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Nachtmerrie langs het kanaal:
woningen Geerdijk en Vroomshoop beschadigd
door werkzaamheden
GEERDIJK - Verzakte gevels, scheuren in muur en vloer, schimmel in de kelder en een
terras als een golfslagbad. Langs het kanaal Almelo - De Haandrik, vooral in Geerdijk en
Vroomshoop, zijn 170 huizen fors beschadigd sinds het kanaal geschikt is gemaakt voor
grotere schepen. De idylle van wonen aan het kanaal is veranderd in een nachtmerrie.
Kelly Adams 7 jul. 2019

De meeste getroffen bewoners zich hebben verenigd in de stichting Kant Nog Wal. Volgens deze
stichting is nu, anderhalf jaar later, het aantal huizen met schade opgelopen tot boven de 400.
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1. 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.
Op dit moment woont de auteur in zijn zelfontworpen energiezuinige villa in Zuid-Frankrijk.
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, ziet de auteur zichzelf als getuige-deskundige nu juridisch verplicht, zijn
bevindingen betreffende de misstanden aangaande de kanaalwerkzaamheden, in dit rapport vast
te leggen, en voor te leggen aan:







de getroffen Bewoners, via de stichting Kant Nog Wal en via de lokale Media
(jan1dehaan@gmail.com; internet@tctubantia.nl; nieuws@rtvoost.nl).
de juridisch aansprakelijke provincie Overijssel, via de Commissaris van de Koning, de heer
ir. Andries Heidema, de overige zes leden van de Gedeputeerde Staten, en alle leden van de
Provinciale Staten (secretariaat@overijssel.nl; postbus@overijssel.nl; schade.adh@overijssel.nl;
HT.Stienstra@overijssel.nl; R.Wiggers@overijssel.nl; BGJH.Rutten@overijssel.nl; D.Bouma@overijssel.nl),
de verantwoordelijke Ontwerpers en Uitvoerders, waaronder Royal HaskoningDHV,
Heuvelman Ibis, Van Heteren en BeensGroep (dekant@rhdhv.nl; info@heuvelman-ibis.nl;
info@vanheteren.com; info@beensgroep.nl; p.stegeman@beensgroep.nl), en
de Opstellers van externe rapporten (woutervandewetering@gmail.com; ghannink@ziggo.nl;
j.j.warmink@utwente.nl;
carel.ostendorf@cauberghuygen.nl;
huite.bootsma@deltares.nl;
paul.holscher@deltares.nl; hubert.borsje@tno.nl; info@vermeermaatvoering.nl; ravenstein@rhdhv.com;).
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2. Werkzaamheden aan het kanaal

De eerste plannen voor een kanaal van Zwolle naar Almelo dateren al van 1830. De doelen waren
ten eerste de Overijsselse kanalen van water te voorzien, en ten tweede de scheepvaart te
verbeteren, vooral voor de ontwikkeling van de aangrenzende veengebieden. De turf uit de
veengebieden kon nu gemakkelijk met schepen worden afgevoerd. Tussen 1830 en 1850 werd
een paar maal een ontwerp gemaakt, dat de eindstreep niet haalde. Enkele keren ging de
aanbesteding niet door omdat de aannemers een hogere betaling wensten dan er in de begroting
stond. Uiteindelijk werd bij Koninklijk Besluit van 13 oktober 1850 de Overijsselse Kanalisatie
Maatschappij (OKM) opgericht. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken verleende de
OKM vergunning voor het graven van de Overijsselse kanalen. In 1851 werd een begin gemaakt
met het graven en in 1858 was het totale werk klaar. Het kanaal Almelo-De Haandrik was toen
een half uitgegraven kanaal waarbij het deel dat uitgegraven werd, opgeworpen werd als dijk. Het
was toen veel smaller en minder diep dan nu.
In 1996 en erna, werd in opdracht van minister H. May-Weggen, het kanaal geschikt gemaakt
voor schepen tot ongeveer 500 ton. Hiervoor werden delen verbreedt en werd het kanaal in de
vaargeul verdiept. In deze tijd was Rijkswaterstaat nog verantwoordelijk voor het kanaal.
In 2005 en erna, zijn in opdracht van de provincie, de boordbeschoeiingen vervangen, zijn er op
verschillende delen van het traject, damwanden vervangen door stalen damwanden, en zijn er
hiervoor nieuwe verankeringen geplaatst, volgens de bewoners met grof geweld.
In 2007 besloot de provincie om het kanaal Almelo - de Haandrik geschikt te maken voor
schepen tot 700 ton. Hieraan is eind 2011 begonnen. Deze opwaardering bestond uit: Het
vervangen van damwanden bij de brughoofden met bijbehorende verankering, het aanleggen van
aanlegplaatsen, het vernieuwen van bruggen en geleiders bij bruggen, het plaatsen van duikers en
het dieper leggen van bekabeling t.b.v. nutsvoorzieningen. Het kanaal was 3,10 m diep, maar
schepen van 700 ton hebben een diepte nodig van 3,50 m. Daarom is ook het bodemprofiel
gewijzigd van een V- vorm naar een U-vorm en dus is de bodem richting de randen verdiept en
gelijk gemaakt aan het midden; het diepste punt van de eerdere verdieping, zie het figuur op de
volgende pagina. Delen van het traject hebben overigens nog oude damwanden. Dit kunnen de
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oude betonnen damwanden zijn of de damwanden geplaatst in 1996. Er zijn dus in korte tijd veel
werkzaamheden geweest aan het kanaal, en er zijn toen ook kwelsloten gedempt, om een fietspad
aan te leggen tussen Vroomshoop en Marienberg.

Figuur: Wijzigingen aan het bodemprofiel van het kanaal (bron: Kant Nog Wal)

Uit gesprekken met omwonenden zijn ook nog onderstaande zaken gebleken:







Uit metingen van de bewoners met bodemradar blijkt het kanaal zelfs 20 tot 40 cm dieper te
zijn dan het ontwerp (dit maakt o.a. de vervormingen bij damwanden en ankers nog groter).
Er is oorspronkelijk ook nog een smal verlaagd pad ten behoeve van een trekpaard aanwezig
geweest. Het kanaal was dus vroeger veel smaller.
In de jaren 50 of 60 is het kanaal eens volledig droog gelegd.
Voorafgaand aan de uitvoering in 2010/2011 zijn er door het bedrijf Prosperus vooropnames
van de woningen gemaakt om de schade ten gevolge van de werkzaamheden te kunnen
bepalen. Nu is bekend dat niet alle panden een vooropname hebben gehad of dat er tot op
heden nog geen na-opnames hebben plaats gevonden.
Het uitbaggeren heeft in twee etappes plaats gevonden. Bij de eerste baggerronde ontstonden
al problemen. 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 Koostertilde bij gehaald.
De tweede baggerronde was het diepbaggeren en startte in 2013. Hierbij werd om de zoveel
meter extra diep gebaggerd. Na deze baggerronde heeft een vissersboot uit Urk, uitgerust met
een eg/hark, de complete bodem bijeengeharkt tot het gewenste bodemprofiel. Al tijdens de
eerste baggerronde ontstonden er lekkageproblemen in het traject bij Daarlerveen. Royal
HaskoningDHV heeft deze onderzocht en heeft aanbevelingen gegeven die bestonden uit het
plaatsen van matten en het behandelen met bentoniet. Ook ter hoogte van Geerdijk had een
groep bewoners overlast. De kelders in de woningen werden zeer vochtig. In de loop der tijd
ontstonden er echter steeds ernstigere schadegevallen, vooral verzakkingen van funderingen.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Almelo-De_Haandrik
https://www.canonvannederland.nl/nl/overijssel/twente/vriezenveen/kanaal-almelo-de-haandrik
http://docplayer.nl/8602028-Opwaardering-van-kanaal-almelo-de-haandrik-komt-op-stoom.html
Documenten van de stichting Kant Nog Wal
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De metalen damwanden die tijdens eerdere werkzaamheden waren geplaatst, dus voor 2011,
zouden nog een levensduur van 20 jaar moeten hebben alvorens zij aan onderhoud toe waren.
Echter na een schouw, is de provincie geschrokken van de slechte staat van deze damwanden.
De firma Beens Groep B.V. heeft het traject in kaart gebracht en hiervan een 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. Er werd daarom de conclusie getrokken dat de damwanden direct
vervangen dienden te worden, en de weg afgezet moest worden met hekken, zodat (zwaar)
verkeer, de dijk en de damwand niet zou laten bezwijken. De firma BeensGroep heeft daarna
nieuwe damwanden met trekankers geplaatst.
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3. Enorme schade aan omliggende huizen en statistisch bewijs
De totale schade aan de huizen rondom het kanaal is ondertussen enorm groot geworden. Een
funderingsexpert kan hier in één middag meer schade zien door verzakte funderingen, dan verder
in zijn, of haar, hele carrière bij elkaar. Gevels staan op omvallen, scheuren lopen door het hele
huis, vooral bij kozijnhoeken, vloeren en daken zijn scheef en geknikt, grondwater komt door de
scheuren in keldervloeren, ramen en deuren kunnen niet meer sluiten en ruiten zijn gebarsten.
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Aangezien alle schadegevallen, huizen betreft die rondom het kanaal staan, en niet de huizen
verderop, en ook alle schadegevallen pas zijn opgetreden na de werkzaamheden, moet alleen al
op grond van deze feiten statistisch geconcludeerd worden, dat de werkzaamheden aan het kanaal
de oorzaak zijn van de schadegevallen.
Daarmee is echter nog niet het civieltechnische bezwijkmechanisme, of in Jip-en-Janneke-taal; de
(technische) verklaring, bekend.
(Al deze foto’s zijn van de auteur, alleen de laatste staat op de NOS site, en is van RTV OOST.)
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4. Visie van de provincie Overijssel
De provincie heeft het project laten verzekeren. In het bestek lezen we immers:
Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever,
de adviseur(s), de constructeur, de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de
leveranciers, en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen. …
De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade
aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of
lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk. …
De verzekerde som voor de WA dient minimaal 1.250.000,00 EUR te bedragen. …
Het is gebruikelijk dat de verzekeraar eist dat de betrokken partijen, dus ook de provincie, onder
geen enkel beding hun schuld of verantwoordelijkheid voor de schade mogen toegeven.

Op de website van de provincie Overijssel staat het volgende over de schade:
Provincie Overijssel heeft in de periode tussen eind 2011 en begin 2016 werkzaamheden verricht
aan kanaal Almelo-De Haandrik. Daarmee werd het kanaal toegankelijk gemaakt voor grotere
schepen. In deze periode zijn er door de provincie ongeveer 40 meldingen ontvangen van schades
aan panden langs het kanaal. Deze meldingen zijn volgens de bij de provincie gebruikelijke
procedure afgehandeld. Het ging vooral om kleine schades door trillingen.
Deze zinnen vertekenen de werkelijkheid, want grond, vooral slecht-doorlatende grondsoorten
zoals zeer dicht fijn zand, klei, leem en veen, hebben veel tijd nodig om te consolideren en te
zetten, vaak vele jaren (dit is bekend in de grondmechanica onder de consolidatietheorie van
Terzaghi, die geïmplementeerd is in de methode Koppejan), zodat de echte schade vaak pas jaren
later zichtbaar wordt. Ook hebben de huizen zelf, tijd nodig om te vervormen en scheuren te laten
groeien. Iedere zettingsscheur of trillingsscheur zorgt immers weer voor een herverdeling van
spanningen in de constructie, waaronder de fundering, waardoor er later weer nieuwe
verzakkingen en scheuren kunnen ontstaan. Bovendien zijn er na 2016 nog werkzaamheden
verricht (BeensGroep). Er komen dus nog steeds woningen met schade bij. Zoals eerder vermeld,
zijn er op dit moment, meer dan 400 huizen met schade volgens de stichting Kant Nog Wal.
Op de website van de provincie Overijssel staat ook:
In het najaar van 2018 ontving de provincie in korte tijd een groot aantal nieuwe
schademeldingen. Deze schademeldingen waren afkomstig uit een beperkt gebied langs het
kanaal. Door bewoners werd een relatie gelegd tussen de schades en de uitgevoerde
werkzaamheden aan het kanaal. Dit was voor de provincie reden om een onderzoek te starten
naar de oorzaak van schades en de mogelijke relatie met uitgevoerde werkzaamheden. Dit
onderzoek is uitgevoerd door Deltares in samenwerking met TNO, onder begeleiding van een
onafhankelijke adviescommissie.
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Wel of geen relatie met werkzaamheden
Op 26 mei 2020 is het rapport van Deltares uitgebracht. Uit het rapport blijkt dat Deltares geen
eenduidige oorzaak voor alle schades heeft gevonden. Wel is duidelijk geworden dat in veel
gevallen een relatie met werkzaamheden van de provincie niet aan de orde of heel
onwaarschijnlijk is. Op basis van het rapport bestaat er in ongeveer 1/3e deel van de gemelde
schadegevallen een kans dat de provincie wel heeft bijgedragen aan het ontstaan van schade.
Deze schadegevallen liggen in zogenaamde invloedgebieden van mogelijke schadeoorzaken die
met handelingen van de provincie te maken hebben. Om vast te stellen of de provincie in deze
gevallen daadwerkelijk schade heeft veroorzaakt, is nader onderzoek op pandniveau nodig.

Vergoeden schade
Nadat de provincie werkzaamheden aan het kanaal heeft laten uitvoeren zijn er in vrij korte tijd
veel schades ontstaan in een beperkt gebied. Door betrokkenen is logischerwijs een verband
gelegd tussen de schades en de werkzaamheden. Een eenduidige schadeoorzaak is niet gevonden.
De schadesituatie in het gebied duurt al langere tijd, eerst beperkt en de afgelopen twee jaren in
grotere mate. Zonder duidelijke oorzaak is er geen pad waarlangs schade vergoed kan worden.
Dit heeft begrijpelijk bij veel bewoners tot ongenoegen en frustratie geleid. Bij veel bewoners is
het vermoeden dat de schade wel degelijk het gevolg is van werkzaamheden van de provincie niet
weggenomen.

Voor alle duidelijkheid, het is dus de provincie Overijssel, als opdrachtgever van de
werkzaamheden, die aan de hand van de rapporten van de Adviescommissie en Deltares,
bovenstaande conclusie heeft getrokken, zonder tegengeluid van de auteurs van deze rapporten.
Nu de Adviescommissie en Deltares de conclusie van hun opdrachtgever niet tegenspreken, is de
auteur helaas genoodzaakt als getuige-deskundige op te treden. Want, omdat alle beschadigde
huizen rondom het kanaal staan, en omdat op 100 m afstand van het kanaal geen schade meer
wordt gevonden, en omdat de schade pas is opgetreden na de werkzaamheden, is het, statistisch
gezien, overduidelijk dat de werkzaamheden de oorzaak zijn van de spoor van vernieling langs
het kanaal.
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5. De adviescommissie
Op de website van de provincie Overijssel wordt gesproken over een “onafhankelijke
adviescommissie” die het onderzoek zal aansturen. En in het rapport:
Hotspotmonitor, gemeente Twenterand 2020
staat op pagina 13/44 het volgende:
Er wordt een commissie van deskundigen ingesteld. Deze commissie geeft gevraagd en
ongevraagd advies. Over de samenstelling van de commissie praten de bewoners mee.
En de Adviescommissie schrijft over zichzelf (Rapport A, pg. 11/46):
De leden van de adviescommissie zijn benoemd op voorspraak van het bestuur van Stichting Kant
nog Wal.
Al deze teksten zijn onjuist. De provincie heeft namelijk een shortlist van 10 personen opgesteld,
samen met de gemeenten en het waterschap, maar niet met de bewoners. Vanuit deze lijst zijn in
eerste instantie de volgende twee personen geselecteerd:
 Mr. Wouter van de Wetering, hij is geen civiel-ingenieur, maar advocaat overheid- en
vastgoedrecht, onteigening, en overheidschaderecht. Thans plaatsvervangend rechter.
 Prof. Dr. Suzanne Hulscher, hoogleraar Water Engineering & Management (TU Twente). Zij
heeft ook geen civiele techniek gestudeerd, zelfs geen enkele technische studie.
Haar plaats is uiteindelijk ingevuld door haar medewerker:
 Dr. Jord Warmink, universitair hoofddocent waterbouwkunde. Ook hij heeft geen waterbouw
of civiele techniek gestudeerd, zelfs geen enkele technische studie.
De derde persoon die door de provincie is aangesteld, is:
 Ir. Geerhard Hannink, vroeger geotechnisch adviseur bij het Ingenieursbureau van de
gemeente Rotterdam. Hij is lid-deskundige van de Raad van Arbitrage voor de Bouw.
Onder druk van de bewoners is aan dit drietal nog een trillingsdeskundige toegevoegd:
 Carel Ostendorf, senior adviseur trillingen en geluid, werkzaam bij adviesbureau Cauberg
Huygen. Hij is lid van de commissie die de SBR trillingsrichtlijnen heeft opgesteld.
Als je een vrachtwagen huurt en je rijdt daarmee de gevel van je buurman kapot, en de politie
komt en vraagt om je vrachtwagenrijbewijs te zien, hoef je hun niet te vertellen om maar naar
huis te gaan, omdat je zelf wel iemand aanwijst om alles te onderzoeken.
Maar waarom kan, als een veendijk bezwijkt na 28 jaar nalatigheid, een dijkgraaf dan wel iemand
aanwijzen voor een “onafhankelijk” onderzoek? En waarom kan een commissaris van de koning,
nadat hij aannemers heeft ingehuurd, die doorgaan met damwanden en ankers intrillen als alle
alarmbellen afgaan, wel zelf een commissie aanstellen voor een “onafhankelijk” onderzoek?
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6. Rapporten Adviescommissie en Deltares
Op de site:

https://www.onderzoekalmelodehaandrik.nl/onderzoek/cover

kunnen een “vereenvoudigde Samenvatting van het advies van de Adviescommissie” (8 pg’s) en
de volgende drie rapporten van de Adviescommissie en Deltares worden gedownload:
A) Advies naar aanleiding van schadeonderzoek Werkzaamheden Kanaal Almelo - De
Haandrik, Adviescommissie, 8 mei 2020, (46 pg’s)
B) Onderzoeksrapport Deltares: Gebiedsbreed schade onderzoek aan panden Almelo de
Haandrik kanaal, 17 maart 2020, (199 pg’s)
C) Bijlagen onderzoekrapport Deltares (Bijlagen A, D, K, L en M)
Deltares is één van de zes landelijke instituten voor toegepast onderzoek. Deltares heeft in
opdracht van de provincie onderzoek gedaan naar “de oorzaak van de schade in het gehele
gebied langs het kanaal”. Deltares heeft hierbij gebruik gemaakt van de resultaten van schadeopnames door Adviesbureau Vermeer bij 26 woningen en 3 bedrijfspanden langs het kanaal.
De geotechnische afdeling van Deltares, vroeger Grondmechanica Delft, en later GeoDelft, werd
opgericht na de treinramp bij Weesp in 1918 door het afschuiven van het te steile talud voor de
brug over het Merwedekanaal (Amsterdam-Rijnkanaal). Sindsdien staan zij overheden ter zijde
bij geotechnische vraagstukken en calamiteiten, zoals het bezwijken van de veendijk bij Wilnis in
2003. Vooral dankzij hun hulp wist het verantwoordelijke waterschap de jarenlange juridische
strijd te winnen van de getroffen bewoners, en dat zelfs terwijl de dijk al 28 jaar was afgekeurd,
en een waterschap alleen bij zeer extreem hoogwater niet verantwoordelijk is voor zijn opstal.
De provincie concludeert uit de rapporten dat een eenduidige schadeoorzaak niet is gevonden.
Maar de rapporten van de adviescommissie en Deltares laten zeker ook een andere visie zien:
(rapport B: pg. 6/199, 5/199 en 196/199; rapport A: pg. 5/46; 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
deze klapankers.
In de volgende hoofdstukken zal op deze andere visie verder worden ingegaan.
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7. Grondgesteldheid
Het eerste wat een geotechnische deskundige altijd behoort te doen, is op zoek gaan naar
boringen en sonderingen om de grondgesteldheid te kunnen bepalen. Deze staan echter niet in de
Samenvatting en ontbreken ook in rapport A. In rapport B van Deltares staat alleen een sondering
(pg. 26/199). Toch bestaan er vele boringen, waaronder onderstaande boringen:
Boringen

Hieruit blijkt dat de ondergrond zeer zandig is, dus geschikt voor strook- of poerfunderingen.
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Sonderingen

Conus weerstand

relatieve
kleef

Los zand

Waterdicht
leemlaagje
Dicht zand

Ook de vele sonderingen laten zien dat de
ondergrond zeer zandig is. Opvallend is dat er
twee zandlagen zijn; een toplaag tot NAP +4 m,
vervolgens een dun waterdichte leemlaagje en
daaronder een uiterst harde zandlaag.
Die waterdichte laag is, indien doorlopend, erg
belangrijk, want door het bestaan van het kanaal
kan er in de toplaag een hogere waterstand
(hogere grondwaterdruk) zijn, die niet doorloopt
tot in de diepe zandlaag. Bij het door- of
wegbaggeren van die dunne laag zal die hogere
waterdruk doordringen tot in de diepe zandlaag.
Dit kan grote overlast veroorzaken.
Ook de hardheid van de diepe zandlaag is heel belangrijk, want bij het gebruik van klapankers,
kunnen die moeilijk in deze zandlaag indringen, en dus 1) zware trillingen veroorzaken en 2) niet
goed op diepte komen, en dus te dicht in de buurt van funderingen van de huizen komen. Beide
lijken bij dit project te zijn gebeurd: 1) Er zijn te grote trillingen geweest en 2) de klapankers zijn
dicht in de buurt van de strook- en poerfundering gekomen, wat funest is, want het kan de grond
onder de funderingen laten ontspannen. In Jip-en-Janneke taal gezegd:
De grond kan dan onder de fundering vandaan worden getrokken, zodat de fundering verzakt, de
muren en vloeren kapotscheuren en de gevels en vloeren scheef komen te staan.
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8. Invloed trekankers op de fundering
Veruit het grootste effect op het draagvermogen van de strook- of poerfunderingen hebben de
trekankers, omdat deze de grootste en meest geconcentreerde kracht vanuit de damwand bevatten
en ook nog eens het dichtst bij de funderingen zitten. Deltares schrijft over de ankerstangen en
hoe gevaarlijk dicht die ankers bij de funderingen zijn gekomen (pg. 134/199 van rapport B):
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…. Dit type anker resulteert lokaal in een
behoorlijke verstoring in de ondergrond met name direct achter het anker…

De Adviescommissie vergeet de gevolgen van het belasten van de trekankers, maar beschrijft wel
de gevolgen van de installatie (zie Rapport A, en de Samenvatting, pg. 6/8):
Volgens Deltares is er een behoorlijke kans dat er schade is opgetreden door de installatie van
deze klapankers.
Deltares beschrijft het grote probleem van dit type anker op pg. 196/199 van rapport B:
P Model voor de invloed van de klapankers
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. ….
Het is al erg genoeg dat de installatie grote zettingen kan veroorzaken door de holle ruimtes
achter het klapanker, maar er wordt gezwegen over hoe catastrofaal het kan zijn, als zo’n anker
eenmaal in de buurt van een fundering is gemaakt, en daarna door de damwand wordt belast.

Alle civiele-techniek studenten leren dat een strookfundering bezwijkt volgens bovenstaande
Prandtl-wig (figuur links). Maar dit geldt alleen als de grond horizontaal opgesloten zit. Als er
echter een trekanker in de buurt zit, kan die als het waren de grond onder de fundering vandaan
zuigen, of op zijn minst de draagkracht van de fundering verlagen (figuur rechts).
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Uit foto’s van de bewoners blijkt dat de ankers, onder het asfalt van de weg, zoveel grond hebben
weggetrokken dat er gaten zijn gevallen in het wegdek, dit bewijst dat het zeker is dat de
horizontale opsluiting (spanning) onder de strook- en poerfunderingen wel moet zijn verminderd.
De gaten op het maaiveld zijn later weer opgevuld met asfalt. De gaten zijn op regelmatige
afstand, precies in het verlengde van de bevestiging van de ankerstangen aan de damwand.

Zie wat er gebeurd als een vrachtwagen door deze gaten rijdt op: https://youtu.be/6cgzPblzwq4
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Dit probleem is nog eens versterkte door het inkorten en afbranden van vele damwanden.
Dit
zijn
de
hersteldamwanden naar aanleiding
van de inspectie en memo
van BeensGroep.
Deze damwanden waren
ook al vooraf aan de
onderkant ingekort.

Alle foto’s zijn
van de bewoners.

Zoals de sonderingen lieten zien, is de diepe zandlaag zo dicht gepakt en dus hard, dat het ten
eerste zeer veel trilhinder oplevert en ten tweede dat de damwanden op vele plaatsen niet op de
ontworpen en noodzakelijke diepte konden worden getrild. Daarom zijn er damwanden, zowel
boven als onder, met snijbranders afgebrand (zie bovenstaande foto’s). Omdat daardoor de voet
van de damwand in de ondergrond minder diep ingeklemd zit, neemt deze voet minder van de
grondkerende belasting op, en wordt daardoor in de plaats, aan de bovenzijde, het trekanker meer
belast, dus meer dan uit de berekeningen komt. Deze ankers zijn dus nog meer dan voorzien,
belast, zodat grotere verzakkingen aan het maaiveld zijn ontstaan en ondergronds de horizontale
(korrel)spanningen in de grond konden afnemen, en de funderingen nog meer konden verzakken.
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Al deze problemen zijn nog groter geworden, omdat de ankers niet diep de grond in zijn gegaan.

Deltares schreef al dat de installatiehoek van de ankers klein is (pg. 134/199 van rapport B). Ook
aan zowel de stand van de ankerstangen tijdens installatie, als de stand van de bevestiging van de
ankerstangen aan de damwand, is te zien dat deze hoek klein is (veel minder dan 35 of 40
graden). Dat bewijst dat de ankers niet zeer diep zitten. Bovendien was het, door de harde diepe
grondlaag, toch al niet te verwachten dat de ankers allemaal in de harde diepe grondlaag konden
doordringen. De ankers zitten dus in een ondiepere losse grond, met minder grondspanningen en
minder trekkracht, en zullen daardoor ook ondergronds meer grondverplaatsingen veroorzaken en
omdat de ankers ook nog eens ondieper en dus dichter bij de fundering van de huizen zitten,
hebben de ankers nog meer de funderingen beïnvloed en deze nog meer laten verzakken.
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9. Invloed damwanden op de fundering
Na de trekankers, zijn het de damwanden zelf, die het grootste effect op het draagvermogen van
de strook- en poerfunderingen van de huizen hebben, omdat ze door het uitbuigen, de horizontale
korrelspanningen in de grond onder de funderingen laten verminderen. Immers, hoe groter de
ontgraving (door het baggeren) en hoe minder diep de damwand, hoe groter de uitbuiging van de
damwand en hoe groter de ontspanning van de erachter-liggende grond (lagere korrelspanningen)
en daardoor vermindering van de draagkracht van de funderingen.
Deltares schrijft over de horizontale vervormingen t.g.v. het baggeren (Rapport B, pg. 9/119):
Veel van de betonnen damwanden lijken te zijn vervormd en verschoven richting het kanaal.

De grond ontspande zich ook nog tijdens het plaatsen van de damwanden, omdat er op vele
plaatsen eerst de oude damwand is verwijderd, en/of omdat pas achteraf het trekanker is
geplaatst, en/of omdat de nieuw aangevulde grond, tussen de wal en de nieuwe damwand, niet
genoeg in de diepte is verdicht. Hiervan hebben de bewoners als bewijs foto’s gemaakt en
filmbeelden gemaakt. Ze hebben zelfs gezien dat er gebaggerd werd tussen het installeren van de
damwanden, en het installeren van de bijbehorende ankers, in. Deze volgorde is de meest slechte
en veroorzaakt onnodig veel ontlasting en vervorming van de grond achter de damwanden.
Al deze zaken hebben individueel de draagkracht nog verder verlaagd van de bestaande strooken poerfunderingen van de vele huizen langs het kanaal. Toch zijn al deze effecten niet vermeld
in de Samenvatting van de Adviescommissie.

Op pg. 21/46 van rapport A van de Adviescommissie staat over de meetresultaten:
De metingen uit 2011 en 2012 blijken slecht gedocumenteerd te zijn, zodat er veel vragen waren
over de interpretatie van de meetresultaten. Door Deltares is veel energie gestopt in een analyse
van deze meetgegevens, omdat het over een groot aantal meetlocaties gaat (14 locaties
damwand, 11 locaties aanbrengen (klap)ankers). De meetresultaten uit 2018 en 2019 zijn beter
gedocumenteerd maar (nog) beperkter in omvang (4 locaties) en werkzaamheden (alleen
aanbrengen damwanden).
Deltares heeft dus wel naar metingen willen kijken, maar deze zijn slecht gedocumenteerd, en ze
bestaan niet voor de gehele relevante periode en ook maar voor een relatief klein aantal locaties.
Deltares en de Adviescommissie hadden bij hun hoofdconclusie duidelijker moeten zeggen dat de
provincie Overijssel gefaald heeft in zijn taak met het op tafel leggen van goed gedocumenteerde
meetreeksen van vervormingen, waterdrukken en trillingen, op voldoende locaties, en voor de
gehele relevante tijdsperiode, en bovendien ook van alle ontwerpberekeningen, de berekeningen
van de beïnvloeding van de werkzaamheden op de funderingen, de risicoanalyse, het plan voor de
onafhankelijke toetsing van het ontwerp en het plan voor de controle van de uitvoering.
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10. Invloed baggeren op de fundering en keldervloeren
Het baggeren heeft op twee manieren invloed gehad op de funderingen.
1) Doordat de grond gedeeltelijk achter de damwanden is weggraven, werden de damwanden
minder ondersteund, zodat ze meer vervormden. Deltares schrijft hierover (Rapport B, 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.
Daardoor werd de grond aan de straatzijde van de damwand nog meer horizontaal ontlast, wat
een vermindering betekende van de draagkracht van de strook- en poerfunderingen die daarin
gefundeerd staan. Ook werd er daardoor meer grond aan de straatzijde van de damwand gekeerd,
zodat hierdoor de trekankers zwaarder werden belast en de daarachterliggende grond nog verder
horizontaal kon ontlasten, wat nog meer een vermindering betekende van de draagkracht van de
strook- en poerfunderingen die daarin gefundeerd staan.
2) Door het verder wegbaggeren van de bodem, met sliblaagjes op deze bodem, en met op enige
diepte, dunne relatief-waterdichte leemlaagjes, kon er meer water lekken naar het achterland. Ook
zijn er oude betonnen damwanden verwijderd, voordat de nieuwe damwand werd geplaatst, zodat
het zeker is dat er op deze wijze nog meer lekverlies is geweest. Dat er niet zo nauwkeurig met
het waterdicht-maken van de damwanden werd omgesprongen blijkt wel uit de volgende foto,
gemaakt door een bewoner, van een damwand-“aansluiting”.
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Op pagina 5/8 van de Samenvatting van de Adviescommissie staat dat door een gebrek aan
meetgegevens, het bewijs voor de extra lekkage ontbreekt:
Het is niet zeker of de baggerwerkzaamheden gevolgen hebben gehad voor de grondwaterstand
voor de gebieden van het kanaal voor km 6 en na km 12. Dit komt doordat niet bekend is of de
omstandigheden tijdens het baggeren in dit gebied gelijk zijn aan die in het gebied binnen km 6
en km 12.
Er zijn dus eenvoudigweg voor het overgrote deel geen grondwaterstandgegevens. Toch acht
Deltares deze lekkage en verhoging van de waterstand mogelijk (Rapport B, pg 9/119):
Door het ontstaan van spleten tussen de planken van een vervormde damwand kan een stijging
van de grondwaterstand ter plaatse van de panden optreden. De stijging is er zolang het lek niet
wordt gedicht. De gevolgen van deze grondwaterstandverhoging voor ongelijkmatige zettingen
van de funderingen van de panden en wateroverlast zijn vergelijkbaar met de gevolgen van
grondwaterstandverhoging door het weghalen van de afsluitende sliblaag op de bodem van het
kanaal en zijn hiervoor beschreven.
De bewoners getuigen in grote getalen van meer vocht in de kelders, opbarstende keldervloeren,
schimmelvorming, e.d., en dat alles, alleen na de aanleg van het kanaal. Dit bewijst genoeg, en is
nu ook in de huizen eenvoudig waarneembaar.
De volgende conclusie van Deltares (Rapport B, pg 9/119) is dus ongefundeerd en onjuist:
Er zijn geen schademeldingen die wijzen op opbarsten van de keldervloer en schade aan de
afdichting van de kruipruimte.
Er zijn weldegelijk opgebarste keldervloeren (zie de foto hieronder)!
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Een stijgende grondwaterstand kan ook nog de horizontale druk op de huizen vergroten, die tot
ongewenst horizontale verplaatsingen leidt. Funderingen zijn niet op deze krachten berekend.
Wat wellicht minstens zo belangrijk is, is het feit dat er niet
groutankers maar klapankers zijn gebruikt. Bij het
inbrengen van deze ankers kan er ook een holle of lossere
ruimte ontstaan links en rechts langs de ankerstang,
waarlangs de hoge waterdruk in het kanaal zich kan
voortplanten, van het kanaal tot aan het klapanker, aan het
eind van de ankerstang, veel dichter bij de
strookfunderingen. Dus door het installeren van klapankers
kan ook de waterstand bij de funderingen stijgen.
De Adviescommissie kijkt in de Samenvatting alleen naar:
“het ongelijk samendrukken van de ondergrond”, maar dit
is nog niet eens maatgevend. Waar het echt om draait is dat
een stijgende grondwaterstand, het draagvermogen van
funderingen verlaagt, en dus de zakkingen vergroot. Dat
wordt door de Adviescommissie niet meegenomen.
In de formules voor draagvermogen van strookfunderingen:
(Prandtl, Meyerhof, Brinch Hansen)
moet voor droge grond, het gewicht van droge grond (zand:  = 17 kN/m3) worden ingevuld en
voor natte grond het onderwatergewicht ( = 20-10=10 kN/m3), hetgeen heel veel lager is.
(Een goede funderingsontwerper zal hier tegenwoordig rekening mee houden en uitgaan van een
waterstand tot aan maaiveld).
Een verhoging van de grondwaterstand heeft dus zeer grote negatieve gevolgen op het
draagvermogen van de strook- en poerfunderingen van de woningen. Dit blijkt ook uit de
berekening van hoofdstuk N, pg 189/199 en de conclusie op pg. 5/199, in rapport B van Deltares:
Uit de berekeningen blijkt dat een relevante stijging van de grondwaterstand … in bepaalde
gevallen kan leiden tot zodanige ongelijkmatige zakkingen dat schade waarschijnlijk is.
De resultaten van die berekening en deze conclusie op pg 5/199 zijn echter niet meegenomen in
(de hoofdconclusies van) de Samenvatting van de Adviescommissie.
Hier komt nog bij dat door de trekankers en door de damwanden, de horizontale grondspanningen
rondom de strook- en poerfunderingen al waren verlaagd, zodat de draagkracht van de
funderingen al was verlaagd. De stijgende grondwaterstand heeft de draagkracht van de
funderingen dus nog verder laten dalen, met een nog grotere kans op het wegzakken van de grond
onder de strook- en poerfunderingen, en het daardoor wegzakken van deze funderingen.
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11. Invloed intrillen damwanden en klapankers op de fundering
Bij het intrillen van de damwanden is er niet conform de SBR-richtlijn gewerkt. Er heeft slechts
op enkele plaatsen een trillingswaarschuwapparaat gestaan. Deze stond veelal in de openbare
ruimte en op filmpjes is te zien dat er niet werd omgekeken naar deze meters door de aannemer,
en ook niet werd gehandhaafd door de gemeenten en de provincie. Bij overschrijdingen gingen de
werkzaamheden 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.
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 nog geen rekening houdt
met de eerder genoemde problemen van de verzakkingen van de funderingen door de nieuwe
damwanden, de trekankers en het baggeren.
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In de Samenvatting (pg 3/8) van de Adviescommissie staat het volgende over het intrillen van de
damwanden:
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. Er zijn drie woningen aan te wijzen
waar dat waarschijnlijk het geval is geweest.
Een dergelijke zin is echter misleidend, want hierdoor lijkt het dat dit maar bij drie panden is
gebeurd, terwijl dit volgens de bewoners schering en inslag is geweest. Hier had beter kunnen
staan dat ze van minstens drie panden ook daadwerkelijk hard bewijs hebben gevonden.
Er bestaan immers ook geen meetgegevens van alle panden, zie pagina 9/199 van rapport B:
In totaal zijn in zeven panden metingen verricht om de kans op schade te beoordelen; in vier
panden zijn metingen verricht om na te gaan of de trillingen hinderlijk zijn.
Er staat op pagina 3/8 van de Samenvatting (en ook rapport B, pg. 140/199):
Uit het onderzoek blijkt dat het intrillen van de damwanden naar alle waarschijnlijkheid niet
geleid heeft tot het ongelijkmatig verdichten van de bodem onder de woningen.
Ook deze zin is misleidend, ten eerste omdat hiervoor geen bewijs wordt geleverd, en ten tweede
omdat die verdichting niet maatgevend is. Men vergeet immers hierbij, dat als de funderingen al
konden verzakken door de invloeden van ten eerste de trekankers, ten tweede de damwanden en
ten derde de verhoogde grondwaterstand (door lekkende damwanden en kanaalbodem), dat dan
die veel te zware trillingen weldegelijk de hele situatie nog verder konden verslechteren. Dus de
reeds verzakkende funderingen kon, door deze trillingen, nog verder de grond in konden worden
getrild. Ook konden de trillingen directe schade aan de huizen veroorzaken.

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. Deze
overschrijdingen kunnen wel verdichting en ook directe trillingschade hebben veroorzaakt (zie
pg. 6/46 van Rapport A en pg. 3/8 van de Samenvatting):
Voor het intrillen van klapankers is bij drie panden een overschrijding van de grenswaarden
vastgesteld.
Op pagina 3/8 van de Samenvatting staat bovendien (zie ook rapport B, 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.
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12. Rapporten Royal Haskoning, TNO en Adviesbureau Vermeer
Rapporten Royal Haskoning
In maart 2013 publiceerde Royal HaskoningDHV het rapport:
Analyse meldingen wateroverlast kanaal Almelo - de Haandrik, Locatie Geerdijk.
Op pg 7/42 (genummerd 5) van dit rapport, staat:
De woningen liggen allemaal op een hoogte net iets boven het kanaalpijl. Achter de woning loopt
het maaiveld naar beneden, circa 2 m omlaag.
Dit laat direct de gevoelige situatie zien. Door het diepe achterland daalt de grondwaterstand
geleidelijk van kanaal naar achterland, en bevinden de kelders en funderingen zich net boven de
grondwaterstand. Indien de waterdichtheid van het kanaal (damwanden of bodem) verslechtert, of
indien er nieuwe klapankers te dicht bij de funderingen en kelders van de woningen worden
geplaatst, zal automatisch de grondwaterstand bij de woningen stijgen.
In het rapport staat ook:
Het is aannemelijk dat door het baggeren, de onderkant van het kanaal nu in het (grovere)
zandpakket zit i.p.v. het slib en/of fijn zand. Het is daarom ook aannemelijk dat de interactie
tussen de zandlaag (watervoerende pakket) en het kanaal toegenomen is waardoor de
grondwaterstand lokaal stijgt in de richting van het kanaalpeil.
En op de pagina’s 7/42 en 8/42 (genummerd 5 en 6):
Uit de meetreeksen kan worden afgeleid dat het kanaal een duidelijke invloed heeft op de
grondwaterstand, circa 8 m naast het kanaal is de grondwaterstand hoger dan op een afstand
van 30 m en 130 m van het kanaal. Het is aannemelijk dat de grondwaterstand zich bij de
overlastlocaties (aan de overkant van de peilbuismetingen) op eenzelfde wijze gedraagt.
De baggerwerkzaamheden zijn omstreeks begin juli (2012) uitgevoerd. In de afbeelding is
zichtbaar dat de grondwaterstand in deze periode stijgt.
We lezen daarom ook in de conclusie op pg. 13/42 (genummerd: 11):
Op basis van de dikte van de verwijderde sliblaag in het kanaal en de gemeten
grondwaterstanden aan de overkant van de weg, is het aannemelijk dat de grondwaterstand ten
gevolge van de baggerwerkzaamheden is verhoogd.
Deze conclusie staat lijnrecht tegenover die van Deltares en de Adviescommissie:
Volgens het onderzoek van Deltares is er tijdens het baggeren geen significante verhoging van de
grondwaterstand opgetreden. (Zie rapport A, pg. 5/8 en rapport B, pg. 39/119)
Deze fout van Deltares en de Adviescommissie is eenvoudig te verklaren, omdat zij niet hebben
gekeken naar de periode waarin het diepbaggeren plaatsvond.
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In maart 2013 publiceerde Royal HaskoningDHV ook het rapport:
Analyse meldingen wateroverlast kanaal Almelo - de Haandrik, Locatie Daarlerveen.
In dit rapport wordt dezelfde conclusie over de verhoging van de grondwaterstand getrokken.

In maart 2011 publiceerde Royal HaskoningDHV het rapport:
Aanvullend kwelonderzoek kanaal Almelo – De Haandrik en monitoringsplan
Op pg. 7/36 (genummerd 3) staat vermeld:
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. Uit de GIS berekening volgt dat hoofdzakelijk het gebied aan de
westzijde van het kanaal tussen Vriezenveen en Vroomshoop en het gebied tussen Vroomshoop en
Bergentheim lager is gelegen dan het kanaalpeil.

Het probleem wordt dus zeer
duidelijk uitgelegd, bijna in Jip-enJanneke taal, en met bijbehorende
tekeningen, zoals het figuur hiernaast
van pg. 9/36 (genummerd 5).

In de conclusie op pg. 16/36 (genummerd 12) staat daarom ook:
Dit zijn de gebieden die gevoelig zijn voor een toename van de kwelstroom als gevolg van de
werkzaamheden. De aandachtsgebieden staan op de kaarten in de bijlagen weergegeven.
Hieronder volgt een opsomming. Wanneer het omringende maaiveld lager is gelegen dan het peil
van het kanaal (NAP +9,10 m), infiltreert het kanaalwater en kwelt het op in sloten of aan het
maaiveld in het omliggende gebied.
Het valt dus niet te ontkennen dat de werkzaamheden aan het kanaal de grondwaterstand bij de
huizen heeft verhoogd, zoals Royal Haskoning aantoont en de bewoners ook zelf hebben
waargenomen.
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Ook het volgende rapport is gemaakt door Royal Haskoning:
Verkennend kwelonderzoek kanaal Almelo – De Haandrik
Upgraden kanaal Almelo – De Haandrik tot 700 tons schepen
Royal Haskoning, 2 november 2010
Op pg. 23/27 lezen we:
5.2 Aanbevelingen
De volgende aanbevelingen worden gedaan:
• In overleg met de gemeenten de risico’s voor de bewoning direct langs het kanaal
nauwkeuriger te bepalen.
Deze aanbeveling om de risico’s voor de huizen direct langs het kanaal nauwkeuriger te bepalen,
is nooit goed is opgevolgd, zelfs niet door (andere werknemers van) Royal Haskoning zelf, toen
ze het ontwerp maakten van de damwanden en trekankers voor het vergrote kanaal.

Rapporten TNO en Adviesbureau Vermeer
De Adviescommissie schrijft dat Deltares gebruik heeft gemaakt van de resultaten van
schadeopnames door TNO (zie rapport A, pg. 5/46), maar dit is onjuist. Alleen Adviesbureau
Vermeer te Elst heeft, in opdracht van de Provincie, de beschadigde panden bezocht en de schade
gefotografeerd en weergegeven in het rapport:
Rapportage Bouwkundige Opname, TNO-opname kanaal Almelo-de Haandrik
Dit rapport bevat eigenlijk alleen foto’s van de scheuren met een kleine beschrijving en de
afmetingen van de scheuren, zonder plattegronden of andere gegevens van de panden. Daarnaast
kregen de bewoners een lijst met vragen, waaronder of er verbouwingen hebben plaatsgevonden.
Deltares schrijft dat er een bepaalde samenwerking met TNO is geweest, maar laat nergens
merken of TNO ook een rapport heeft geschreven. Wel schrijven ze dat het onderzoek van
Adviesbureau Vermeer, in opdracht van de Provincie, … , als onderlegger is gebruikt voor de
analyse van de oorzaken van de scheuren in de panden (Rapport B, pg. 28/199). Deze
inventarisatie van de schade was bij slechts 26 woningen en 3 bedrijfspanden langs het kanaal.
Deltares en de Adviescommissie concludeerden vanuit deze schadeinventarisatie van
Adviesbureau Vermeer (Rapport B, pg.’s 5+29/199) dat in nagenoeg alle panden schade is, die
niet gerelateerd kan worden aan de werkzaamheden in en rond het kanaal. Echter, zij vergeten
hierbij een onderscheid te maken tussen scheuren die al bij de vooropnames bekend waren en de
scheuren die erna ontstaan zijn, en zij beseffen niet, dat je niet aan een scheur kan zien wat de
ongelijkmatige zettingen in de ondergrond heeft veroorzaakt. Dit blijkt ook uit pg. 6/199 en
145/199 van Rapport B van Deltares, en pg. 10/46 van rapport A van de Adviescommissie:
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.
Dit is onjuist. Deltares en de Adviescommissie behoren te weten dat strook- en poerfunderingen
nooit op veen staan (veel te zacht en zettingsgevoelig), en dat er dus onder de huizen maar weinig
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veen kan zitten, en dat de verzakkingen van de funderingen en de keldervloeren dus niet door het
oxideren van veen is veroorzaakt. Uit de boringen en sonderingen (zie ook pg 25/199 van rapport
B en Bijlage A van Deltares) blijkt ook dat er nauwelijks veen zit, en zeker niet onder de
funderingen. Zij geloven dus wel erg snel door de uitspraak van een enkele bewoner die zegt dat
het pand gefundeerd is door een gat door het veen te boren (rapport B, pg. 133/199) dat er overal
veen zit en dat de verzakkingen door oxidatie van veen komen (die er volgens de boringen en
sonderingen nauwelijks zit!). Zonder verificatie en bewijs werd dus geconcludeerd dat er geen
sprake is van enig verband met de werkzaamheden aan het kanaal, (rapport A, pg. 10/46) maar
dat dus oxideren van veen de schade aan de vele woningen heeft veroorzaakt.
In de rapporten van Deltares en de Adviescommissie ontbreekt iedere vorm van bewijs voor de
indeling/classificatie van de schade van de huizen langs het kanaal. Omdat onbekend is of TNO
hierover een rapport heeft gemaakt, en omdat er nooit goed naar de rapporten van Adviesbureau
Vermeer en van TNO wordt verwezen (er staan zelfs geen verwijzingen hiernaar in de
referenties, zie Rapport B, pg. 147/199), is niet verifieerbaar welke fouten van Deltares en de
Adviescommissie hun oorsprong vinden in de rapporten of het werk van TNO.
Het lijkt erop dat toen er, door de werkzaamheden bij het kanaal, scheuren ontstonden in een
uitbreiding of verbouwing, automatisch deze uitbreiding of verbouwing de schuld heeft gekregen.
Een verificatie, of er wel veen onder de funderingen zit, was voor hun niet meer nodig. Ook het
feit dat er in deze panden overal scheuren zitten, dus zowel in het originele deel van het pand, als
in de uitbreiding, heeft hun niet laten beseffen dat de verzakkingen van de funderingen niet zijn
ontstaan door oxidatie van veen, maar door de werkzaamheden aan het kanaal. Zelfs het feit dat
alleen de woningen langs het kanaal grote schade hebben, en dat pas sinds de werkzaamheden,
bracht geen beweging in hun kokervisie.
Het zonder verificatie en bewijs conclusies trekken komt helaas vaker voor. Zo wist Deltares dat
er grote vervormingen bij de damwanden zijn opgetreden, zie pg. 9/119 van Rapport B:
Veel van de betonnen damwanden lijken te zijn vervormd en verschoven richting het kanaal….
Waarom dan, achten Deltares en de Adviescommissie andere schademechanismen, zoals de
invloed van de trekankers, en de vervorming van de damwanden, op de funderingen niet
waarschijnlijk, en dat bovendien nog zonder enig bewijs, als ze schrijven:
(zie Rapport B, pagina’s 5-6/119 en 141/199)?
Bij het baggeren kan het weghalen van teveel materiaal aan de voet van de damwanden … leiden
tot vervormingen van deze damwanden. … een vervormde damwand kan leiden tot een stijging
van de grondwaterstand ter plaatse van de panden. …
Andere schademechanismen door vervorming van de damwand zijn niet waarschijnlijk.
Die andere schademechanismen zijn juist wel waarschijnlijk, sterker nog, ze zijn aantoonbaar
opgetreden. Immers, als een damwand naar voren komt, komt het bijbehorende trekanker
evenzoveel naar voren, en wordt de grond ontlast achter, zowel de damwand als het trekanker,
met alle gevolgen van dien voor de draagkracht van de funderingen van de dichtbij liggende
huizen, en met gaten in de erboven liggende weg, zoals is bewezen in hoofdstuk 8!
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13. 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).
Deltares schrijft (zie rapport B, pg. 24/199), dat er twee reflectiepunten per huis nodig zijn en dat
daardoor deze techniek onbruikbaar is voor onderzoek naar de schade bij het kanaal. Dit is
onjuist. Ieder reflectiepunt geeft waardevolle informatie van de verplaatsingen, zelfs nu achteraf.
Als voorbeeld staat hieronder de zetting in de tijd van een huis aan de Oranjestraat, net oostelijk
(rechts) van het kanaal, gemeten op de nok van het dak. De meting geeft aan dat dit punt, sinds
het diepbaggeren in 2016, met een snelheid van 11 mm per jaar zakt. Vele woningen langs het
kanaal tonen nu verzakkingen tussen de 5 en 11 mm per jaar, en vele zullen dit niet overleven.
(Zie: https://bodemdalingskaart.portal.skygeo.com/)

Diepbaggeren
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14. Ontwerpers, uitvoerders en second opinion
In het prestatiebestek (WK 2010-28) van het project lezen we duidelijk dat Royal Haskoning het
ingenieursbureau was, waar de provincie het hele ontwerp aan had toevertrouwd:
Nadere inlichtingen over het bestek en de aanvullende stukken kunnen tot uiterlijk 6 juni 2011 om
12:00 uur per email worden aangevraagd bij de heer (Ing.) A. Wicherson van Royal Haskoning
op het volgende emailadres: a.wicherson@royalhaskoning.com
In het Programma van Eisen werden wel eisen aan geluidshinder gesteld, maar niet aan
trillingshinder en beïnvloeding van de omliggende huizen; die eisen zijn simpelweg vergeten.
Er zijn meerdere uitvoerders geweest, waaronder Heuvelman Ibis, voor het baggerwerk.
Na de inspectie van de damwanden (Memo) heeft Beens Groep de nieuwe damwanden geplaatst.
De eerdere nieuwe damwanden zijn echter geplaatst door Van Heteren. Deze firma werd voor het
mogen uitvoeren van de werkzaamheden, opgedragen de verantwoording van het ontwerp op zich
te nemen. Deze aannemer heeft aan de bel getrokken toen ze merkte dat de damwanden tot
vrijwel 100% in de Uiterste GrensToestand zouden worden belast.
Er ontstond een discussie, tijdens de bouw van de damwanden in 2011, over de hoek van
inwendige wrijving van het zand in de berekening van de Uiterste GrensToestand (UGT).

Het gaat hier niet om een damwand met daarachter een weiland met koeien, maar met huizen op
poer- en strookfunderingen. Royal Haskoning, had dus als ontwerppartij ook goed moeten kijken
naar de gevolgen van de damwand op de funderingen van de omliggende huizen, zeker na hun
eigen advies om dit te doen, en opnieuw na de waarschuwing van de aannemer. Maar ze hebben
met veel geluk, of juridisch heel slim, de verantwoordelijkheid van hun eigen ontwerp, als zwarte
piet doorgeschoven naar de aannemer (of moderner gezegd: als een kat in de zak verkocht).
In een notitie van Royal Haskoning (25-8-2011, 9W0044.L0/N008, pg. 1/5) lezen we:
Royal haskoning (RHK) heeft in opdracht van de provincie Overijssel ontwerpberekeningen
uitgevoerd voor de boordvoorzieningen en wachtplaatsen van kanaal Almelo – de Haandrik. De
opdrachtnemer
(Van
Heteren
te
Wierden)
neemt
conform
contract
de
ontwerpverantwoordelijkheid van de constructies over. In dat kader is er een discussie ontstaan
over de gekozen sterkteparameters in de berekeningen, en dan met name van de zandlagen. Van
Heteren hanteert lagere waarden dan Royal Haskoning…. (zie ook het Prestatiebestek, pg 20/60)
De berekeningen van de damwanden zijn conform de Nederlandse adviespraktijk uitgevoerd
waarbij de damwand wordt geschematiseerd als een verend ondersteunde ligger. De grond wordt
daarbij geschematiseerd als onafhankelijke veren. Elke veer heeft een stijfheid
(beddingconstante) en een sterkte.
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In hun notitie vinden we ook figuren van hun berekeningen waaronder de volgende.

Hierbij vallen direct een aantal zaken op:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Dit veren-model is niet geschikt om de achterliggende verzakkingen en gevolgen voor de
funderingen te berekenen. Op geen enkele wijze blijkt uit de rapportage dat hieraan aandacht
is besteed, en dat terwijl dit juist voor de funderingen van de huizen van de omwonende
burgers uiterst belangrijk is. Geen enkele eindige elementen berekening lijkt te zijn gemaakt.
Er wordt wel met een veren-model (subgrade-reaction-model) gerekend, maar het is de vraag
of de weerstand van de scheve kanaalbodem correct gereduceerd wordt in de gebruikte
software. Over dit probleem staat niets geschreven.
De ankerstang lijkt in de berekeningen veel steiler omlaag te lopen en het trekanker dus ook
dieper te zitten dan in werkelijkheid uit de foto’s van de uitvoering blijkt.
Alle parameters (sterkte en stijfheid) werden geschat aan de hand van sonderingen en zijn
niet door laboratoriummetingen bepaald. Over het risico, dat de werkelijkheid toch kan
tegenvallen, en dat men met zoveel huizen rondom het kanaal toch beter
laboratoriummetingen kon inzetten, wordt niet gesproken.
Het is nog maar de vraag of er wel goed gekeken is naar de belasting van de B-weg die door
de boeren als A-weg wordt gebruikt, met karren van zelfs meer dan 90 ton (voorbij het
maximum van de weegbrug). Ook is de weg waarschijnlijk breder dan hierboven in de
berekening staat. Het is goed mogelijk dat de ontwerpers hier onvoldoende rekening mee
hebben gehouden, want er wordt hierover niets vermeld.
Royal Haskoning had hier nog niet door dat ze de funderingen van de omliggende huizen
vergeten waren bij hun ontwerp, gezien hun conclusie (pg. 4/5):

In werkelijkheid zit er naar onze mening nog een aanzienlijke restveiligheid op de constructie.
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Vanwege de discussie heeft, op verzoek van de provincie, Deltares een second opinion
uitgevoerd (1205467-000-GEO-0001, 19 september 2011) met D-SheetPiling berekeningen.
Deltares concludeerde in hun second opinion (pg. 3/4):
Bij de berekening met de juiste damwandhoogte (na waterpassing) blijkt de wand rekentechnisch
stabiel te zijn, maar is de gemobiliseerde weerstand 99,8 % (in de UGT). Dit wordt door de
aannemer als onvoldoende reserve beschouwd. Deltares heeft de berekening … aangepast ….
Ook dan blijkt dat de wand rekentechnisch voldoende stabiel is, maar dat 98,9% van de
weerstand wordt gemobiliseerd (in de UGT). … Deltares is van mening dat de wand in principe
in de UGT tot 100% gemobiliseerde weerstand en moment kan worden belast. De UGT wordt
namelijk berekend conform het CUR 166 stappenplan waarin zowel op de geotechnische
parameters als op de geometrie (grondwaterniveaus) veiligheid in rekening wordt gebracht.
Voorwaarde is uiteraard wel dat de geotechnische parameters, de sterkteeigenschappen van de
wand en de belastingen (o.a. verkeer) correct zijn…
Omdat er sprake is van een UGTberekening is Deltares van mening dat de wand wel tot 100%
gemobiliseerde weerstand en/of moment kan worden belast, aangezien er in de UGT allerlei
veiligheden worden meegenomen.

Maar in de UGT-berekening worden ook allerlei zaken niet berekend, zoals de vervormingen
achter de damwand en de trekankers, en de gevolgen daarvan voor de funderingen van de
omliggende huizen, omdat die berekening alleen over de sterkte van de damwand gaat.
Deltares heeft dus de berekening van de damwand van Royal Haskoning in deze second opinion
goedgekeurd, en hierbij gewaarschuwd om goed te kijken naar o.a. de verkeersbelasting. Men
kan hierbij echter de vraag stellen of een instituut als Deltares niet ook had moeten waarschuwen
voor:
 de grote vervormingen die zouden kunnen optreden (in de BruikbaarheidsGrensToestand),
gezien de bijna 100% gemobiliseerde weerstand in de UGT,
 de effecten die de constructie heeft op de funderingen van de omliggende huizen, en/of
 het totaal ontbreken van (eindige elementen) berekeningen van deze effecten.
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15. Toezicht van de gemeenten en de provincie
Het kanaal doorkruist meerdere gemeenten. De gemeenten waar huizen langs het kanaal door de
werkzaamheden schade hebben opgelopen zijn de gemeenten Hardenberg, Ommen, Twenterand
en Hellendoorn. Deze gemeenten en de gemeente Almelo hebben allen van de provincie een
aanvraag voor een WABO-vergunning ontvangen. Bij deze aanvraag zat vaak, naast een
overzichtstekening, alleen een uiterst minimale damwandberekening met het verenmodel MSheet
8.2 van Royal Haskoning. Zelfs het trekanker ontbrak in deze berekening. Berekeningen omtrent
de beïnvloeding van de werkzaamheden op de omliggende bebouwing ontbraken volledig.
WABO staat voor Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht. Deze wet regelt de
omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen,
wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Op een site van Rijkswaterstaat vindt men een
PDF van het IPO en VNG (provincies en gemeenten), met de volgende informatie:

2. Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening
Onderstaande activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten
van de Wabo die bij het bevoegd gezag thuishoren. Een medewerker op HBO-niveau beoordeelt bij de
intake per geval of er sprake is van een complexe of eenvoudige situatie.
Activiteit:
1. Uitvoeren toezicht aan de hand van vergunningstekeningen, voorwaarden en geldende planologische
regels:
a. toezicht houden op de uitvoering van de bouw;
b. toezicht houden bij bestaande bouw;
c. toezicht houden op sloopwerkzaamheden, exclusief asbest
d. toezicht houden op de naleving van veiligheidsvoorschriften;
e. toezicht op de naleving van brandvoorschriften;
f. toezicht houden op het gebruik van gebouwen;
g. toezicht houden op het gebruik van gronden;
h. toezicht houden op werken/werkzaamheden.
2. Inschakelen van specialist voor complexe situaties en beoordelen toepasbaarheid advies van specialist.
3. Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken.
4. Handhaven bij geconstateerde overtredingen.
5. Behandelen van de gereedmelding van aanleg, bouw en/of sloop.
6. Behandelen ongewone voorvallen, klachten, meldingen en verzoeken tot handhaven

Ondanks het ontbreken van gedegen damwandberekeningen, ankerberekeningen, berekeningen
van de beïnvloeding van de omliggende bebouwing, faseringsplannen en toezichtsplannen,
hebben alle gemeenten aan de provincie een WABO vergunningen verleend.
De provincie moest overigens ook zelf bovenstaande activiteiten uitvoeren. Daarom staat er op de
site van Rijkswaterstaat (https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/vth-0/):
Provincies en gemeenten zorgen zelf voor een brede toepassing van de kwaliteitscriteria.
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In de wet vindt men onder andere het volgende:
Artikel 5.3
1. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over:
a. de kwaliteit van de uitvoering van taken en bevoegdheden door de betrokken bestuursorganen
met betrekking tot de omgevingsvergunning en, voor zover dit in de betrokken wet is bepaald,
met betrekking tot activiteiten waarvoor krachtens die wetten regels zijn gesteld,
b. de kwaliteit van de handhaving door de betrokken bestuursorganen van het bepaalde bij of
krachtens de betrokken wetten, voor zover dat in die wetten is bepaald, en
c. de vereiste bekwaamheid en beschikbare deskundigheid van de ambtenaren betrokken bij de
uitvoering van taken en bevoegdheden, bedoeld onder a en b.
De provincie heeft blijkbaar deze deskundigheid niet en heeft zelf geen risicoanalyse van het
werk gemaakt. Ook het ingehuurde ingenieursbureau Royal Haskoning heeft dit niet gedaan en
liet deze taak aan de aannemer zelf (zie het Prestatiebestek, pg. 9/60 & 13/60). Dit prestatiebestek
is overigens maar door 1 HTS-er geschreven en door 1 collega HTS-er getoetst, terwijl bij zo’n
groot en risicovol project minstens meerdere interne en externe academici nodig zijn.
Op de site van Rijkswaterstaat over de WABO vergunningen staat een cartoonboekje met de
volgende toepasselijke cartoons (https://www.infomil.nl/publish/pages/75656/cartoonboekjeheeftuevenkwalitijd.pdf):
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16. Vragen omtrent de deskundigheid
Eenieder die zich afvraagt hoe dit alles zo mis heeft kunnen gaan en waarom al deze informatie
niet eerder boven water is komen, moet ook niet-civieltechnische vragen durven te stellen, zoals:
Hoe is het toch mogelijk dat als het ontwerpbureau weet dat de grondwaterstand bij de huizen
zou gaan stijgen en adviseert om “de risico’s voor de bewoning direct langs het kanaal
nauwkeuriger te bepalen”, dat dit bureau dan zelf niet die risico’s bij zijn ontwerpberekeningen
betrekt, en vervolgens de risico’s van het ontwerp bij de minder deskundige aannemer in de
schoenen schuift? Is dit sluwheid, of is dit geluk van een ondeskundige ontwerper?
De aannemer meldde geheel terecht dat hij zich zorgen maakt bij een ontwerp met damwanden
die tot vrijwel 100% in de Uiterste GrensToestand zouden worden belast. Was hij te ondeskundig
om te zien dat de berekeningen betreffende de risico’s van de omliggende woningen ontbraken en
dat de overgenomen verantwoording van het ontwerp hem het faillissement in kan gaan duwen?
De second opinion hierover werd door het instituut Deltares gemaakt, maar dat waarschuwde niet
voor de grote vervormingen die, bij bijna 100% gemobiliseerde weerstand, kunnen optreden, en
de effecten die dit heeft op de funderingen. Had de maakster van deze second opinion dit moeten
doen en was zij hiertoe wel deskundig genoeg? Zij is immers geen civiel-technisch ingenieur
gespecialiseerd in de grondmechanica en funderingstechniek, maar een doctorandus.
Hebben de provincie en gemeenten wel goed naar de risico’s gekeken van de werkzaamheden?
Zij hebben immers hierbij de taak om de huizen van de omwonenden te beschermen, en hadden
de juiste controle op ontwerp en uitvoering moeten waarborgen en de juiste berekeningen moeten
(laten) maken. Waarom bezitten zij niet zelf de deskundigheid om het ontwerp en de uitvoering te
toetsen en zo nodig in te grijpen, en om te zien dat, de berekeningen van de effecten van de
werkzaamheden op de funderingen van de omliggende huizen, ontbraken?
Het landelijke instituut Deltares wist in hun rapport van 2020 van de grote vervormingen bij de
damwanden. Waarom concludeerden ze dan, dat de vervormingen van de damwanden en ankers
geen rol spelen? Waarom zeiden ze niks over hun eigen “second opinion” over de zwaar belaste
damwand? Waarom keken ze niet in het archief of er wel ontwerpberekeningen, betreffende de
beïnvloeding van de funderingen, gemaakt zijn? Waarom maakten ze als controle niet zelf die
berekeningen? Zagen ze wel dat de effecten op de funderingen door baggeren, damwanden,
ankers en trillen elkaar versterkten? Waarom gaven ze de oxidatie van veen de schuld, terwijl er
geen veen onder de funderingen zit? Waarom zag de interne toetser dit allemaal niet en waarom
gebeurde die toetsing maar door één persoon? Waarom staan er, in tegenstelling tot het rapport
van de adviescommissie, in hun rapport geen achtergronden van de zes auteurs, zijn al hun titels
verwijderd, en zijn de meeste niet deskundig op het gebied van damwanden en funderingen?
Waarom zaten er een fysisch-geograaf en een advocaat in de Adviescommissie, en werd de
commissie door deze laatste voorgezeten? Als je een open-hart operatie moet ondergaan, laat je
dat toch ook niet door een advocaat doen? Waarom dan wel bij een commissie die “advies moet
uitbrengen over de kwaliteit van de (geotechnische) rapportage van Deltares”, (zie rapport A, pg.
12/46)? Bij geotechnische problemen heb je toch geotechnische (academische) ingenieurs nodig?
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17. Schaderegeling van de provincie Overijssel
Op de website van de provincie Overijssel staat:
De provincie vergoedt de schade die door de werkzaamheden is veroorzaakt. En er komt ook een
vergoeding voor schade die niet door de werkzaamheden is veroorzaakt.
Op 28 oktober 2020 hebben de politieke partijen van provincie Overijssel dit unieke besluit
genomen. Hiermee komt een einde aan een lange periode van onzekerheid voor woningeigenaren
langs het kanaal.

Het grootste probleem bij deze regeling is dat de provincie nog steeds niet de oorzaak erkend.
Men moet niet vergeten dat bewoners die hun schade bij hun verzekeraar hebben gemeld, door de
verzekeraar uit hun verzekering zijn gegooid. Hier ligt dus ook nog een taak voor de Tweede
Kamer om dit te verbieden, en om de verzekeraars te dwingen verzekerde schade te vergoeden.
Nadeel bij deze regeling is ook, dat de schade gemeld moet zijn voor 16-6-2020, en dat dus deze
subsidieregeling al is gesloten voordat deze bekend is gemaakt. Ook kan schade pas later ontstaan
of zichtbaar worden. Er kunnen daardoor onterecht schadegevallen buiten de boot vallen.
Nadeel is ook, dat de verkeerde personen onterecht de rekeningen moeten gaan betalen. Want
hierbij wordt automatisch de rekening, die ontstaan is door de fouten en verantwoordelijkheden
van de ontwerpers en de uitvoerders, bij de belastingbetalers neergelegd. De Bond voor
Belastingbetalers zal dit waarschijnlijk niet accepteren.
Dat de provincie de schade moet vergoeden, is niet “uniek”, immers, in eerste instantie is de
opdrachtgever, de provincie Overijssel, als eigenaar van het kanaal, aansprakelijk voor de schade
die het kanaal en de werkzaamheden hieraan, tijdens en na deze werkzaamheden, aan de
omliggende huizen heeft veroorzaakt. Maar de provincie heeft ook de morele plicht naar zijn
belastingbetalende burgers, om bij een dergelijk ondeugdelijk ontwerp en uitvoering als wat hier
het geval is, (een deel van) de schade weer te claimen bij de ontwerpers en uitvoerders. Ook kan
men overwegen bij Deltares en de Adviescommissie een deel van de betalingen terug te vorderen.

Op de website van de provincie Overijssel staat ook:
Provincie Overijssel wil ook stimuleren dat bepaalde onveilige situaties langs het kanaal worden
weggenomen en bijdragen in de kosten van een eventuele second opinion op het rapport van de
schade-expert van de provincie. Ook daarvoor kunnen subsidies worden verstrekt op grond van
de regeling. Voor elk van deze drie vormen van uitkeringen (schadevergoeding,
coulancevergoeding, subsidie) wordt in de regeling beschreven in welke gevallen en onder welke
voorwaarden er aanspraak op gemaakt kan worden.
De auteur zal daarom contact op nemen met de provincie Overijssel voor een ondersteuning of
subsidie vanwege de gemaakte kosten voor dit rapport.
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18. Oorzaak en technische verklaring
Na de vele werkzaamheden aan het kanaal Almelo-De Haandrik de afgelopen 20 jaar, zijn langs
dit kanaal vele honderden woningen beschadigd; vele tientallen woningen zijn zelfs vanaf de
fundering af, tot aan de nok van het huis toe, totaal vernietigd.
De oorzaak ligt voor de hand: Omdat al deze woningen langs het kanaal staan, en omdat de
schades, voor zowel zeer oude, als nieuwe woningen, pas zijn opgetreden na de werkzaamheden,
kan het statistisch gezien niet anders, dan door de werkzaamheden aan het kanaal zijn gekomen.
Dit komt omdat men vergeten was, de invloed hiervan op de funderingen van de woningen, in het
ontwerp mee te nemen. Geen enkele partij heeft de deskundigheid gehad om dit in te zien.
De technische verklaring is dat er meerdere grote ontwerp- en uitvoeringsfouten zijn gemaakt.
Deze hebben vooral te maken met:
1. De invloed van de trekankers op de fundering
Het is bewezen dat de ankers grote zakkingen van het maaiveld hebben veroorzaakt en de
draagkracht van de funderingen hebben verlaagd, dit komt o.a. omdat de ankers te ondiep
zitten en omdat veel damwanden te ondiep zijn geplaatst (zelfs minder dan het ontwerp).
2. De invloed van de damwand op de fundering
De damwand heeft de draagkracht van de funderingen nog verder verslechterd, omdat bij
de grotere ontgraving en de te kleine damwand, ook de uitbuiging van de damwand en de
ontspanning van de achterliggende grond groter zijn. Ook ontspant de grond zich tijdens
het plaatsen van de damwanden, omdat soms eerst de oude damwand wordt verwijderd,
en/of omdat pas achteraf het trekanker wordt geplaatst, en/of omdat de nieuw aangevulde
grond tussen de wal, en de nieuwe damwand, niet genoeg in de diepte wordt verdicht.
3. De invloed van het baggeren op de fundering(en keldervloeren)
Door het wegbaggeren van grond achter de damwand zijn de krachten op de damwanden
en trekankers verder vergroot, wat bovenstaande punten nog verder heeft versterkt.
Bovendien is door het baggeren het kanaal meer gaan lekken naar de ondergrond, omdat:
 Het gemiddeld profiel van het kanaal dieper is komen te liggen
 De sliplaag van de bodem is weggebaggerd
 De dunne waterdichte tussenlaag door het diepbaggeren is doorgebaggerd
 De nieuwe ankerstangen verder richting de poer- en strookfunderingen reiken
 De installatie van het klapanker de bodem naast de ankerstang heeft geperforeerd
Door de hogere grondwaterdruk die hierdoor ontstond, werd de draagkracht van de
funderingen verder verlaagd en konden keldervloeren opbarsten en gaan lekken.
4. De invloed van het intrillen van damwanden en klapankers op de fundering
De trillingen zijn vaak en aantoonbaar te groot geweest. Dit punt heeft, tezamen met de
voorgaande punten, de draagkracht van de funderingen nog verder verslechterd, wat tot
nog meer schade heeft geleid. Ook hebben de trillingen de huizen direct beschadigd.
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19. Conclusies en aanbevelingen
De spoor van vernieling die is aangericht door de werkzaamheden bij het kanaal, en het aantal
fouten dat bij het ontwerp, de toetsing van dit ontwerp, de uitvoering, en de controle op deze
uitvoering, zijn gemaakt, zijn beide dermate groot, dat er niet anders dan geconcludeerd kan
worden, dat de provincie Overijssel, vanaf het begin, de grip op zijn project volledig kwijt is.
Bovendien werd de waarheidsvinding bij dit project geblokkeerd, doordat de provincie,
bestuursrechtelijk gezien, 3 petten tegelijkertijd opheeft, te weten, als opdrachtgever van:
1) zowel het ontwerp als de uitvoering,
2) de toetsing van dit ontwerp en controle bij de uitvoering (als slager die zijn eigen vlees keurt),
3) en het “onafhankelijke” schadeonderzoek achteraf (door “de verdachte” zelf).
De auteurs van de rapporten van de Adviescommissie en het nationale wetenschappelijke
instituut Deltares zijn te ondeskundig qua damwanden, trekankers en funderingen, om op het
technische vlak, de onderste steen boven te krijgen, en om te ontdekken dat de provincie:
 niet een gedegen ontwerp heeft gemaakt (of laten maken), inclusief berekeningen aangaande
de beïnvloeding van de werkzaamheden op de funderingen van de omliggende huizen,
 niet een gedegen risicoanalyse heeft gemaakt en bijbehorend bewakingssysteem heeft opgezet,
 niet een gedegen voor- en nabeschouwing van de schades heeft gemaakt,
 niet adequaat heeft ingegrepen, bijvoorbeeld toen de trillingen voortdurend werden
overschreden, of toen de damwanden korter werden gemaakt dan volgens ontwerp, en
 niet controleerden of de trekankers wel diep genoeg kwamen te zitten.
Deze auteurs zijn bovendien, òf niet onafhankelijk genoeg, òf te licht, om te reageren nu hun
opdrachtgever, de provincie Overijssel, naar aanleiding van hun rapportage, concludeert dat:
er geen duidelijke oorzaak gevonden is, en dus geen pad waarlangs schade vergoed kan worden.
Ook al ligt de grootste fout vooral bij de ontwerpers, toch zal de provincie als opdrachtgever en
als eigenaar van het kanaal moeten toegegeven juridisch aansprakelijk te zijn voor de schade.
Als een huis door iemand anders door brand, vuurwerkbommen, of door een stuurfout met een
vrachtwagen, zware schade wordt toegebracht, dan behoort dit door de verzekeraar van dat huis
op korte termijn vergoed te worden, ongeacht of men precies weet wie de dader is, en wat precies
de verklaring van de schade is. Dat zou ook moeten gelden bij de huizen langs dit kanaal.
De verzekeraars kunnen dan vervolgens bij de provincie aankloppen, de provincie bij de
ontwerpers, en zij op hun buurt weer bij de uitvoerders, zodat niemand kan weglopen van zijn of
haar verantwoordelijkheden, en de gewone man niet letterlijk in de kou komt te staan, zoals nu.
Het had juridisch niet zo mogen zijn, dat de getroffen bewoners, die niet geacht worden over
civiel-technische of juridische expertise te beschikken, noch inzage hebben in alle
ontwerpdocumenten of toezicht hebben op de uitvoering, meer moeten doen dan alleen hun
schade bij hun verzekeraar (of provincie) melden, om hun schade spoedig vergoed te krijgen.
Ook dit rapport zou daarvoor niet nodig moeten zijn.
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Waarom ziet er niemand,
dat er tijdens het ontwerp,
geen berekeningen zijn gemaakt,
van de invloed van de kanaalwerkzaamheden,
op de funderingen van de omliggende huizen?
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