Ook geohydrologisch gezien is het een sensibel gebied. Vooral omdat bij een zakkend maaiveld
en een constant kanaalpeil en slootpeilen, het gebied vernat. Daarbij komt dat er grote fluctuaties
in de grondwaterstand zijn, omdat er langs het kanaal geen parallel liggende (noord-zuid)
kwelsloten zijn die de grondwaterstand reguleren. Aan de westzijde is er langs de provinciale
weg bij Geerdijk wel een kwelsloot geweest, maar die is rond 1990 gedempt, om ruimte te
verkrijgen voor een fietspad. De belangrijkste parallelsloten zijn de oostelijke sloot op ongeveer
70 m afstand en de westelijke sloot op grote afstand bij de spoorlijn. Er zijn ook meerdere
loodrechte (oost-west) sloten. De weinige peilbuizen in het gebied geven aan dat er een grote
zomer – winter schommeling is van de grondwaterstand (rond de 80 cm).

Sloten ten zuiden van de brug bij Geerdijk
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Alterra laat in zijn rapport (pg. 7/19), onderstaande figuur van de veendikte zien:

Veendikte rondom Daarlerveen – Vroomshoop (boven)
Tot een zeer ruim gebied rondom het kanaal is er vrijwel nergens een veendek van meer dan 80
cm dik, zodat hier probleemloos met poer- of strookfunderingen gewerkt kan worden. Deze
kunnen gefundeerd worden op de onderliggende zandlaag, zodat de hierop gefundeerde huizen
geen last van oxidatie of consolidatie van de erboven liggende meestal dunne veenlaag hebben.
Een voorbeeld van een fundering met een kelder op het zand vinden we in onderstaand figuur,
getekend door Royal Haskoning DHV (Analyse meldingen wateroverlast kanaal Almelo - de
Haandrik, locatie Daalerveen, maart 2013, pg 12/40) van de G. Nijlandstraat 11 in Daarlerveen.

Overigens, omdat het grondwater over het gras in de tuin kan stromen, telt voor het afstromende
grondwater alleen de afstand van de kanaalbodem tot de achtergevel (L ≈ 30 m). Ook versterkt
het doorlatende, grove zand, de grondwaterstroming door het fijne zand (zie:
). Dit is dus
een bijzonder gevaarlijke situatie voor piping die een goede ingenieur behoort te herkennen.
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2. Opschaalgevolgen

Het oorspronkelijke kanaal Almelo-De Haandrik is tussen 1851 en 1858 gemaakt. Het was toen
nog een klein kanaal zonder zwaar belaste provinciale wegen erlangs. Over de jaren is het kanaal
steeds verder opgewaardeerd / opgeschaald, dus ook verdiept. In 1992 werd het geschikt gemaakt
voor 250 ton schepen. Uiteindelijk ontstond er een dieper kanaal met de oudere onverankerde
betonnen damwanden die nu nog op vele plaatsen worden aangetroffen. De ingenieurs die dit
ontwerp hebben gemaakt, hebben zich waarschijnlijk bij het ontwerp laten leiden door het
grondprofiel (de grondgelaagdheid) en de geohydrologische situatie. Ze zagen dat het kanaal heel
veel hoger lag dan het achterland, en zagen het zandige dijklichaam in combinatie met het
kwelwater van het kanaal naar het achterland. Ook is er soms een natuurlijk-aanwezige leemlaag.
Het idee was dus eenvoudig die leemlaag vooral niet te beschadigen en de bodem van het kanaal
minstens een meter hoger te leggen, als bescherming. Bovendien maakten ze gebruik van
betonnen damwanden, die minder corroderen dan stalen damwanden en dus wel lang mee kunnen
gaan en dus ook minder hinder en kosten opleverden. Om de kortere damwanden onderin (bij de
teen) op de plaats te houden was er onder water een oplopend talud. Deze betonnen damwanden
werden dus ondiep geplaatst, en kwamen dus niet in de harde, diepe zandlaag, zodat er ook geen
schade was, zoals bij het intrillen van lange stalen damwanden kan gebeuren. Zo ontwierpen ze
wellicht, uitgaande van de natuurlijke situatie, het grootst mogelijke kanaal dat qua aanlegkosten,
onderhoudskosten, en omgevingsschade, toch weinig problemen zou opleveren.
Echter, over de jaren nam het verkeer toe in hoeveelheid en in zwaarte, en is het kanaal nog
verder opgeschaald. Er werd steeds met grotere schepen gerekend; in 1996 moest het kanaal nog
geschikt worden gemaakt voor 400 ton schepen, in 2005-2008 voor 600 ton (kanaaldiepte 3,1 m),
nu is officieel het kanaal opgewaardeerd voor 700 ton schepen, maar de nieuwe kunstwerken en
zelfs ook het kanaalprofiel (diepte 3,5 m) zijn al gemaakt voor 1000 ton schepen. Volgens Bijlage
F is men alweer bezig met de volgende opschaling. Terwijl de damwanden nog niet waren
aangepast, werd er dus toch steeds dieper en ruimer gebaggerd. Maar er is al die tijd niet gekeken
naar wat de gevolgen waren van deze opschaling voor de huizen langs het kanaal. Het was niet
meer de vraag of, maar wanneer, al dit opschalen tot schade aan de huizen zou gaan leiden.
Of beter gezegd; die vraag had men zich eens moeten stellen.
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3. Tien geselecteerde huizen met veel schade
Onderstaande foto van RTVoost toont de gestutte huizen langs het kanaal aan de
Vriezenveenseweg en de Vierzonenweg in Vroomshoop. Zoveel schade bij elkaar op één foto
bewijst dat er een verband is tussen het kanaal en de oorzaak of oorzaken van de schade.
Alleen, welke schadeoorzaken precies?
Er zal in dit rapport naar tien huizen worden gekeken, met ongeveer de meeste schade. De tien
geselecteerde huizen zijn:
1. Vriezenveenseweg 25/25a (boven en linksboven op de foto),
2. Vriezenveenseweg 28 (midden en rechtsboven),
3. Vriezenveenseweg 34 (middenonder en rechtsonder),
4. Vierzonenweg 27 (linksonder),
5. Hoofdstraat 37 (zie volgende pagina, verzakkingen en scheuren overal)
6. Schoolstraat 67 Geerdijk (lichte houtskeletbouw op locatie voormalige openbare school),
7. Schoolstraat 69/70 (ouder huis dat gestut moet worden)
8. Schoolstraat 71 (ouder huis dat gestut moet worden)
9. Brugstraat 16a Daarlerveen (een funderingspoer zakt onder het huis vandaan)
10. Hoofdstraat 33 (geen grote verzakkingen maar uiterst nat met zware schimmelvorming)

De gestutte huizen aan de Vriezenveenseweg en de Vierzonenweg in Vroomshoop.
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Als voor deze tien huizen, niet de schadeoorzaak wordt bepaald, dan kan er niet worden
begonnen aan de renovatie of zelfs herbouw van deze huizen, en kan ook niet de schuldvraag of
de aansprakelijkheidsvraag worden beantwoord.

De sonderingen aan de oostkant van het kanaal, bij de Vriezenveenseweg 25/25a, 28 en 34
(kilometrage: oost 9,9 km), tonen dat er geen veen is, en ook maar weinig leem. Ook staan er nog
de oudere onverankerde damwanden (tijdperk rond 1985), net als bij de Brugstraat. Bij de
Vierzonenweg 27 staan stutten opzij en achter. Daar, maar ook bij de Schoolstraat, staan zelfs
nog steeds de oudere betonnen damwanden.

Hoofdstraat 37 is een
oud huis waar de kelder
op een pure zandlaag
staat, die bij NAP +3 m
overgaat in een harde
zandlaag. Er is geen
veen of leem onder de
keldervloer
of
–
fundering te vinden.

De laatste wijzigingen voor deze huizen zijn dus te lang geleden en er is te weinig veen of leem,
voor elk te bedenken schadeoorzaak met consolidatie en kruip van leem of veen, of met oxidatie
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van veen. De schadeoorzaken “autonome oxidatie van veen” of consolidatie van slappe lagen
komen dus voor deze geselecteerde huizen te vervallen.

Schoolstraat 67
is een huis uit
ongeveer 1984,
die geheel in
houtskeletbouw
(dus licht) is
gebouwd op de
oude locatie van
de voormalige, in
steen gebouwde,
openbare school.
Verzakking door
consolidatie van
slappe lagen is
dus uitgesloten. Bovendien staat het huis er daarvoor ook al veel te lang. Als je door het huis
loopt, loop je voor het gevoel; helling op, helling af, zo scheef. En de kieren zijn enorm!

Schoolstraat 69 en 70 is een oude twee-onder-één kap woning,
die er al zo lang staat dat ook hier consolidatie geen rol meer kan
spelen. Bovendien staan de woningen op de ondergrondse garage.
Toch moeten beide woningen nu gestut worden.

Schoolstraat 71 wordt ook gestut (zie rechts).
Het interessante aan al deze woningen aan de Schoolstraat is, dat
zowel massiefbouw (steen) als houtskeletbouw (lichtbouw)
getroffen zijn, zowel oud als ook nieuwer, maar (nog) niet huis
nummer 68, dat precies in het verlengde van het bruggenhoofd
staat (en dus minder snel last heeft van piping).
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Brugstraat 16a is een ouder huis dat zakt en kraakt. Voor het onderzoek is dit huis uiterst
interessant omdat onder het huis één poer, die door zijn zakking geen belasting meer draagt (zie
de funderingspoer linksonder), toch sneller zakt dan de poeren ernaast, terwijl die poeren wel het
hele gewicht van het huis dragen. Alleen al om die reden speelt consolidatie van slappe gronden
geen rol. Voor consolidatie van slappe lagen staat dat huis er ook al veel te lang. Ook toont een
sondering vlakbij dat op ruim 1 m diepte bijna alles zand is. Buurman no. 16 en overburen G.
Nijlandstraat 11 en 12 (bij een wachtplaats!) hebben ook grote problemen.

Hoofdstraat 33 is een pracht van een huis die
de Werelderfgoedprijs gewonnen heeft. Het
heeft in tegenstelling tot alle andere
geselecteerde
huizen
geen
grote
verschilzettingen en scheuren, maar is uiterst
nat en heeft daardoor een zeer ernstige
schimmelvorming. Deze is zo erg dat de
bewoners voorgoed uit het huis zijn gehaald.
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4. InSAR-satelliet metingen
InSAR (Interferometric Synthetic-Aperture Radar) is een radarreflectie-techniek voor satellieten,
die uiterst nauwkeurig verplaatsingen vastlegt van vele reflectiepunten op aarde (zie hieronder).
Ieder reflectiepunt geeft waardevolle informatie van de verplaatsingen, zelfs achteraf na vele
jaren. Standaard worden de zakkingen van begin 2015 tot eind 2019 getoond, maar op aanvraag
kan er meer uitgezocht worden. Voor alle tien de geselecteerde huizen is InSAR informatie
beschikbaar. Vaak is er meer dan 1 meetpunt per woning. Voor elk van de tien huizen staat de
grootste zakkingssnelheden hieronder in de tabel weergegeven. De trend die men ziet is: hoe
groter de zakkingssnelheid in de tabel hieronder, hoe meer beschadigd het huis ook is. De
zakkingssnelheid is weergegeven in mm/jaar.
(Zie: https://bodemdalingskaart.portal.skygeo.com/)

Adres
Schoolstraat 71
Schoolstraat 69/70
Schoolstraat 67
Vriezenveenseweg 25(a)
Vriezenveenseweg 28
Vriezenveenseweg 34
Vierzonenweg 27
Hoofdstraat 33
Hoofdstraat 38
Brugstraat 16a

Zakking
-2,1
-1,3
-4,9
-4,8
-3,2
-3,4
-8,8
-3,9
-9,3
-6,2

De Schoolstraat 68 staat niet in de tabel
omdat die uiterlijk geen grote schade
heeft, maar gezien zijn zakking van 4,4
mm per jaar ziet het er voor dat huis
toch niet goed uit voor de toekomst.
De vier huizen van de luchtfoto staan
met een rode cirkel in de foto rechts,
samen met alle radarreflectiepunten.
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5. Gewoon baggeren (Deel I) en piping
In het Provinciaal Blad Provincie Overijssel, nr. 1560, van 12 april 2017, staat:
dat de provincie Overijssel met ingang van 1 juli 1994 het feitelijk onderhoud en met ingang van
1 juli 1995 het formele beheer van het Kanaal Almelo – De Haandrik en het Overijssels gedeelte
van het Coevorder – Vechtkanaal van het Rijk heeft overgenomen;
bovendien staat er over:
Vaststellen verkeersbesluit maximumdiepgang en afmetingen vaartuigen
Kanaal Almelo – De Haandrik
besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 8 januari 2013
kenmerk: 2013/0001582
gepubliceerd op: 1 juli 2016
inwerkingtreding op: 1 juli 2016
het volgende (700 ton / CEMT II):
dat … Gedeputeerde Staten voor nader door hen aan te wijzen vaarwegen de maximumdiepgang
voor schepen kunnen vaststellen; dat laatstelijk bij hun besluit van 17 februari 2009, kenmerk
2009/0022510, Gedeputeerde Staten de standaard maximumafmetingen voor het Kanaal Almelo
– De Haandrik hebben vastgesteld op:
• lengte: 55 meter met dien verstande dat schepen langer dan 39 meter voorzien moeten zijn
van actieve kopbesturing;
• breedte: 6,60 meter;
• diepgang: 2,50 meter;
dat mede vanwege de uitgevoerde baggerwerkzaamheden op het kanaal, het nu aanvaardbaar
wordt geacht om de maximumlengte en -breedte te relateren aan de afmetingen van de sluizen;
Volgens het provinciale blad, alsook volgens bijlage 5, pg 55 in het rapport: “Waterakkoord
Twenthekanalen / Overijsselsche Vecht”, is er een winterpeil in Kanaal Almelo - De Haandrik
van NAP +9,10 m, en een zomerpeil van 5 cm meer. Volgens metingen vanaf 2005 is het
kanaalpeil maar weinig en slechts kortdurend boven de NAP +9,20 m geweest.
De sluizen (Eefde, Aadorp/Almelo en De Haandrik) waren al geschikt voor 700 ton schepen,
maar zijn, of worden, nu verder vergroot. De diepte (3,1 m) en de indeling van het kanaalprofiel
was eerst voor 600 ton schepen enkelstrooks. Nu zijn de bruggen, nieuwe wachtplaatsen, de
huidige indeling (Bijlage F) en de diepte van het kanaalprofiel, gemaakt voor 1000 ton schepen
enkelstrooks (CEMT III: 3,5 m), en voor een groot deel qua breedte ook voor 700 ton schepen
tweestrooks (II - krap profiel). Toch
is dit hele project in interne en
externe documenten voorgesteld als
een “kanaal-upgrade 700 ton”.
Tegelijkertijd zijn er nog veel
damwanden voor dieptes van 400
ton en 600 ton schepen.
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In de brief van de Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten op 21 januari 2021, naar
aanleiding van het hoofdrapport, staat:
Er is tijdens de opwaardering van het kanaal niet in twee rondes gebaggerd. Voor het hele
kanaal geldt dat de vaargeul in één gang is ontgraven. Van een tweede ronde (diepbaggeren
zoals de heer Van Baars dit noemt) is geen sprake geweest.
Hier werd Provinciale Staten dus verkeerd geïnformeerd. Zelfs als de eerdere baggerrondes niet
worden meegeteld, heeft het baggeren wel in twee delen plaatsgevonden met ook 2 bestekken.
Het eerste bestek is “Baggeren kanaal Almelo-De Haandrik” (Prestatiebestek WK 2010-28, 9 mei
2011). Het werk diende uiterlijk 21 december 2012 te zijn opgeleverd (pg 6/60).
Het tweede bestek is gaat over “beveiligd baggeren kanaal Almelo - de Haandrik” (Bestek WK2015-02). Dit is van 26 juni 2015. Dit dieper naar metalen objecten baggeren noemen sommige
bewoners “diepbaggeren”. Het werk moest uiterlijk vrijdag 12 februari 2016 klaar zijn.
Hierover hebben de burgers ook een brief ontvangen van 21.10.2015 (kenmerk 2015/0325548).
Er is dus ook door meerdere partijen gebaggerd (I: Heuvelman Ibis en II: Van Heteren).
In het hoofdrapport staat over het eerste deel:
De harde zandlaag was dusdanig hard dat de baggeraar met zijn materieel de opleverdatum niet
zou halen. Om deze reden is er een baggeraar uit Kootstertille bij gehaald.
In een brief van 17 mei 2013 van de provincie aan de bewoners (kenmerk 2013/0159398) schrijft
de provincie over een onderzoek dat Royal Haskoning heeft uitgevoerd in hun opdracht:
Uit dit onderzoek is gebleken, dat niet kan worden uitgesloten dat de uitgevoerde
baggerwerkzaamheden hebben bijgedragen aan de grondwaterstand rondom uw woning en de
daarmee door u ervaren overlast.
In de brief van 19 april 2013 hebben wij gemeld, dat in onze opdracht een proef werd uitgevoerd
om vast te stellen welke opties er zijn om de waterdruk vanuit het kanaal te verminderen. …
Op 9 oktober 2018 stuurde de provincie een brief aan de bewoners vanwege de schade door de
werkzaamheden. Deze brief staat volledig weergegeven in Bijlage A. Op dat moment waren er,
zo staat in deze brief, 45 schademeldingen bij de provincie binnengekomen. In deze brief lezen
we ook het volgende:
Alle 34 schademeldingen uit Geerdijk en de 11 meldingen uit Vroomshoop vatten wij op als een
aansprakelijkstelling aan de provincie. …
Voor schade door vernatting hebben wij in 4 gevallen aansprakelijk erkend. Experts hebben
vastgesteld dat ter plaatse (bij Daarlerveen) meer kwelwater optreedt door de wijze waarop het
baggeren is uitgevoerd. De andere vernattingsclaims zijn afgewezen omdat de expert geen
verband kon vaststellen met de werkzaamheden aan het kanaal.
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De schade door trillingen is veroorzaakt door heiwerkzaamheden bij bruggen of door het slaan
van damwanden. De claims voor trillingschade zijn op 1 na afgewikkeld. In 17 gevallen werd een
schadevergoeding betaald. Op advies van de ingeschakelde experts werden 10 claims afgewezen.
De provincie heeft dus wel een schadevergoeding betaald voor zowel “Te hard intrillen
damwanden”, als “Kwelwater en vernatting”, maar zij heeft nooit de schuld daarvoor erkend..
Het gewone baggeren vond plaats in midden 2012, de klachten waren eind 2012. Royal
HaskoningDHV publiceerde al in maart 2013 het rapport over deze klachten:
Analyse meldingen wateroverlast kanaal Almelo - de Haandrik, Locatie Geerdijk.
De klachten gingen vooral over de vernatting van tuin en oprit. Het handelde zich hier eerst om
vier huizen aan de Schoolstraat (nr. 36, 37, 38 en 39) in Vroomshoop, net ten oosten van het
kanaal. Er zijn drie peilbuizen ten westen van de locatie, dus aan de andere kant van het kanaal:
peilbuis 11a op circa 8 m naast het kanaal, peilbuis 11b op 30 m en peilbuis 11c op 130 m.
Onderstaande figuur van de grondwaterstanden in de peilbuizen staat in het rapport (zie pg. 8/42)
en laat de grondwaterstanden zien in de periode rondom het baggeren. Men zou geneigd kunnen
zijn om op zoek te gaan naar bijzondere en hoge grondwaterstanden, maar het zijn juist de lage
grondwaterstanden op slechts 30 m afstand (zie de rode cirkels) die het belangrijkst zijn.
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Achter de huizen op ongeveer 75 m ten oosten van het kanaal ligt een sloot waarover geschreven
is:
Deze sloot lag er tijdens het veldbezoek goed onderhouden bij. Het peil in de sloot was circa 70
cm lager dan het omliggende maaiveld. Dit duidt erop dat de afvoer van de sloot naar behoren
functioneert.
Ook staat er geschreven (pg 11/42 en 13/42):
Ook aan de overkant van het kanaal zijn bij drie huizen opnames uitgevoerd (Geerdijk 63, 64 en
65). De zorgen en klachten zijn van gelijke orde. Tussen het perceel en het kanaal is ook geen
kwelsloot aanwezig. Na hevige buien kan de omliggende tuin (vooral de lagere delen) tijdelijk
vochtig/ nat zijn … .
Tijdens het veldbezoek was zichtbaar dat in veel slootjes het water praktisch tot maaiveld staat.
Schade-experts geven dus toe, en daardoor ook de provincie in zijn brieven aan de bewoners van
17 mei 2013 (kenmerk 2013/0159398) en 9 oktober 2018 (Bijlage A), dat het baggeren extra
kwelwater en schade door vernatting veroorzaakt. Toch worden hier nog niet de termen
“zandmeevoerende grondwaterstroming” of “piping” gebruikt, en lijkt het dus alsof de schadeexperts en de provincie nog niet beseffen hoe groot hier het risico op piping is. Dit komt ook
omdat grondwater kan uittreden en via het gras in de tuinen richting sloot kan stromen (zie pg. 9).

Piping volgens de formule van Bligh
Alle studenten waterbouwkunde wereldwijd krijgen in hun studie o.a. de formule van Bligh voor
de berekening van zandmeevoerende grondwaterstroming / piping:

Met een kanaalpeil van maximaal NAP +9,15 m en een grondwaterpeil van NAP +6,95 in
peilbuis 11b (zie de rode rondjes in het figuur op de vorige pagina), is er een hydraulisch verval
van H = 9,15-6,95 = 2,2 m. Aangezien deze buis op een afstand van L = 30 m staat is de piping
factor: C = 30 / 2,2 = 13,6. En omdat C < CBligh, voor “gematigd fijn zand” en nog fijner zand,
zoals “fijn siltig zand”, zal dit fijne zand wegspoelen! En dan zit er ook nog geen
veiligheidsfactor in deze berekening en is er nog geen rekening gehouden met de grove zandlaag
die de piping versterkt omdat deze laag doorlatender is en dus de waterdruk minder snel afbouwt.
Hiermee is bewezen met de eerste, de beste, serie peilbuizen, en helaas ook de enige die vindbaar
zijn, dat men ervan moet uitgaan dat “zandmeevoerende grondwaterstroming / piping” echt
plaatsvindt. Voor de situatie van pg. 9 geldt ook precies bovenstaande berekening. Daardoor
moet deze schadeoorzaak bovenaan de lijst van potentiele schadeoorzaken komen te staan!
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6. Beveiligd baggeren (Deel II) en piping
Bij het tweede deel baggeren gaat het over
het beveiligd baggeren, op vele plaatsen en
over een afstand van in totaal een paar
kilometer, zie de tabel hiernaast.

Dit tweede deel baggeren is naar
aanleiding van de 138 metaalobjecten
waaronder eventuele bommen uit de
tweede wereldoorlog, die moesten worden
verwijderd. De aantallen en locaties staan
in
het
rapport
“Rapportage
Baggerprofielen “Kanaal Almelo – De
Haandrik” van ECP (Explosive Clearance
Group BV, Projectnummer: 200-008
Datum rapport: 22-11-2010).

Hierdoor moest er op al deze plaatsen dieper dan het kanaalbodemprofiel worden gebaggerd.
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In het bestek (pg. 15/49) staat over de diepte van de bodem:
Minimale waterdiepte: 1,5 tot 3,6 m, uitgaande van een kanaalpeil van N.A.P. +9,10 m
Dus het diepste punt van de bodem ligt op ongeveer NAP +5,5 m.
Het rapport over de vreemde objecten van de ECG (22-11-2010) laat zien (pg 5/12) dat de
bovenkant van de meeste vreemde objecten, van in totaal 138, tussen de bodem en NAP +5,0
liggen. 33 Objecten liggen dieper dan NAP +5,0 m, en daar is dus toen diep gebaggerd.
Gedeputeerde Staten informeerde dus de Gedeputeerde Staten onjuist toen zij schreven:
“Er is gebaggerd tot maximaal NAP +5,5 m.” (Brief 21-1-2021, pg 3/5, kenmerk 2021/0015491)
In het bestek voor de baggeraars werd niet gewaarschuwd om op de leemlaag te letten, gezien het
bestek (Bestek WK-2015-02 Bestek CE beveiligd baggeren kanaal Almelo - de Haandrik):
06 BODEMOPBOUW De bodemopbouw bestaat hoofdzakelijk uit slib op zand.
De provincie zet hier de baggeraars op het verkeerde been, en waarschuwt niet over hoe groot het
risico op piping is en hoe gevoelig de waterdichtheid van de bodem is. Er ligt een uiterst
belangrijke leemlaag onder grote delen van het kanaal (zie bijlage D) die absoluut niet
beschadigd mag worden.
Dat de provincie niet uitgaat van een waterdichte werking van de leemlaag net onder de bodem,
blijkt wel uit het feit dat ze hier in de bestekken voor de baggeraars niet aan refereren, en
schrijven dat er alleen zand zit. Ook laten ze de bodem met oude bommen eenvoudigweg
omploegen, zoals blijkt uit pg. 8/31 van het rapport “Projectgebonden Risicoanalyse, Kanaal
Almelo De Haandrik, Opsporen Conventionele Explosieven” van Heuvelman-Ibis B.V.:
Door provincie Overijssel is aangegeven dat de kanaalbodem tevens is geploegd. Het ploegen
van de kanaalbodem heeft echter niet geleid tot een reductie van op CE ( = Conventionele
Explosieven) verdachte gebieden. Bij het ploegen is slechts grond, waarin mogelijk CE aanwezig
is, verplaatst.
Beveiligd baggeren

Er is een ernstig tekort aan peilbuisgegevens om te zien of er direct gevolgen voor de
grondwaterstand zijn geweest, maar het risico op verdere verstoring van de waterdichtheid door
dit dieper baggeren en omploegen van de bodem is groot.
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De kanaalbodem heeft het steeds bij de baggerrondes zwaar te verduren gehad. Zo is er ook vanaf
de kant gebaggerd door Gebr. Kok, zie onderstaande foto‟s uit juni 2008, waarna de bodem werd
geharkt of geploegd door de Aquanaut, van de firma Foekema Maritiem V.O.F. uit Urk.
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In 2008 en ook in latere jaren heeft de ploegboot de Aquanaut de bodem van het kanaal Almelo –
De Haandrik flink omgeploegd en bij het beveiligd baggeren heeft men op meerdere plaatsen tot
diep onder de kanaalbodem gegraven.

Deze “buitengewone behandeling” van de kanaalbodem is een “effectieve manier”, als er nog
enige waterdichtheid over is van de kanaalbodem, om aan die waterdichtheid een eind te maken.
Dit toont aan dat de provincie niet besefte welk risico er was voor schade door zandmeevoerende
grondwaterstroming (piping). En omdat de provincie de opschaling gepresenteerd heeft als een
kleine “Kanaal upgrade van 600 ton naar 700 ton”, besefte ook de leden van de Provinciale
Staten en de Gemeenteraden niet dat het om een hele grote “upgrade naar 1000 ton” ging.
Omdat de provincie vanaf 2013 weet dat de bodem veel te lek is geraakt door al het baggeren, is
de kanaalbodem sindsdien op veel plaatsen behandeld met bentoniet (een soort zwelklei). Maar
dat het dweilen met de kraan open is, en er iets heel erg mis is, is iedereen nu wel dudielijk.
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7. Schadeoorzaken en invloedsgebieden
Er zijn meerdere schadeoorzaken die bij de grote schade langs het kanaal een rol zouden kunnen
hebben gespeeld. Op vermoedelijke volgorde van belangrijkheid voor de schade zijn deze:
1.
2.
3.
4.
5.

Zandmeevoerende grondwaterstroming / piping, door baggeren & dieper kanaal
Klapankers nabij funderingen
Verplaatsingen van damwanden door het dieper baggeren
Te hard intrillen van damwanden en klapankers
Autonome oxidatie van veen

Alleen schadeoorzaak no. 5 “Autonome oxidatie van veen” is niet verbonden met de
werkzaamheden. De schadeoorzaken no. 2 t/m 4 kunnen alleen schade op kleinere afstand van
het kanaal verklaren. Schadeoorzaak no. 1 kan zowel zettingsschade als vernatting verklaren.
In de brief van 18 januari 2021 van Deltares aan de provincie schrijft Deltares over de
belangrijkste schadeoorzaken (pg. 3/4, kenmerk 11206487-002-GEO-0001):
Een aantal schadeoorzaken die relatie hebben met de werkzaamheden, die door Deltares zijn
aangeven worden ook door Van Baars genoemd. Zo bestaat er geen verschil van inzicht over de
invloed van het aanbrengen van de klapankers (p. 16 rapport Van Baars), de invloed van
trillingen door het inbrengen van damwanden (p. 25) en de mogelijke invloed van verhogen van
de grondwaterstand (p. 22). Hierbij is het wel zo dat Deltares spreekt over “mogelijke” invloed
en de “kans op schade” door de werkzaamheden, omdat alleen door onderzoek op pandniveau
kan worden vastgesteld of de potentiele oorzaak zich ook daadwerkelijk voordeed.
In de volgende hoofdstukken van dit aanvullende rapport zullen bovenstaande schadeoorzaken
meer in detail worden besproken en per schadeoorzaak zal ook worden ingegaan op de
bijbehorende invloedzone, oftewel het gebied dat, wetenschappelijk gezien, maximaal door de
schadeoorzaak getroffen kan zijn. Dit is ook dezelfde methode als nu door de provincie
gehanteerd wordt bij het wel of niet toekennen van de schadevergoedingen, hetgeen tot
uitdrukking is gekomen in de ja-brief, of nee-brief, die alle bewoners die schade gemeld hebben,
in juli 2020 hebben ontvangen van de provincie. In die brief is een gedeelte van een kaart van de
provincie te zien (zie de volgende pagina), waarin het lijkt dat de schadeoorzaken 2 t/m 4 zijn
verwerkt.
Volgens deze gegevens zouden 117 huizen met schade, een ja-brief ontvangen hebben en een
door de provincie gemaakte schaderegeling aangeboden gaan worden, terwijl 242 huizen een neebrief ontvangen hebben. Schadeoorzaak no. 1. staat dus niet in deze kaart. Daarnaast geven
enkele bewoners aan dat de schadeoorzaken niet helemaal correct in de kaart zijn verwerkt.
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De provincie Overijssel kijkt voor zijn schadevergoeding naar de schadeoorzaken en naar de
bijbehorende invloedsgebieden (Provinciaal Blad, 8967, 2 dec. 2020). De provincie definieert
zijn invloedsgebied hier als volgt:
Invloedgebied: gebied binnen het schadegebied waarin op basis van het Deltares-onderzoek niet
uitgesloten kan worden dat causaal verband bestaat tussen, in het onderzoek genoemde mogelijke
schadeoorzaken, en schade aan panden of andere opstallen;
Het probleem hierbij is, dat Deltares schadeoorzaak no. 1. “Piping” is vergeten.
In de volgende hoofdstukken zal in omgekeerde volgorde, dus eerst de schadeoorzaak met de
kleinste kans, de schadeoorzaak en zijn invloedsgebied worden besproken.
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8. Autonome oxidatie van veen
De enige schadeoorzaak die in het rapport van Deltares genoemd wordt, die geen verband heeft
met de werkzaamheden van de provincie, is de (autonome) oxidatie van veen. In de brief van
21.01.2021, naar aanleiding van het hoofdrapport, van de Gedeputeerde Staten aan de Provinciale
Staten (pg. 3/5, Kenmerk 2021/0015491) verklaart de provincie dat de schade rondom het kanaal
(mede) is ontstaan door:
invloed van autonome processen zoals bodemdaling en klimaatverandering,
Echter, deze fenomenen kunnen de (meeste) schadebeelden niet verklaren en deze uiterst trage
processen kunnen niet ineens duizen maal sneller hebben afgespeeld, alleen rondom het kanaal,
en dan ook nog vooral sinds de werkzaamheden.
Bijlage B in dit rapport laat zien dat er in het gebied rondom het kanaal hoofdzakelijk
zandgronden liggen met op sommige plekken ook leemlaagjes. Maar aan de oostzijde van het
kanaal bevinden zich ook kleine gebiedjes met een dunne toplaag van veen.
Autonome oxidatie van veen, dus zonder grondwaterwijzigingen door de mens, kan nooit een
grote rol gespeeld hebben bij de vele schadegevallen rondom het kanaal omdat:
1. Veen niet weet waar het kanaal ligt en wanneer de werkzaamheden zijn begonnen, en dus is
het onmogelijk dat oxidatie van veen de grote schade kan verklaren, alleen rondom het
kanaal, en alleen na de werkzaamheden van de provincie.
2. Veen sowieso maar in een klein deel van het getroffen gebied voorkomt (Bijlage B). Alterra
(Wageningen Environmental Research) concludeert dan ook in haar rapport “Veenoxidatie in
het gebied Daarle-Vriezenveen” van 10 juli 2017: In het gebied Daarleveen – Vriezenveen is
het meeste veen afgegraven en ontgonnen tot landbouwgebied. Het resterende veen is op veel
plekken dun (< 1 m) of vermengd met de zandondergrond.
3. Daar waar veen ligt, het veen (in de meeste gevallen) is weggegraven om funderingen te
maken. Zo wordt in het rapport van Deltares gesproken over de gaten die in het veen
gemaakt zijn om de funderingspoeren in te plaatsen tot op de eronder liggende zandlagen. In
dat rapport (pg. 133/199) staat als voorbeeld dat het pand gefundeerd is door een gat door
het veen te boren. Soms zijn er ook kelders gebouwd tot op de zandlaag.
4. Zelfs bij huizen met dieper liggende veenlagen onder de poer- of strookfunderingen, geldt
dat er tijdens de werkzaamheden maar weinig (nieuwe) schade door oxidatie of consolidatie
van veen kon ontstaan, omdat deze processen erg langzaam verlopen, zeker indien het veen
zich onder de grondwaterstand bevindt. Bovendien geldt dat eventuele lichte schade die al
vóór de werkzaamheden door oxidatie of consolidatie zou zijn ontstaan, al in de
vooropnames was, of kon, worden vastgesteld, en dus geen enkele rol in de schadediscussie
hoeft te spelen. Geen enkel huis stond in de stutten voorafgaand aan de werkzaamheden!
De autonome oxidatie van veen kan dus voor de huizen langs het kanaal, en zeker de tien
geselecteerde huizen, worden uitgesloten als schadeoorzaak. Het kan echter wel maaiveldzakking, en ook door een gelijk blijvend kanaalpeil en slootpeil, vernatting in tuinen e.d.
verklaren voor andere gebieden in de regio met meer veen.
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9. Verplaatsingen van damwanden door het dieper baggeren
De firma Beens Groep B.V. heeft de bestaande stalen damwandenlangs het kanaal in kaart
gebracht en hiervan in 2019 de volgende memo opgemaakt:
Inspectiewerkzaamheden tranche 1, Projectnaam Kanaal Almelo – De Haandrik
Projectnummer 218015, Contractnummer WK-2017-25, Datum 04-03-2019
Onderstaande foto‟s komen uit deze memo.

De damwanden waren dus zowel qua grondkerende constructie, als qua waterkerende constructie,
in erbarmelijke toestand. In de memo staat (pg. 13/15)
Uit inpeilingen die in juli / augustus 2018 door Pro-LinQ zijn uitgevoerd blijkt dat de waterdiepte
voor de bestaande damwandconstructie groot is. Direct voor de damwandconstructie staat circa
100 centimeter water en op circa 10 meter voor de damwandconstructie staat circa 3,50 meter
water. Volgens inspectie van Royal Haskoning DHV uit het jaar 2012 blijkt dat de betonnen
damwandplanken een lengte hebben van 4,0 meter. Op basis van de bekende gegevens is in DSheetpiling een globale berekening uitgevoerd en hieruit blijkt dat de onverankerde betonnen
damwandconstructie rekenkundig niet voldoet aan de gestelde eisen.
De damwandconstructie als geheel is instabiel.
Er werd daarom de conclusie getrokken dat de damwanden direct vervangen dienden te worden.
De firma BeensGroep heeft hierna de opdracht gekregen om nieuwe damwanden te plaatsten.
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Bovendien was, door het dieper baggeren van
de bodem van het kanaal, de grond voor de
kanaalzijde (passieve zijde) van de damwanden
gedeeltelijk weggraven. Hierdoor waren de
damwanden minder ondersteund, zodat deze
meer vervormden. Deltares schrijft hierover in
zijn rapport (pg. 9/119):
Veel van de betonnen damwanden lijken te zijn
vervormd en verschoven richting het kanaal.
Het is mogelijk dat bij het baggeren teveel
materiaal aan de voet van de damwanden is
weggehaald waardoor deze vervormingen van
de damwanden zijn ontstaan.
Hier rechts staat een foto van een onbezweken
betonnen damwand. Rechtsonder een foto van
een bezweken (omgevallen) betonnen damwand
(zie pg. 127/119 in het rapport van Deltares).
Betonnen damwand
Door de damwandverplaatsingen is een
met gording (links)
verlaging van de horizontale grondspanning, en
daarmee ook de draagkracht van strook- en poerfunderingen in de directe omgeving van het
kanaal niet uit te sluiten.
Bezweken (omgevallen) betonnen damwand
Voor zowel de bestaande betonnen
damwanden
als
de
stalen
damwanden (nog uit 1995-1998)
geldt dat er bij het baggeren in
2012 al voor een kanaaldiepte
voor 700 of 1000 ton schepen
werd gebaggerd, terwijl deze
damwanden waren ontworpen
voor kanaaldieptes voor 400 tot
600 ton schepen. De damwanden
werden dus door het baggeren
ondermijnd en stonden op
omvallen, en vele damwanden
staan vandaag de dag nog steeds
instabiel, zoals in de Memo van
BeensGroep staat, of zijn al bezweken, zoals op de foto van Deltares hierboven (pg 127/199).
Ook bij het huis aan de Vierzonenweg 27 is dit het geval. Hier stond een betonnen damwand van
0,5 m boven kanaalpeil tot 3,5 m onder kanaalpeil, en daar is alle grond tot 3,5 m onder
kanaalpeil weggebaggerd, zodat er geen grond meer overbleef om deze damwand overeind te
houden. Toch is dit probleem nog niet het grootste probleem van dit huis, want de stutten staan
aan de achterzijde van het huis, dus heeft waarschijnlijk zandmeevoerende grondwaterstroming
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een grotere rol gespeeld. Bij de Schoolstraat is het kanaal direct naast de betonnen damwand van
circa 0,5 m tot 1,5 m waterstand verdiept, en is het onderwatertalud veel steiler geworden. Maar
de instabiele betonnen damwand staat nog overeind. De huizen no. 67, 69, 70 en 71 hebben dus
verzakkingen vanwege een andere reden. No. 68 heeft geen (grote) verzakkingen, dankzij een
landhoofd van een brug voor dit huis, dat de grondwaterstroming reduceert.
De geselecteerde drie huizen aan de Vriezenveenseweg en het huis aan de Brugstraat 16a hebben
onverankerde damwanden in een ondiepe bodem. Deze stalen damwanden zijn dus niet onderuit
gebaggerd. Maar bij het huis aan de
Hoofdstraat 37 is de situatie anders.
Hier is in 2012 het kanaal dieper
gebaggerd en ook voor het beveiligd
baggeren in 2015 is er nog dieper
gebaggerd, en dat terwijl de
damwand hier niet op berekend was.
De teen van de damwand is hierdoor
naar voren gekomen, wat ook een
verdraaiing van 4,5 graden van
damwand heeft veroorzaakt, zoals op
foto is vastgelegd. In 2020 is er vóór
de bezweken damwand een nieuwe
zwaardere stalen damwand ingetrild.
Deze botste tijdens de installatie
tegen de oude damwand zodat deze
niet op de ontworpen diepte kon
komen en voor een deel van boven is
afgebrand. Rechts staat het waterpas
tegen de net nieuwe stalen damwand
die ervoor werd gezet (zonder
verankering), terwijl de grijze baak
tegen de oude damwand staat en
achterover helt door de bezweken
damwandvoet, zodat de verdraaiing
Waterpassen bij oude
op de foto duidelijk zichtbaar wordt.
stalen damwand
Dit huis heeft waarschijnlijk de
pechhoofdprijs gekregen, want het heeft niet alleen een bezweken damwand voor de deur, maar
de oude damwand heeft ook een trekanker, die waarschijnlijk van het type klapanker is; dit kan
de verzakte weg vóór het huis verklaren, zie de foto rechtsboven op de volgende pagina. Ook
heeft het huis bij het intrillen van de nieuwe zware onverankerde damwand flinke trillingen te
verwerking gekregen, waarbij de trillingsopnemers op dit huis precies op dat moment uit hebben
gestaan. Gezien het feit dat de verzakkingen van het huis en ook de tuin nog steeds toenemen,
moet “zandmeevoering door de grondwaterstroming” ook als schadeoorzaak worden gezien, en
zelfs als de voornaamste schadeoorzaak. Dit verklaart de vele natheid en schimmel in de kelder
van het huis, zie de andere foto op de volgende pagina.
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Het
ernaast
liggend
huis
Hoofdstraat
33
met
de
Werelderfgoedprijs is ondertussen
te vochtig en beschimmeld
geworden om bewoonbaar te zijn,
zodat de bewoners uit hun huis zijn
gehaald. Op het parkeerterrein
naast de kerk staat sinds enige tijd
geregeld een zeer diepe plas met
water.
Bij andere buren is er destijds,
tijdens de werkzaamheden een bak
van de baggeraar tegen de wand
gevaren zodat er schade ontstond.
De schade is erkend en de buren
hebben daardoor een vergoeding
gekregen. Nu na de reparaties is
weer veel opnieuw kapot gegaan
door de verzakkingen.

Verzakte weg

De schadeoorzaak “Verplaatsing
van damwanden door het dieper
baggeren” heeft dus zeker een rol
gespeeld bij Hoofdstraat 37, en
waarschijnlijk
ook
bij
de
Vierzonenweg 27, maar niet als
belangrijkste schadeoorzaak.

Schimmelgroei op de keldervloer

Als een damwand zoals bij de
Hoofdstraat op grote diepte, bijvoorbeeld 5 of 6 meter onder maaiveld bezwijkt, dan is vanaf de
damwand het invloedsgebied maximaal 4 of 5 maal deze diepte, dus circa 25 m.
De provincie wist natuurlijk dat veel damwanden instabiel zouden worden door het baggeren.
Maar het budget voor het “upgraden” van de vele kilometers damwanden naar “1000 ton” zit niet
in het project “Kanaal upgrade 700 ton”, maar wordt “verstopt” in “regulier onderhoud”. Zo zijn
er al veel damwanden vervangen aan de Hoofdstraat, Vriezenveenseweg en Brugstraat. De
provincie heeft de afgelopen weken nieuwe brieven verstuurd om de omwonenden te informeren
dat opnieuw damwanden vervangen moeten worden. Het handelt hier op dit moment om de
damwanden aan de Noorderweg, de Oosterweg, de Westerweg, de Schoolstraat, de Puntkolk, het
Separatiepunt en de Vierzonenweg in Vroomshoop, de Oosterweg in Beerzerveld, en de
Kanaalweg-Oost en de Kanaalweg-West in Bergentheim. De omwonenden wordt hierbij verteld
dat het gaat om (Bijlage E): “onderhoud aan de damwanden van Kanaal Almelo - De Haandrik”.
Ook wordt in de brief verteld: “Het vervangen van de damwanden is nodig om het kanaal veilig
te houden. Deze werkzaamheden kunnen daarom niet worden uitgesteld.”
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10. Te hard intrillen damwanden en klapankers
Tussen ongeveer augustus 2011 en februari 2012 heeft aannemer Van Heteren damwanden
geplaatst. Ook heeft de firma BeensGroep damwanden geplaatst na hun inspectie in 2019. De
nieuwe damwanden zijn veel langer dan de vorige damwanden. Omdat de damwanden tot in de
harde diepe zandlaag werden getrild, was er grote trillingshinder en –schade te verwachten.
In de WABO vergunningaanvraag van Twenterand zitten (MSheet) berekeningen van deze
damwanden. Het gaat hier om een PAZ 4460 damwand die loopt van NAP +9,65 m tot o.a. NAP
+1,65 m. De damwanden met grote lengtes en dieptes zijn vooral de onverankerde damwanden.
Maar in de brief van 21.01.2021, naar aanleiding van het hoofdrapport, van de Gedeputeerde
Staten aan de Provinciale Staten (pg. 3/5, Kenmerk 2021/0015491) schrijft de provincie:
De damwanden die werden toegepast waren, met oog op een eventueel fall back-scenario, echter
1 meter langer dan dat deze volgens berekeningen zouden moeten zijn.
Deze langere damwanden reiken dus zelfs tot een diepte van NAP +0,65 m en zijn dus tot ver in
de harde, diepe zandlaag getrild. Bij de aanvraag van de WABO-vergunning ontbreekt een
rapportage over de heibaarheid en over de trillingen die te verwachten zijn bij het inheien van
deze damwanden tot ver in de harde zandlaag.
Zoals in het hoofdrapport staat, is er bij het intrillen van de damwanden niet conform de SBRrichtlijn gewerkt. Er heeft slechts op enkele plaatsen een trillingswaarschuwapparaat gestaan en
er werd niet omgekeken naar deze meters door de aannemer, en ook niet gehandhaafd door de
gemeenten en de provincie. Bij overschrijdingen gingen de werkzaamheden meestal gewoon
door, in plaats van de werkzaamheden aan te passen. Zie hiervoor bijvoorbeeld op internet:
https://youtu.be/ASCyE-8li10

Van Heteren

Trillingsalarm
Heteren
Let bij dit filmpje op de rode lamp van het trillingsalarm achter de linker ruit.
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En zijn meerdere bewoners die de bouw destijds stil hebben laten leggen. Bij minstens één
bewoner ontstonden zelfs scheuren in zijn vloer, door trillingen die werden veroorzaakt door
werkzaamheden aan de overzijde van het kanaal.
Te grote trillingen zijn zeer ernstig, vooral ook omdat de SBR-richtlijn geen rekening houdt met
de problemen van de verzakkingen van de funderingen door de nieuwe damwanden, de
klapankers, de verplaatsingen van de damwanden door het baggeren en vooral door piping.
In de Samenvatting (pg 3/8) van de Adviescommissie staat het volgende over het intrillen van de
damwanden (zie ook de brief in Bijlage A):
Intrillen van damwanden
De conclusie van Deltares is dat bij de woningen binnen 45 meter van het kanaal bij het
aanbrengen van de nieuwe stalen damwanden, de trillingen hoger kunnen zijn geweest dan
wenselijk is. De adviescommissie neemt deze conclusie over.
De overschrijdingen van de grenswaarden werden niet alleen bij het intrillen van de damwanden
geconstateerd, maar ook bij de klapankers die dichtbij de funderingen zitten (zie pg. 6/46 van het
rapport van Deltares en pg. 3/8 van de Samenvatting van de Adviescommissie):
Voor het intrillen van klapankers is bij drie panden een overschrijding van de grenswaarden
vastgesteld. ( en dit, terwijl er maar voor een klein aantal huizen meetgegevens zijn).
Op pagina 3/8 van de Samenvatting staat bovendien (zie ook rapport Deltares, pg. 140/199):
De administratie rondom de metingen is zo onduidelijk geweest dat niet meer is vast te stellen
voor welke panden de overschrijding is opgetreden. Het betekent in ieder geval dat niet valt uit te
sluiten dat panden schade hebben opgelopen.
Het invloedsgebied van de te grote trillingen is lastig vast te stellen, want deze hangt af van
hoeveel er te hard getrild is, wat er voor een ondergrond is, en hoe sterk het huis is. Een gebied
tot 45 m of zelfs meer valt hierbij niet uit te sluiten. Vooral ook in combinatie met horizontaal
zwakkere poerfunderingen en / of verzakkingen door piping, moet gedacht worden aan grotere
invloedsgebieden.
Van de tien geselecteerde huizen met veel schade is er maar één huis met ook een hard ingetrilde
damwand, namelijk de Hoofdstraat 37, maar daar was de woning al totaal beschadigd door vooral
“Piping” maar ook enigszins “Bezwijken van de damwand door het dieper baggeren”.
Een duidelijk voorbeeld van een huis dat mede beschadigd is door te hard intrillen van
damwanden is natuurlijk de woning op het filmpje, maar vooral ook Noorderweg 75. Daar heeft
Vermeer Expertise wel 44 pagina‟s nodig gehad om alle schade vast te leggen, met vaak wel 14
foto‟s van schade per pagina. Bij dit huis moet de voorgeschiedenis meegenomen worden, want
dit huis heeft qua schadeoorzaken echt een “full-house” gescoord.
In de brief van 21.01.2021, naar aanleiding van het hoofdrapport, van de Gedeputeerde Staten
aan de Provinciale Staten (pg. 2/5, Kenmerk 2021/0015491) spreekt de provincie over:
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het uitvoeren van diverse werkzaamheden in en rond het kanaal, zoals het uitvoeren van groot
onderhoud aan wegen en de aanleg van een fietspad in Geerdijk.
Het gaat hier om het fietspad vanaf het centrum van Vroomshoop, langs de provinciale weg langs
het kanaal, tot voorbij Geerdijk. Voor de aanleg van dit fietspad is een kwelsloot gedempt. Dit
moet zich ongeveer rond 1990 hebben afgespeeld. Dit fietspad werd aangelegd voor de veiligheid
van de fietsers; zij liepen het gevaar simpelweg door de auto‟s en vrachtwagens om het kanaal in
gereden te worden. De enige ruimte voor het fietspad was de locatie van de oude kwelsloot.

De eerste schadeoorzaak bij Noorderweg 75 is een kleine, maar deze speelt toch een rol: door het
dempen van de kwelsloot en het maken van het provinciale fietspad is er vernatting opgetreden
en is er een extra horizontale druk op de grond onder het huis gekomen, wat de woning iets meer
onder spanning heeft gezet.
De tweede schadeoorzaak is de zandmeevoerende grondwaterstroming (piping) die voor
verzakkingen en aanvullende vernatting heeft gezorgd. De nieuwe en langere damwanden zullen
dit proces hier hebben vertraagd. De kleine verzakkingen hebben de spanningen in de woning
nog verder vergroot.
De derde schadeoorzaak is het gebruik van klapankers voor het huis, maar gezien de afstand tot
de voorgevel in combinatie met het dicht aan het oppervlak liggen van de ankers, is ook de
invloed van deze schadeoorzaak klein voor dit huis.
(Door het dicht aan het oppervlak liggen is het effect
lokaal wel sterker, maar ook de reikwijdte kleiner).
De vierde schadeoorzaak is het veel te zware heiwerk
van de nieuwe en veel zwaardere en diepere
damwanden in een zeer harde diepe zandlaag.
Hierdoor zijn er zware trillingen door het huis
gegaan. Dit huis stond al iets onder spanning.
Daardoor zijn er overal scheuren in het huis gekomen,
zoals in de vensterbank hier rechts.
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11. Klapankers nabij de funderingen
Na piping, hebben de trekankers veruit het grootste effect op het draagvermogen van de strookof poerfunderingen, indien deze dicht bij de funderingen zitten, omdat deze trekankers de
grootste en meest geconcentreerde kracht vanuit de damwand bevatten.
In de WABO-vergunningsaanvraag bij de gemeente Twenterand (pg 35/634,
Wachtplaatsvoorzieningen Kanaal Almelo – de Haandrik, 24 februari 2011, pg 4) staat dat er
groutankers (Leeuwanker) gebruikt zouden gaan worden bij de damwanden voor de
wachtplaatsen:
Daar waar verankering is toegepast bestaat deze uit een Leeuwanker type 100 van 10,8 m met
een staafdiameter van 30 mm en een groutlichaam van 3 m lengte en een doorsnede van circa
0120 mm. Het anker is onder een hoek van 30° aangebracht en worden om de 2,9 m toegepast
(om de kas van de damwand).
Twee pagina‟s verder staat nog een ander formaat groutanker voor de damwanden bij de bolders
(pdf pg 37/634, rapport pg 6):
De verankering bestaat uit een Leeuwanker type 200 van 11,8 m met een staafdiameter van 38
mm en een groutlichaam van 4 m lengte en een doorsnede van ca. 0145 mm.
In de aanvraag ontbreekt ieder spoor van de berekening van de trekkracht van beide ankers, en
ook van de invloed van deze ankers op de huizen.
Een Leeuwanker is geen klapanker of ander type plaatanker, maar een groutanker. Als er
dergelijke groutankers waren gebruikt, dan was er veel minder of zelfs geen schade geweest.
Deze ankers hoeven niet de grond ingetrild te worden, maar kunnen de grond in worden geboord,
ook in de harde diepe zandlagen, en ze maken geen gaten, maar kunnen juist gaten vullen.
Uiteindelijk heeft de aannemer niet dit type trekanker gebruikt, maar een klapanker. Dus een type
dat niet in de vergunning was genoemd. Overigens is er ook een ander type damwand gebruikt.
Deltares schrijft in zijn rapport over de ankerstangen en beschrijft hoe gevaarlijk die ankers dicht
bij de funderingen zijn gekomen (pg. 134/199):
De lengten variëren van 9 m tot 15 m en de hoeken van 18 tot 35 graden. Bij deze lengten en
onder deze hoeken komen sommige ankers heel dichtbij of zelfs onder de fundering van sommige
panden die op korte afstand van het kanaal staan….
Deltares beschrijft ook het gevaar van dit type “klapanker”:
Dit type anker resulteert lokaal in een behoorlijke verstoring in de ondergrond met name direct
achter het anker…
Ook de ankerbevestigingen en foto‟s van de bewoners tonen aan dat er klapankers zijn gebruikt.
Deltares beschrijft verder over dit type anker op pg. 196/199 van hun rapport:
P Model voor de invloed van de klapankers
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Bij het installeren van deze ankers ontstaat door het uitklappen van het anker een holle ruimte
achter het anker. Deze holle ruimte zal onder de grondwaterstand direct door de omliggende
(zand)grond worden opgevuld met een zetting boven het anker tot gevolg. ….
De Adviescommissie beschrijft de gevolgen van de installatie van de klapankers (zie hun rapport
en ook de Samenvatting, pg. 6/8):
Volgens Deltares is er een behoorlijke kans dat er schade is opgetreden door de installatie van
deze klapankers.
De foto‟s in het hoofdrapport en het filmpje van de vrachtwagen die door deze gaten rijdt op
youtube ( https://youtu.be/6cgzPblzwq4 ) en vooral ook de grote schade aan de huizen nu boven
deze ankers, tonen het desastreuze gevolg van het vervangen van de groutankers door klapankers
en het ondiep plaatsen van deze ankers.
Deltares schreef al dat de installatiehoek van de ankers klein is (pg. 134/199). Ook de stand van
de ankerstangen tijdens installatie, als de stand van de bevestiging van de ankerstangen aan de
damwand, bewijzen dat, zodat de ankers te ondiep zitten, en dus te dicht bij de funderingen.
Men kan bij de klapankers uitgaan van een invloedsgebied van maximaal 45 m (de lengte van de
ankerstang, 15 m, plus 5 of 6 maal zijn diepte, wellicht rond de 5 m).

Boven: uitstekende stangen van
de ingetrilde klapankers.
Links: bevestiging van de
ankerstang van het klapanker,
direct op de damwand met
hopelijk een gording erachter.
Rechts: gaten in de weg door te
ondiepe, en verkeerde type,
trekankers (klapankers).
Bij geen van de tien geselecteerde huizen zijn de afgelopen 20 jaar klapankers geplaatst. Echter,
dit is wel bij andere huizen gebeurd, zoals bij delen van de Noorderweg en de Schoolstraat (ten
behoeve van de damwanden van de scheepswachtplaatsen bij de brug).
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Eén van deze woningen is Schoolstraat
56 (rechts). De klapankerverbinding
komt uit bij de hoek van het huis waar
nu een stut onder het raam staat.
Hier zitten de klapankers, òf onder, òf
vlakbij de voorgevel (volgens de 15 m
lengte van de tekeningen), en dus ook
op andermans grondgebied, òf toch
onder de straat, zoals op de vorige
pagina (ongeveer 6 m afstand), maar
dan zit het anker veel te dichtbij en
heeft het anker onvoldoende trekkracht,
o.a. omdat de duwzone (passieve zone)
van het anker, de afschuifzone (actieve
zone) van de damwand raakt. Kortom,
hier is echt van alles mis. De aannemer
heeft bovendien nieuwe tekeningen aan
de provincie geleverd, waarop de
klapankers worden vermeld, maar ook
een ander type damwand. Voor beide is
geen WABO-vergunning verleend, en daarbij is weer niet gekeken naar de invloed op de huizen.

Tekening van de aannemer: Noorderweg, ander anker & andere damwand dan de vergunning

Verzakte vloer bij Schoolstraat 56.
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12. Zandmeevoerende grondwaterstroming / piping
Voor de tien geselecteerde huizen met grote schade, spelen de hiervoor genoemde
schadeoorzaken geen grote, of vaak helemaal geen rol. Om dit aan te tonen zullen eerst deze vier
schadeoorzaken kort worden nalopen:
Autonome oxidatie van veen
De autonome oxidatie van veen is hier niet te verwachten, en wel om de volgende redenen:
 Het kan niet het moment en de locatie (alleen naast het kanaal) verklaren
 Juist direct naast het kanaal is de grondwaterstand zeer hoog, zodat er tussen grondwater en
de onderkant van de funderingen nauwelijks of geen ruimte meer is voor oxiderend veen.
 Sonderingen net ten noorden en zuiden van de 3 huizen aan de Vriezenveenseweg
(kilometrage: 9,9 km), en aan de oostkant van het kanaal, tonen aan dat er daar geen veen is.
Onder al deze huizen zitten er nauwelijks of geen zettingsgevoelige grondlagen.
 De huizen staan er al zo lang dat ook eventuele consolidatie van dergelijke lagen voorbij is.

Verplaatsingen van damwanden door het dieper baggeren
Er is gebaggerd:
 vanaf de kant door Gebr. Kok in juni 2008,
 in 2012 (Prestatiebestek WK 2010-28, van 9 mei 2011, oplevering 21 december 2012).
 Eind 2015/begin 2016 (Bestek WK-2015-02, van 26 juni 2015, opl. 12 februari 2016).
Het laatste baggeren was het beveiligd baggeren van metaalobjecten. Dit was maar op beperkte
delen van het kanaal, en niet bij de drie huizen aan de Vriezenveenseweg.
In 2012 is er over het hele kanaal gebaggerd en is het kanaal langs de randen verdiept. Vanaf
deze tijd zijn de klachten steeds groter geworden. Voor oudere stalen damwanden en betonnen
damwanden is het te verwachten dat hier grote grondverplaatsingen mogelijk zijn. Voor de
damwanden vóór de vier huizen aan de Vriezenveenseweg en de Brugstraat (heeft nu een nieuw
damwand) was en is er toch niets bijzonders waarneembaar Bij de Hoofdstraat 37 (vernatting en
doorgaande verzakking) en de Vierzonenweg 27 (stutten juist achter het huis) is dit niet de
belangrijkste schadeoorzaak. De schadeoorzaak “Verplaatsingen van damwanden door het dieper
baggeren” komt dus als hoofdoorzaak voor alle tien de geselecteerde huizen te vervallen.

Klapankers nabij funderingen
Bij geen van de tien huizen zijn klapankers geplaatst, sterker nog, in die tijd zijn er nergens
nieuwe stalen damwanden geplaatst. De enige stalen damwanden die zijn geplaatst, zijn zonder
verankering geplaatst, en pas na het optreden van de schade. De schadeoorzaak “Klapankers nabij
funderingen” komt dus voor de tien geselecteerde huizen te vervallen.
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Te hard intrillen van damwanden en klapankers
Er zijn dus in die tijd geen damwanden of klapankers ingetrild. De huizen aan de Schoolstraat en
Vierzonenweg hebben zelfs nog de oudere betonnen damwanden. De schadeoorzaak “Te hard
intrillen van damwanden en klapankers” komt dus voor de tien geselecteerde huizen te vervallen.

Zandmeevoerende grondwaterstroming (piping)
Royal HaskoningDHV schreef in maart 2011, op pg. 7/36 (genummerd 3) in zijn rapport
“Aanvullend kwelonderzoek kanaal Almelo – De Haandrik en monitoringsplan”
Wanneer het kanaalpeil hoger is dan het peil van het omliggende land, wordt verwacht dat er een
toename is van de hoeveelheid water dat vanuit het kanaal naar de omgeving infiltreert, als
gevolg van de werkzaamheden.
Het baggeren beïnvloedt dus de kwel. Door het steeds meer baggeren is de bodem steeds meer
doorlatend geworden en is het kanaal steeds dieper geworden. Door dat laatste is de stroomlengte
voor het grondwater steeds kleiner geworden. Het verval van het grondwater is gelijk gebleven,
zodat het verhang van de stroming steeds meer is toegenomen. Er bestaat een kritisch verhang
waarbij de grondwaterstroming zand begint mee te voeren; dit heet “piping”.
Dit fenomeen verklaart ook waarom aan de Schoolstraat de huizen no. 67, 69, 70 en 71
verzakkingen hebben, en niet het enige huis dat er tussen in ligt; no. 68, want dat staat achter een
landhoofd van een brug, dat alleen op bij dat huis de grondwaterstroming blokkeert.
Als dit fenomeen eenmaal getriggerd is, gaat het langzaam, maar zeker, sneller, omdat de kleinste
zandfractie (aandeel aan kleinste korrels) als eerste wegspoelt. En het is juist deze fractie die het
meest de grondwaterstroming afremt. De doorlatendheid van de grond wordt dus steeds groter,
het proces gaat dan steeds sneller, en hierdoor wordt het verhang van de grondwaterstand (dus de
afname van de grondwaterstand met de afstand) steeds kleiner. Verderop gaat de grondwaterstand
dus iets omhoog en dat ervaren burgers als vernatting. Door het wegspoelen van de kleinste
korrels wordt ook de wrijvingshoek van het zand en de draagkracht van de funderingen kleiner.
Dit fenomeen wordt als eerst getriggerd in die zones waar:
I. Het zand zo puur mogelijk is, dus weinig humus of leem (klei) bevat,
II. De verdeling van de zandkorrelgrootte minder gegradeerd is, dus minder gelijk verdeeld
over de verschillende groottes van de korrels (dit is door het zeven van de grond vast te
stellen met een grafiek van de verdeling van de zandkorrelgrootte), of/en
III. De korrels minder ruw, dus ronder, zijn (dit is te zien door de zandkorrels te bekijken met
een microscoop).
Voor I. zien we dat de gele gebieden in Bijlage B, hier het meest aan voldoen. De kaart laat zien
dat veel, zo niet alle, geselecteerde huizen op deze zandlaag staan (zie op de kaart: X).
De meeste zandlagen in Nederland zijn gesedimenteerde lagen, dus door rivieren of door de kust
afgezet. Daardoor ontstaat een breed-gegradeerde korrelverdeling, dus een verdeling waarin alle
38

korrelgroottes veel voorkomen. Voor rivierafzettingen (op grote diepte in Nederland en langs de
rivieren) zijn deze korrels ook nog ruw, zodat de korrels zeer stevig op hun plaats blijven liggen.
Voor strandzand en voor stuifzanden geldt dat de korrels veel ronder geslepen zijn (daarom is
strandzand en woestijnzand ook niet geschikt voor cement) en veel gemakkelijker wegspoelen en
wegschuiven. Voor stuifzanden is het ook nog mogelijk dat de korrelverdeling erg uniform is en
dus slecht gegradeerd. Dit soort zanden kunnen een kleine korrelfractie hebben die door de
grondwaterstroming langzaam wordt uitgespoeld, wat tot catastrofale verzakkingen kan leiden.
Daarom moet bij dijklichamen ALTIJD het zand in een laboratorium worden bekeken op
korrelvorm en korrelverdeling en moet er ALTIJD rekenkundig worden getoetst op piping.
Het dieper maken van het kanaal heeft het grondwaterverhang in het dijklichaam van het kanaal
zodanig versterkt, dat het fenomeen zandmeevoerende grondwaterstroming, oftewel piping, is
opgetreden. Het bewijs volgt uit zowel de overdaad aan verzakkingen van huizen op een zandige
ondergrond, de vernatting van de omgeving, het opborrelend water in kruipruimten, als een
rekenkundige controle met de piping-formule van Bligh in combinatie met peilbuisgegevens (zie
hoofdstuk 5). De plaatsen met de grootste kans om verschijnselen van piping aan te treffen zijn
de plaatsen met de kortste, en dus oudste, damwanden en de plaatsen met losgewoelde grond,
zoals bij kabels en leidingen. Bij het geselecteerde huis van Schoolstraat 67 spelen zelfs beide.
Men kan zich afvragen waarom dit fenomeen wel voorkomt in het zuiden van Vroomshoop en bij
Geerdijk, en niet ertussen in, zie Bijlagen B en C. Dit wordt verklaard in Bijlage D. Voor het
traject tussen Vroomshoop en Geerdijk in, ligt er een leemlaag onder het kanaal op ongeveer
NAP +5,5 m. Deze laag kan de redding zijn geweest en de zandmeevoerende grondwaterstroming
verhinderd hebben. Blijkbaar, en gelukkig, is hier de leemlaag nog niet totaal vernietigd.
Het invloedsgsgebied is voor de schadeoorzaak “Verzakkingen door zandmeevoering”, bij alleen
fijn zand ongeveer C = 20 maal het verschil in stijghoogte H = 2 m, dus ongeveer L = 40 m vanaf
de damwanden gerekend. Maar omdat de grove zandlaag misschien wel k grof / kfijn = 5 maal
doorlatender is dan het fijne zand, en dus de stijghoogte (druk) van het water niet snel afbouwt,
kan theoretisch kwel en piping optreden tot op grofweg een afstand L = 200 m.

Noorderweg 78: Opborrelend grondwater stroomt onder de strookfundering door.
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13. Vernatting en piping
Doordat de kleinere zandkorrels in het zandpakket van het kanaal Almelo – De Haandrik voor
een groot deel zijn weggespoeld, zijn niet alleen grote verzakkingen veroorzaakt, maar is ook de
doorlatendheid van de grond substantieel toegenomen. Hierdoor is het verhang, oftewel de
helling van het grondwater gerekend vanaf het kanaal, afgenomen. Hierdoor neemt in de
omgeving van het kanaal de grondwaterstand minder af met de afstand tot het kanaal dan
voorheen. Daardoor is verderop de grondwaterstand omhoog gekomen en dat ervaren de
omwonenden als vernatting. Dit betekent nattere tuinen, kruipruimten, kelders, opbarsten
keldervloeren, optrekkende vocht, afbladderend behang, schimmelvorming, en ga zo maar door.
Deze fenomenen kunnen optreden tot aan de eerst volgende parallelsloten van het kanaal, en
soms zelfs nog daar voorbij. Hieronder volgen enkel foto‟s gemaakt door omwonenden.

Opbarsten keldervloer, waterstroom, drassige tuin, schimmel
(vanaf linksboven met de klok mee)
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14. Deltares en piping
Deltares schrijft in zijn rapport (pg. 132/199 en 133/199):
Verscheidene bewoners hebben aangegeven dat de diepte van hun kruipruimte groter is
geworden in de tijd. De angst leeft dat er zand onder het gehele pand uitspoelt, daarmee de
fundering wordt aangetast en schade ontstaat.
Dit wegspoelen van zand (piping) kan zeer plaatselijk grote gaten onder constructie veroorzaken.
Dit zien we ook terug bij de Hoofdstraat (linksboven) en de Schoolstraat (linksonder en rechts).

Deltares vermoedde echter dat de zakking door oxidatie van veen kwam (pg. 6/199 en 145/199):
Verzakking van de kruipruimtevloer is waarschijnlijk het gevolg van het oxideren van veen. Dit is
een natuurlijk proces en heeft geen relatie tot de werkzaamheden aan het kanaal.
Het lijkt erop dat Deltares hier de sonderingen er niet bij heeft gepakt en niet zag dat er vrijwel
alleen maar zand zit onder deze huizen. Een andere indicatie daarvoor had kunnen zijn dat zelfs
als daar veel veen had gezeten, een zo extreem plaatselijke zetting, alleen rondom en onder de
huizen, en alleen bij de huizen rondom het kanaal, en alleen sinds de werkzaamheden, niet
mogelijk was geweest. Bovendien verklaart “Oxidatie van veen” niet de mate van vernatting die
in de omgeving van dit kanaal wordt waargenomen.
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15. TNO en piping
In de brief van Deltares aan de provincie op 18 januari 2021 staat:
Het rapport van Deltares vermeldt dat de pandopnamen zijn uitgevoerd en geanalyseerd conform
de methodiek die is omschreven in TNO rapport 2011-02980 “Methodiek voor onderzoek naar de
oorzaak van gebouwschade - versie 2”. Dit is een breed toegepaste en gedragen methodiek.
Dit rapport van TNO wordt ook
genoemd op pg 28/199 van het
rapport van Deltares. In dit rapport
staat Tabel 5.1, zie hiernaast.
Hiervan is gebruik gemaakt door
Deltares en TNO bij het vinden van
de “Suboorzaak”. Aangezien er door
het wegspoelen van het zand door
piping “ongelijkmatige zettingen”
zijn (= Hoofdoorzaak) en er toch
een “gelijkblijvende belasting” is,
kan het volgens die tabel niet anders
dan dat de Suboorzaak “Natuurlijke
klink” is door veen. Een onderzoek
om te kijken of er ook daadwerkelijk
veel veen zit onder alle huizen met
verzakkingsschade, is dan ook voor
hen niet meer nodig geweest.
Dit kan verklaren waarom schadeexperts niet onder de vloeren naar
funderingen en naar de grond onder
de funderingen mogen kijken.
Dit zou ook kunnen verklaren
waarom
de
twee
Grote
Technologische Instituten Deltares
en TNO, door het samen hanteren
van deze methodiek, tot de conclusie
komen dat (pg. 5/199):
in nagenoeg alle panden ook scheuren aanwezig zijn die niet gerelateerd kunnen worden aan
werkzaamheden in en rond het kanaal”,
zonder daarbij te noemen wat daarvan dan wel de oorzaak is.
Door Tabel 5.1 te gebruiken bij het kanaal Almelo – De Haandrik, wisten zij zeker dat de
“Suboorzaak” niet Piping is, want die komt simpelweg nergens in de tabel voor. Komt daarom
het woord “piping” ook niet voor in de rapporten van Deltares, TNO en de Adviescommissie?
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16. Provincie en piping
Het risico voor “zandmeevoerende grondwaterstroming”, oftewel “piping” is in 2011 over het
hoofd gezien door zowel de provincie (dus door Royal Haskoning DHV) als de gemeenten. Het
wordt ook niet genoemd in enig WABO-vergunningsaanvraag. De aanvragen van de WABOvergunningen waren allen tussen maart en juni 2011. De vergunning werd steeds snel toegekend;
voor Ommen in 55, Hellendoorn in 39, Almelo in 32, Hardenberg in 19 en bij Twenterand in
slechts 3 werkdagen. Bij Hardenberg was overigens wel de aanvraag 19 dagen vóór de
vergunningverlening, maar de gegevens kwamen bij de gemeente ook pas 3 werkdagen vóór de
vergunningverlening binnen. In zo weinig tijd kan men niet verwachten dat de gemeenten serieus
alle schademechanismen hebben getoetst, al is dat wel hun taak. De gemeenten hebben zelfs niet
eens gezien dat daarvoor de benodigde informatie in de vergunningsaanvragen ontbrak.
Ook toen de eerste klachten binnenkwamen, weet Royal Haskoning DHV de problemen aan het
baggeren (zie bijvoorbeeld: Analyse meldingen wateroverlast kanaal Almelo - de Haandrik,
locatie Daarlerveen, maart 2013). Zelfs toen de bewoners en de provincie aan Deltares, TNO en
de Onderzoekscommissie vroegen om naar piping te kijken, hebben die tijdens hun onderzoek
van maart 2019 tot maart 2020, dus een heel jaar lang, niets over piping gemeld. Dit roept de
vraag op waarom de onderzoeksteams van de Groot Technologische Instituten Deltares en TNO
piping nooit als potentiele schadeoorzaak bij het kanaal hebben onderzocht.
De provincie had al in 2011 grote strijd met baggeraar Heuvelman Ibis vanwege de grote kwel en
Gedeputeerde Staten besluiten op 26-11-2015 om hierover een rechtszaak tegen de verzekeraar te
voeren. Ze wisten uiterlijk in 2018 van het risico op “kwel / piping”, want dit wordt gewoon
genoemd door Antea als risicopunt bij de nieuwe kanaalalternatieven, zie Bijlage F, en dat terwijl
het voor heel veel gezinnen al geen risico meer was, maar een feit. Ondertussen ging de provincie
dus gewoon door met haar plannen voor een nog verdere vergroting van het kanaal, terwijl de
huizen links en rechts van het kanaal bleven bezwijken, tot op de dag van vandaag. Ook schreef,
ten tijde van het onderzoek van Deltares en TNO, naar aanleiding van een filmpje over piping
een, bij het onderzoek betrokken ambtenaar van de provincie, aan een ander, de volgende mail:
“Wat betreft piping; ik mag toch hopen dat Deltares hier iets over zegt. Filmpje is gemaakt met
Deltares en TNO. Ik zal het iig nog even vragen …”
Het risico op Piping is bovendien gewoon bekend bij waterschappen zoals het Waterschap Drents
Overijsselse Delta (WDODelta); zie de site van RTVoost:
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1427259/Driekwart-van-dijken-WDODelta-voldoen-niet-aannorm-maar-zijn-toch-sterker-dan-ooit
Hier staat het volgende:
Piping
… Bij veel dijken is sprake van het fenomeen piping. Dit betekent dat tijdens hoogwater er water
onder de dijk door stroomt en grond meevoert. Hierbij ontstaat er een tunneltje (pijpje) waardoor
de dijk minder sterk kan worden. …
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Ook is het risico van piping bekend bij de ingenieurs van de Twentekanalen. Zo lezen we op de
site:
https://www.eijkelkamp.com/projecten/water-projecten/grondwatermeetnet-onmisbaar-bijverruimen-twentekanalen.html
Xander Tekelenburg (Tauw in opdracht van Rijkswaterstaat): „In opdracht van Rijkswaterstaat
worden de Twentekanalen van Delden naar Almelo en van Delden tot Enschede over een totale
lengte van zo‟n 35 kilometer overal verdiept en op sommige plekken ook verbreed … Een jaar of
10 geleden is er onderhoud uitgevoerd aan de Twentekanalen waaruit overlast ontstond voor
omwonenden.‟
Wilco Klutman (Arcadis): „Naar aanleiding daarvan is er in de jaren erna al een meetnet van
zo‟n 100 peilbuizen gerealiseerd. Deze peilbuizen, voorzien van een Diver (drukopnemer),
werden jaarlijks 4 maal uitgelezen. Voor het huidige project kwamen we al snel tot de conclusie
dat er meer meetpunten moesten komen en we gebruik moesten maken van telemetrie. Er staan
nu 254 peilbuizen in woonwijken, agrarische gebieden maar ook dichtbij het kanaal, sommige in
een raailijn, andere peilbuizen vlak langs het kanaal (in hetzelfde
watervoerende pakket waar het kanaal in ligt) om zo snel
mogelijk reacties van de grondwaterstanden te kunnen meten als
gevolg van de werkzaamheden.‟ …„Vorig jaar hebben we tussen
Hengelo en Enschede een peilopzet uitgevoerd waarbij het
kanaalpeil met 45 cm is opgevoerd om te kijken naar het risico
op piping. …‟
Er moet dus geconcludeerd worden dat ook de provincie voor dit
kanaal al enkele jaren weet van “het risico op piping”.
Bovendien heeft de provincie volgens de Waterwet de taak om
de regionale waterkeringen regelmatig o.a. op piping te toetsen.

Gevolgen van piping bij de Brugstraat 16 Daarlerveen
Rechtsboven: Stalen stutten en ankers
Links: Sinkhole onder het huis. Rechts: Door verzakking ontkoppelde regenpijp
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17. Waterschap en piping
Een waterschap moet zorgen voor veilige waterkeringen. Het waterschap Vechtstromen weet van
de werkzaamheden van de provincie aan het kanaal, en daarom is het ook aannemelijk dat de
provincie het waterschap hierover heeft geïnformeerd, of wat nog logischer is, hen om
toestemming heeft gevraagd. Net als bij de WABO-vergunningsaanvragen komt dan de vraag
naar boven hoe die toestemming is verleend, zonder berekeningen van de effecten van het
ondergraven van de vele damwanden waardoor die instabiel worden, en zonder berekeningen van
het risico op piping, wat niet alleen de waterkeringen voor vele kilometers heeft ondergraven,
maar ook enorm veel huizen heeft beschadigd en heeft laten vernatten. Volgens de Waterwet is
het toetsen van waterkeringen immers een wettelijke verplichting. En piping hoort daarbij.
Dit betekent dat het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van dit waterschap enkele
belangrijke vragen te beantwoorden hebben:
1. Was het dijklichaam van het kanaal sinds de baggerwerkzaamheden al eens goedgekeurd
voor piping? Zo ja, door wie? Zo nee, hoe is daarop gehandeld door het waterschap?
2. Sinds wanneer weet het waterschap van de instabiele damwanden van de waterkeringen?
Over hoeveel kilometer damwand / waterkering gaat het hier?
3. Welke rol kan het waterschap nu het best vervullen?
Het waterschap heeft immers de belangrijkste sleutel in handen. Zij kan namelijk het proces van
piping dat nu gaande is, onmiddellijk stoppen. Gezien de continue toename van schade aan vele
huizen en ook vele kilometers waterkeringen, en gezien het feit dat er mensen achter deze
waterkeringen leven, moet de piping zo snel mogelijk worden gestopt. Het waterschap zou
daarom kunnen overwegen om langzaam de waterstand in het kanaal met 20% - 25% van het
totale maximum verval, dus minstens 50 cm, te verlagen, zolang het kanaal geen goedkeuring
heeft voor piping van een onafhankelijk deskundig bureau of instituut.
Aangezien de huizen langs het kanaal via poeren, strookfunderingen, palen of kelders op het zand
staan, en er al eerder kanaalpeilverlagingen zijn geweest, is het risico van een verlaging klein en
zal dit de piping sterk verminderen of zelfs stoppen. Het risico van niet-verlagen is echter veel
groter, zoals we nu allemaal weten. De schade neemt immers nog iedere dag toe.
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18. Conclusies
Het merendeel van de schades met verzakkingen en scheuren bij de huizen langs het kanaal
Almelo-De Haandrik in de regio Geerdijk-Vroomshoop-Daarlerveen is ontstaan door:
1. Zandmeevoerende grondwaterstroming, oftewel piping
Het bewijs volgt uit zowel de verzakkingen van de huizen, de vernatting van de omgeving, het
opborrelend water in kruipruimten, als een rekenkundige controle met de piping-formule van
Bligh in combinatie met de peilbuisgegevens. Deze schadeoorzaak is ontstaan door het verdiepen
van het kanaal en het verstoren van de kanaalbodem. Terwijl naar buiten werd verteld dat het
ging om een “Upgrade kanaal naar 700 ton”, was de upgrade zelfs naar 1000 ton scheepvaart.
Bij piping spoelt de kleine korrelfractie weg uit de bodem, die de grondwaterstroming het meest
remt. Hierdoor neemt de doorlatendheid van de grond langzaam in de tijd toe, waardoor de hoge
waterstand van het kanaal een grotere reikwijdte krijgt. Ook treedt er veel meer grondwater uit
via kruipruimten en tuinen. Hierdoor hebben de afgelopen jaren omwonenden naast het
verzakken van hun huizen ook steeds meer vernatting ervaren.
Naast zandmeevoerende grondwaterstroming, is er ook nog schade ontstaan door:
2. Klapankers nabij funderingen
3. Verplaatsingen van damwanden door het dieper baggeren
4. Te hard intrillen van damwanden en trekankers
De aannemer heeft de damwanden te hard ingetrild en heeft in tegenstelling tot de
vergunningsaanvraag geen groutankers maar klapankers gebruikt. Dit is gebeurd op die plaatsen
waar nieuwe damwanden voor brughoofden en wachtplaatsen voor schepen werden gemaakt. Op
het grootste deel van het kanaal hebben deze werkzaamheden niet plaatsgevonden, maar daar
heeft de provincie wel het kanaal langs de randen dieper laten baggeren. Hierdoor zijn er veel
betonnen en stalen damwanden instabiel geworden of zelfs bezweken. De provincie vervangt
deze nu voor grotere damwanden onder de mom van “onderhoud aan de damwanden”.
Het schadeonderzoek dat de provincie, pas jaren na het ontstaan van de schades, liet maken door
Deltares, TNO en een Adviescommissie, onthulde wel de schadeoorzaken: 2. Gebruik van
klapankers, 3. Verplaatsingen damwanden door het dieper baggeren en 4. Te hard intrillen van
damwanden en trekankers, maar miste de belangrijkste schadeoorzaak: 1. Piping. Zij gingen meer
uit van de schadeoorzaak “Autonome oxidatie van veen”, en dachten nooit aan piping.
In de directe omgeving van het kanaal is weinig veen en staan de huizen op het zand gefundeerd.
De schadeoorzaak “Autonome oxidatie van veen” heeft hier daarom weinig of geen rol gespeeld
bij de grootschalige verzakkingen en scheuren, en bij de vernatting van kelders en kruipruimtes.
De provincie heeft bij het aanvragen van de vergunningen voor geen van de vier schadeoorzaken
berekeningen gemaakt die bepalen wat de gevolgen zijn voor de omliggende huizen. Geen van de
gemeentes heeft gezien dat, bij alle vier de schadeoorzaken, de berekeningen ontbraken. Dat is
ook niet verwonderlijk, want sommige vergunningen werden al na enkele werkdagen verstrekt.
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Aanvullende informatie
I.

Dit aanvullende rapport is geschreven voor niet-ingenieurs die willen begrijpen wat er op het
technische vlak heeft afgespeeld, in de regio Geerdijk – Vroomshoop - Daarlerveen, rondom
het kanaal Almelo – De Haandrik.
II. Indien de provincie dit onafhankelijke onderzoeksrapport gaat gebruiken, gaat zij daarmee
akkoord met een, nog overeen te komen, schadevergoeding aan de auteur voor zijn arbeid.
III. In dit onafhankelijke onderzoeksrapport zijn, met uitzondering van de piping berekening,
geen nieuwe berekeningen gemaakt. Dit was niet nodig omdat er voor de conclusies in dit
rapport meer dan voldoende hard bewijs gevonden is.
IV. Alleen voor de kwel door het baggeren en voor de veenoxidatie door grondwaterwinning
kunnen onderzoeksrapporten worden gevonden, maar daarbij is niet gekeken naar de
gevolgen voor de omliggende huizen wat betreft het risico op piping. Voor alle
schadeoorzaken geldt dus dat de provincie Overijssel niet heeft gekeken naar de gevolgen
van de werkzaamheden voor de omliggende huizen. Hetzelfde geldt voor de gemeentes die
de WABO-vergunningen hebben verstrekt.
V. De provincie heeft bij het kanaal drie petten op:
1. als opdrachtgever voor het ontwerp en de uitvoering,
2. als toezichthouder en handhaver (net zoals de gemeenten), en
3. als opdrachtgever van het schade-onderzoek en de bepaling van de schadevergoeding.
Het gevoel van de bewoners dat hierdoor “niet de onderste steen boven komt” is juist, want
zelfs Deltares schrijft aan de provincie op 18 januari 2021 als reactie op het hoofdrapport
“Een spoor van vernieling”: “Dit is ook niet de opdracht aan Deltares geweest.”
VI. Een groot maatschappelijk probleem is dat de opstalverzekeraars van de huiseigenaren niet
de schade door piping herkennen, erkennen en vergoeden.
VII. Lang niet alle huizen konden worden besproken in dit rapport. Er zijn genoeg interessante
locaties, bijvoorbeeld ook de delen van de Brugstraat rondom de verbinding tussen het
kanaal Alemelo – De Haandrik en het Vriezenveensche Veenkanaal. Hier is vaak een hoog
kanaalpeil vlakbij veel laaggelegen sloten. Daardoor is dit een perfecte plek voor piping en
voor vernatting. Er zijn daar meerdere InSAR-radar punten die sterk dalen, vooral bij de
huizen van Brugstraat 32 en 34, precies waar mensen de grootste zettingen ervaren. Hier was
ook ooit een afgescheurde gasleiding. Er waren toen nog betonnen damwanden. Misschien
kan hier ook een plek gevonden worden waar het meegespoelde zand zich heeft afgezet.
VIII. Op de volgende niet-technische vragen wordt in dit rapport niet ingegaan:
1. Hoe heeft dit schadedrama bestuurlijk allemaal kunnen gebeuren?
2. Waarom ging de provincie dit kanaal vergroten, terwijl Rijkswaterstaat dit kanaal had
overgedragen omdat het niet meer “essentieel” was?
3. Waarom werd er zoveel geld van burgers uitgegeven voor het verdiepen van een kanaal,
terwijl er maar drie bedrijven van één eigenaar profijt van hebben?
4. Waarom had men ingezet op verdiepen, terwijl de kilometers lange eenrichtingsverkeer
op het kanaal het grootste probleem is?
De reden dat niet op deze vragen wordt ingegaan is, dat dit niet-technische vragen zijn, die
door de Provinciale Staten zelf moeten worden beantwoord (zie ook Bijlage F).
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Achtergrond van de auteur
De auteur van dit rapport heeft civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft gestudeerd
en heeft zich gespecialiseerd in zowel grondmechanica als waterbouw. Hij is cum laude
gepromoveerd in de grondmechanica. Hij heeft daarna gewerkt als specialist geotechniek bij de
Bouwdienst van Rijkswaterstaat en bij de aannemer Strukton. Daarna heeft hij eerst als
universitair docent constructieve waterbouw, en later als universitair docent grondmechanica,
gewerkt aan de Technische Universiteit Delft. Hij is bovendien gekozen en werkzaam geweest
als algemeen bestuurslid van het hoogheemraadschap Delfland. Hij heeft gewerkte als hoogleraar
funderingstechniek en grondmechanica aan de Universiteit van Luxemburg. In deze tijd was hij
ook lid van drie verschillende Eurocode-7 commissies: Paalfunderingen, Staalfunderingen en
Damwanden. Ruim twee jaar geleden heeft hij zijn betaalde werkzaamheden neergelegd en werd
hij benoemd tot ere-hoogleraar. Hij heeft de afgelopen 10 jaar niet meer in Nederland gewoond,
en was dus niet op enigerlei wijze betrokken bij het project van het kanaal Almelo-De Haandrik.
De auteur heeft van de problemen bij dit project vernomen via de media. Omdat de technische
verklaring die in de media werd genoemd, niet overtuigend genoeg was voor de auteur, en omdat
een hoogleraar naast onderwijs en onderzoek ook een maatschappelijk taak heeft, besloot hij als
onafhankelijk expert, op onderzoek uit te gaan.
Hij is daarom op eigen initiatief in de auto gestapt, naar de locatie toegereden, en heeft op
zaterdag 5 december 2020 onaangekondigd aangebeld bij de getroffen huizen en heeft met
toestemming van de eigenaren, de woningen geïnspecteerd, zelf foto‟s ter plaatse gemaakt, fotoen filmmateriaal van de omwonenden aanschouwd van de bouw van de nieuwe damwanden, de
bijbehorende verhalen over de werkzaamheden aangehoord en ook vele rapporten bestudeerd.
Naar aanleiding hiervan, heeft de auteur zichzelf als getuige-deskundige juridisch verplicht
gezien, zijn bevindingen betreffende de misstanden aangaande de kanaalwerkzaamheden, in het
vorige rapport “Een spoor van vernieling” en in dit aanvullende rapport “De onderste steen” vast
te leggen, en naar eer en geweten voor te leggen aan:








de Dijkgraaf van het betrokken Waterschap Vechtstromen
de Leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van dit waterschap
de Commissaris van de Koning van Overijssel
de Gedeputeerde Staten van Overijssel
de Leden van de Provinciale Staten van Overijssel,
de Leden van de Gemeenteraad van de betrokken gemeenten, en
de Bewoners rond het kanaal, via de stichting Kant Nog Wal

De auteur dankt de vele bewoners voor hun vertrouwen en het toesturen van vele belangrijke
documenten en foto‟s, die ze, tijdens deze jaren van groot leed, verzameld hebben.
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Bijlage A Brief van de provincie aan de bewoners van 09.10.2018
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Fax 038 425 48 88
overijssel.nl
postbus@overijssel.nl

zie adreslijst

Inlichtingen bij
Mw. G. Strating
telefoon 038 499 93 16
g.strating@overijssel.nl

KvK 51048329
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Onderwerp: Schade bij kanaal Almelo-de Haandrik

Geachte mevrouw, heer,

U heeft schade aan uw woning of een bijgebouw. Dat vinden wij erg vervelend voor u, helemaal
omdat de schade misschien is veroorzaakt door werkzaamheden aan het kanaal in opdracht van
de provincie. Uw schademelding is één van een groot aantal nieuwe schadegevallen, waar wij tot
dan toe geen weet van hadden. Daar zijn wij van geschrokken.
In deze brief laten wij weten hoe wij met de schademeldingen om gaan.

Wat ging vooraf?
Zoals u weet zijn de afgelopen jaren in en om het kanaal Almelo-de Haandrik werkzaamheden
uitgevoerd. Deze zijn uitgevoerd in opdracht van de provincie en andere overheden.
In opdracht van de provincie is het kanaal geschikt gemaakt voor grotere schepen. Het kanaal is
daarvoor uitgebaggerd. Ook zijn nieuwe bruggen en wachtplaatsen gerealiseerd. Dit werk is
uitgevoerd tussen 2011 en 2017.
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U heeft via een tussenpersoon schade gemeld
De heer Bouma - een inwoner van Geerdijk - heeft op 17 september jl. een bewonersavond
georganiseerd over de schadeproblematiek. Daarbij waren ook leden van Provinciale Staten en de
gemeenteraad van Twenterand aanwezig, en ambtenaren van de provincie en gemeente. Op 2
oktober hebben van de heer Bouma schadeformulieren ontvangen van 32 inwoners van Geerdijk.
Nadien hebben zich nog 3 personen gemeld. Van de 35 schademeldingen kenden wij 23 nog niet.

Naast de meldingen uit Geerdijk is ons recent gebleken dat ook de bewoners van twee
appartementencomplexen en een woning in de buurt van de Puntbrug in Vroomshoop schade
hebben aan hun woningen. Via de Vereniging van Eigenaren hebben wij op dit moment 11
meldingen ontvangen. Mogelijke oorzaak kan zijn een defect aan de brug waardoor het brugdek
harder dicht gaat dan zou moeten maar ook hier spelen de werkzaamheden aan het kanaal
mogelijk een rol.

Wij verzoeken u om duidelijk te maken om welke schade het gaat.
Alle 34 schademeldingen uit Geerdijk en de 11 meldingen uit Vroomshoop vatten wij op als een
aansprakelijkstelling aan de provincie. De omschrijving van de schades is in de meeste gevallen
nog heel globaal. Soms is de schade erger geworden dan eerder bij ons was gemeld. Om goed
inzicht te krijgen willen wij u vragen de schade (nogmaals) te melden op
www.overijssel.nl/schade. Ook ontvangen wij graag foto‟s waaruit blijkt waar de schade zich
bevindt en detailfoto‟s van de schade. U kunt de foto‟s uploaden.
Als u niet in staat bent om via internet de schade te melden, kunt u daarover telefonisch contact
met ons opnemen.

U heeft mogelijk recht op schadevergoeding.
In de schademeldingen leggen de inwoners een relatie tussen hun schade en de werkzaamheden
aan het kanaal en/of een defect aan de brug. Als komt vast te staan dat de schade daardoor is
veroorzaakt, zullen wij schade vergoeden.

Eerst willen we vaststellen wat er precies aan de hand is.
De schade kan namelijk ook andere oorzaken hebben. Er zijn meerdere werkzaamheden
uitgevoerd in de omgeving van het kanaal. Bovendien is relevant dat op sommige plaatsen sprake
is van veengrond. Er kan ook sprake zijn van constructiefouten in de woning. Verder dragen
ontwikkelingen zoals de toename van verkeer of klimaatverandering mogelijk bij aan de schade.
Omdat eventuele schadevergoeding wordt betaald uit publieke middelen, moeten wij zorgvuldig
vaststellen waar de schade precies door is veroorzaakt.
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Alle schademeldingen worden (opnieuw) beoordeeld.
Het lijkt ons goed om in deze brief kort te schetsen wat er bij ons bekend was over schade bij het
kanaal tot nog toe. Tot afgelopen zomer hebben omwonenden bij de provincie in totaal 39
schades gemeld. In die meldingen gaat het vooral om schade door het natter worden van de
bodem (11) en schade als gevolg van trillingen (26).
Voor schade door vernatting hebben wij in 4 gevallen aansprakelijk erkend. Experts hebben
vastgesteld dat ter plaatse (bij Daarlerveen) meer kwelwater optreedt door de wijze waarop het
baggeren is uitgevoerd. De andere vernattingsclaims zijn afgewezen omdat de expert geen
verband kon vaststellen met de werkzaamheden aan het kanaal.
De schade door trillingen is veroorzaakt door heiwerkzaamheden bij bruggen of door het slaan
van damwanden. De claims voor trillingschade zijn op 1 na afgewikkeld. In 17 gevallen werd een
schadevergoeding betaald. Op advies van de ingeschakelde experts werden 10 claims afgewezen.

Wij streven naar een snelle maar zorgvuldige procedure.
Schade aan een eigen woning brengt veel onzekerheid met zich mee. Wij willen daarom zo snel
mogelijk u en andere woningeigenaren duidelijkheid bieden. Maar we willen óók een zorgvuldig
besluit nemen en dat kost tijd. Wij stellen de procedure als volgt voor.

Fase 0 Voorbereiding
Om geen tijd te verliezen willen wij zo snel mogelijk een bureau opdracht geven om technisch
onderzoek te doen naar de mogelijke schade-oorzaken in het hele gebied. Wij denken aan een
opdracht aan een gerenommeerd onderzoeksinstituut zoals bijvoorbeeld TNO. Als overheid
moeten wij die opdracht aanbesteden.
Daarnaast zal een commissie van drie onafhankelijk deskundigen worden benoemd. De
commissie is betrokken bij de opdrachtverlening aan het onderzoeksbureau.
In fase 0 stellen wij u in de gelegenheid om mee te denken over de opdracht voor het technisch
onderzoek en over de samenstelling van de commissie. Wij streven ernaar om medio november
een bijeenkomst te organiseren. De voorbereiding hopen we dan nog dit jaar af te ronden.

Fase 1 Onderzoeksbureau
Na de gunning gaat het onderzoeksbureau aan het werk. In dat onderzoek beoordeelt het bureau
nog niet iedere schademelding in detail. Wij verwachten dat het onderzoek ongeveer 3 maanden
duurt.
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Fase 2 Deskundigencommissie
In fase 2 geeft de commissie van drie onafhankelijk deskundigen een second opinion op de
bevindingen van het onderzoeksbureau in fase 1. De commissie zal daarbij in gesprek gaan met
alle betrokkenen. Uiteindelijk geeft de commissie een openbaar advies aan Gedeputeerde Staten.
Fase 2 moet duidelijkheid geven over de oorzaak (of oorzaken) van de schade.
Fase 2 neemt ook circa 3 maanden in beslag.

Fase 3 schadeafwikkeling
Het vervolg is afhankelijk van het advies van de deskundigencommissie. Indien de provincie op
basis van dat advies aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk erkent, zal de provincie direct en
voortvarend de schadeafwikkeling ter hand nemen. Daarbij kijken we meer detail naar de schade
aan uw woning. De provincie zal in dat geval voorschotten geven op de te vergoeden schade.
Eventuele gedeelde aansprakelijkheid met anderen mag niet leiden tot vertraging van de
schadeafwikkeling.

Graag horen wij uw mening over de procedure.
Wij vragen u het bijgaande reactieformulier in te vullen en per mail aan ons toe te sturen op
g.strating@overijssel.nl. Ook kunt u het formulier toesturen via bovenstaand postadres van de
provincie.

In het formulier vragen wij uw reactie op ons voorstel voor een procedure. Verder willen wij
graag weten op welke wijze u betrokken wilt worden tot fase 3. U kunt kiezen uit de volgende
mogelijkheden:
a. Ik wil graag zelf betrokken worden.
b. Ik wil graag dat u daarover contact zoekt met mijn gemachtigde.
c. Ik laat de behartiging van de belangen van omwonenden over aan een algemene
vertegenwoordiger. Voor Geerdijk en omgeving vragen wij in ieder geval de heer Bouma
om te participeren en in Vroomshoop benaderen wij daarvoor de Verenigingen van
Eigenaren.
Ook indien u kiest voor c informeren wij u regelmatig over de mijlpalen in de procedure.

In fase 3 gaat het om uw persoonlijke schadevergoeding. In die fase benaderen wij alle
omwonenden (of hun gemachtigde) individueel.
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Samenvattend.
Concreet vragen wij op dit moment aan u:
-

Om de schade te melden www.overijssel.nl/schade.
Om het bijgevoegde reactieformulier in te vullen en terug te sturen. Uw reactie kunt u
mailen aan g.strating@overijssel.nl of per post aan ons verzenden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mw. G. Strating. Zij is bereikbaar per mail of op
telefoonnummer 038-4999316.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Cees Timmer
Hoofd eenheid Project- en Programmamanagement
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Bijlage B Grondgesteldheid rondom het kanaal

X
Geerdijk X
X

Grijspaars:
Zanddek met
een
beetje
humus (veen)
Vroomshoop

Geel:
zandgronden,
licht lemig,
zonder kalk

Roze:
Fijn zand
Leemarm
tot lemig
Lichtpaars:
Moerige
(veenachtige)
grond op zand

X
X

Donkerpaars:
Moerige
(veenachtige)
grond op zand

X
X
XX
Daarlerveen
X

Zie:
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1&layers=de58bafde7284c998
36a54519fa9f3cd
X De tien rode kruisjes zijn de locaties van de tien geselecteerde huizen.
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Bijlage C Huizen met schade in Geerdijk en Vroomshoop

Geerdijk
Doorgetrokken cirkels zijn de 10 geselecteerde huizen.
Gestreepte cirkels zijn overige huizen met vergelijkbare schade.
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26
25

33

38

40
Vroomshoop
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Vroomshoop

Dit is slechts een selectie van de getroffen huizen. Zo zijn ook niet de getroffen huizen van
Daarlerveen weergegeven.
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Bijlage D Leemlaag onder het kanaal
Niet overal is er een zandbodem met alleen puur zand en soms een dunne toplaag van veen. Er
zijn uitzondering, ten eerste zijn dat enkele gebieden verder van het kanaal met meer veen en ten
tweede ook enkele gedeelten van het dijklichaam van het kanaal zelf. De boringen en
sonderingen die op de volgende pagina staan, zijn aan zowel de westzijde (linker sonderingen, of
de bovenste als de pagina draait) als aan de oostzijde (middelste sonderingen) van het kanaal
tussen Geerdijk en Vroomshoop, op 2 m tot 10 m van de beschoeiing. Het is een selectie voor
kilometrage 13,5 tot 16,0 km van het kanaal, uit in totaal 150 sonderingen en vele boringen langs
het hele kanaal. Deze zijn gemaakt door MOS in februari 1995 voor het “Project
Kanaalverruiming”, opdracht 600195, datum 95-02-03. Er zijn ook twee extra diepe sonderingen
gemaakt (de twee lange rechter sonderingen: 1 west en 1 oost). Om ruimte te besparen is, in dit
rapport, van de meeste sonderingen alleen de grafiek met het kleefgetal weergegeven. Het
kleefgetal is de wrijvingskracht per oppervlak langs de mantel van de sondering, gedeeld door de
puntweerstand per oppervlak van de conus of punt van de sondeerstang die de grond in is
geduwd. De grafieken van het kleefgetal zijn gespiegeld, dus lopen naar links i.p.v. naar rechts.
Globaal gezegd hoort een kleefgetal van:






0,4% bij dicht zand,
0,6% bij los zand,
2% bij leem (klei met zand),
3% - 4% bij klei en
5% of meer bij veen.

De sonderingen laten zien dat er onder het maaiveld, meestal op NAP +9,6 m, eerst een, vanwege
de sondering of boring, weggegraven toplaag zit met daaronder een veenlaag die hier soms zelfs
meer dan 2 m dik kan zijn (deklaag, zie hieronder op een kaart van RHK). Daaronder zit dan los
zand (wvp1), met daaronder leemlagen (sdl 1), die vaak gevonden worden vanaf ongeveer NAP
+5,5 m. Vanaf grofweg NAP +4 m begint een dichte en harde zandlaag. Echter, de diepe
sonderingen laten zien dat er van NAP -1 m tot NAP – 7 m een dik pakket ligt met leemlagen.
De leemlaag op ongeveer NAP +5,5 m, is voor het traject tussen Vroomshoop en Geerdijk, met
uitzondering van een gat in de leemlaag bij de brug bij Geerdijk, de redding geweest en heeft de
zandmeevoerende grondwaterstroming verhinderd. Op dit traject zijn minder huizen met een
grote schade zoals bij de tien geselecteerde huizen.
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-Los zand
-Veen
-Zand met
Leemlaagjes
-Hard zand

-Leemlagen
-Leemlaag, humeus
-Zeer hard zand
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Bijlage E Brief vervangen damwanden
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Bijlage F Waarschuwing door Antea voor kwel / piping in 2018

Bron: Onderzoek Antea PS/2018/995; 18 december 2018
Onderwerp:
Maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) opwaardering vaarweg Almelo-Coevorden.
Decisio, AnteaGroup,
Provincie Overijssel MKBA opwaardering kanaal Almelo - Coevorden
Eindrapport, 1 november 2018 (pg. V en 24)
In bovenstaand rapport wordt niet alleen het risico op piping genoemd, maar wordt ook gekeken
naar drie alternatieven voor alweer een volgende opschaling / opwaardering / vergroting. En dat,
terwijl men weet, dat er nu al een risico op kwel / piping aanwezig is (sterker nog: het heeft al
vele huizen verwoest!), en de alternatieven zelfs een vergroting van het huidige risico zijn.
In dit rapport worden meerdere interessante conclusies getrokken, waaronder (pg. VII):
 Het betreft een relatief klein aantal bedrijven waarvoor de overstap/ de opschaling interessant
is. Maar deze hebben gezamenlijk een behoorlijk transportvolume. Het kleine aantal
bedrijven en het feit dat het grotendeels om bulkvervoer van bouwgrondstoffen gaat
(waarvan de winplaats op de lange termijn kan veranderen), maakt het toekomstige gebruik
van het kanaal wel kwetsbaar.
 Voor containervaart is geen positieve business case.
 Het opwaarderen van het kanaal naar een vaarweg voor 1000 ton schepen enkelstrooks is
niet interessant, omdat juist het enkelstrooks varen (voor 700 ton schepen) een groot
knelpunt is voor meer gebruik van het kanaal.
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