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Wij wonen nu 17 a 18 jaar in een van de oudere huizen. Ons huis staat
hier dit jaar al 100 jaar. Het heeft altijd in goede staat verkeerd. Wij
hebben het altijd goed onderhouden. Maar toch kwamen er de afgelopen
jaren scheuren in de muren, welke ook groter en breder worden,
brokkelen de betonnen vensterbanken af nadat er steeds meer scheuren
inkomen, verzakt aan 1 kant ons huis, omdat de poeren daar verzakken
en loopt de vloer enorm af, en gaan deuren klemmen. Er ontstaan gaten
in de tuin bij de muren waar het huis verzakt. Het lijkt wel of het zand
onder en voor het huis wegspoelt. De hele onderrand van buitenmuur is
nu zichtbaar. Wat nooit het geval was. Er ontstonden gaten onder de
trottoirs waar je je hand in kon steken. En het zand gewoon weg was. De
bestrating van de oprit is verzakt. Een aanbouw die wij in 2011 hebben
laten realiseren door een professioneel bouwbedrijf zitten scheuren in
van boven tot onder.

Aldus één van de getroffen huiseigenaren langs het kanaal, zie Bijlage A.
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Voorwoord
Rondom kanaal Almelo – De Haandrik zijn de baggerwerkzaamheden uitgelopen op een drama.
Vele huizen zijn ernstig verzakt en hebben grote schade opgelopen. Er staan langs het kanaal
steeds meer huizen in de stutten. Bijna vierhonderd gezinnen hebben sinds de werkzaamheden
schade gemeld bij de eigenaar en beheerder van het kanaal: de provincie Overijssel
De bewoners langs het kanaal hebben altijd beweerd dat de zakkingen vooral komen door het
“wegspoelen van het zand” (piping) onder hun huizen (zie pg. 132 rapport Deltares).
Deltares spreekt daarentegen in zijn rapport met geen woord over piping, zelfs niet in de bijlagen,
en beweert dat ze piping uitvoerig bestudeerd heeft, en alleen “vergeten” is hierover te
rapporteren. Deltares concludeert dat het kanaal niet lekt (pg. 44 en 54) en verklaart in zijn
rapport dat de verzakkingen van de huizen komt door de “oxidatie van veen” (pg. 133).
De auteur van dit rapport komt echter tot dezelfde conclusie als de bewoners en geeft hiervoor de
wetenschappelijk bewijzen in dit rapport en in zijn vorige twee rapporten:
Een spoor van vernieling,
Onafhankelijk Onderzoek Funderingsschade rondom Kanaal Almelo - De Haandrik
13 januari 2021
en:
De onderste steen
Schadeoorzaken rondom Kanaal Almelo - De Haandrik
25 februari 2021
De overeenkomst tussen de onderzoeken van Deltares en van de auteur is, dat beide aantonen dat
er:
I.
II.
III.

oude damwanden instabiel zijn door het baggeren, en dat er bij de wachtplaatsen
te hard nieuwe damwanden zijn ingetrild en
klapankers te dicht bij de funderingen van huizen zijn geplaatst.

Het grote verschil tussen de onderzoeken van Deltares en van de auteur, wordt in dit rapport
duidelijk gemaakt.
Op verzoek van de Provinciale Staten van Overijssel (PS) waren zowel Deltares als de auteur van
bovenstaande twee rapporten uitgenodigd om op woensdag 10 maart 2021, via internet (Zoom),
vragen van de leden van PS te beantwoorden.
Omdat de leden van PS veel vragen hadden over piping, over het lekkende kanaal, over waar het
meegevoerde zand bleef, over het aanvullend grondonderzoek, en over de mogelijkheid van
reparatie van het kanaal, heeft de auteur besloten om de hoofdpunten van zijn beantwoording
samen te vatten in dit rapport en de leden van PS toe te sturen.
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Samenvatting
Het kanaal Almelo-De Haandrik is in een korte tijd zeer sterk vergroot. In 1992 werd het nog
vergroot voor enkelstrooks scheepvaart tot 250 ton, in 2012 was het kanaal al grotendeels
vergroot voor dubbelstrooks scheepvaart tot 700 ton en enkelstrooks scheepvaart tot 1000 ton. Bij
het vergroten van het kanaal heeft de provincie Overijssel nooit rekening gehouden met piping.
Onderzoek van Arcades in 2014 bewijst dat door het vele baggeren en het steeds verder
verdiepen van het kanaal, er op de meeste plaatsen van de kanaalbodem geen slib meer aanwezig
is en het kanaal dus volkomen lek is.
Ook zijn veel damwanden omgevallen, zijn deze in slechte toestand, of te kort, waardoor het
water vrij vanuit het kanaal kan wegstromen. Het kanaal was dus lek, en is dat nog steeds.
Zowel bij Daarlerveen als bij Geerdijk is er een nieuwe wachtplaats gemaakt voor het passeren
van de schepen; ook daar stroomt het water onder de nieuwe damwanden door.
Peilbuizen geven aan dat het verval van de stijghoogte (waterpeil) over een korte afstand, veel te
groot is volgens de pipingformule, zodat men bij een lek kanaal moet uitgaan van piping.
Op plaatsen met een waterdichte leemlaag onder de kanaalbodem, zouden lange damwanden deze
piping tot stoppen kunnen brengen. Deze leemlaag ontbreekt voor grote delen. Daar is
waarschijnlijk een nieuwe waterdichte kanaalbodem nodig; bijvoorbeeld een nieuwe kleilaag.
De grote doorgaande verzakkingen van de woningen, alleen langs het kanaal en alleen sinds de
baggerwerkzaamheden, het verdwijnen van zand uit de kruipruimten, en de ernstige vernatting
van huizen en tuinen, kunnen alleen worden verklaard door zandmeevoerende
grondwaterstroming, oftewel: piping. Dit gebeurt vooral daar waar geen diepe leemlagen zijn.
Het gaat in dit geval niet om de klassieke piping waar zand boven het maaiveld wordt afgezet in
de vorm van zandwellen, maar om piping die het zand meeneemt, òf naar een ander deel van de
zelfde grondlaag, òf meeneemt naar een andere, waarschijnlijk de diepe en grove, zandlaag.
In beide gevallen kan de piping het best zo snel mogelijk gestopt worden door het kanaalpeil te
verlagen, omdat anders de huizen van de burgers nog meer schade oplopen, de waterkeringen ook
meer schade oplopen, en er niet met herstelwerkzaamheden begonnen kan worden.
Aanvullend grondonderzoek, met hulp van boringen in de buurt van de meest verzakte huizen,
moet door middel van korrelverdelingsdiagrammen, meer duidelijk maken hoe het piping proces
precies verloopt. Ook moeten er peilbuizen bijkomen, om de lek van het kanaal te kunnen meten.
Deltares heeft de schadeoorzaak piping niet behandeld en is uitgegaan van een methodiek.van
TNO waarin piping niet voorkomt. Bovendien heeft Deltares het grondonderzoek vooral
gebaseerd op peilbuizen die maar 3 zomerdagen gemeten hebben, pas na 7 jaar na het baggeren,
en die stonden bij slechts 1 “prioriteitspand” waar weinig of niet is gebaggerd. Deltares gaat uit
van “oxidatie van veen”, maar die schadeoorzaak is onmogelijk omdat het niet verklaart waarom
de schade alleen langs het kanaal en na het baggeren optreedt, en omdat er onder deze huizen
langs het kanaal vooral zand en nauwelijks of geen veen zit.
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1. Piping en de geschiedenis van het kanaal Almelo – De Haandrik

Klein 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.
250 ton
In Europa zijn de vaarwegen ingedeeld in klassen volgens de European Conference of Ministers
of Transport (CEMT). In 1992 werd het kanaal 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.
CEMT RWS Ton

Vaartuig

0
I
II
III
III

Klein
Spits
Kempenaar
Hagenaar
Dortmund-Eemskanaal

M0
M1
M2
M3
M4

< 250
< 400
< 650
< 800
< 1000
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Diepte geul (enkel
& krap dubbel)
2,9 – 3,3
3,3 – 3,4
3,3 – 3,5
Idem

Breedte geul
Enkel / dubbel
5,1 / 10,2
6,6 / 13,2
8,2 / 16,4
Idem

400 ton
Direct daarna werd door de minister van Verkeer en Waterstaat besloten het kanaal geschikt te
maken voor schepen tot 400 ton. Tijdens het ontwerp was Rijkswaterstaat nog verantwoordelijk
voor het kanaal, maar dit verliep in overleg met de provincie Overijssel. Bij het ontwerp werd
wel naar peilbuizen en kwel gekeken, niet naar 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;
De uitvoering werd geleid door de Bouwdienst van Rijkswaterstaat, en begon in oktober 2015,
dus kort na de overdracht van het beheer. Er werd toen geschat dat 300.000 van de 400.000 m 3
grond verontreinigd zou zijn. Voor de opwaardering naar een 400-tons vaarweg is de vaarweg
verbreed voor grote delen van het traject en zijn de bestaande damwanden vervangen voor stalen
damwanden en betonnen damwanden.
600 ton
Ondertussen werd er alweer gewerkt aan een verdere opwaardering van het kanaal voor 600 ton
scheepvaart met een aantal extra maatregelen voor een eventuele latere uitbouw naar 800 ton. In
2006 werd de bodem verlaagd naar een diepte van 3.10 meter (CEMT I; 400 ton). In 2005 en
erna, zijn er boordbeschoeiingen vervangen, zijn er op verschillende delen van het traject,
damwanden vervangen door stalen damwanden. Ook is in 2008 door de firma Gebr. Kok vanaf
de kant in het kanaal gebaggerd en is de bodem geploegd met een soort hark achter een boot.
700 ton
De vaarweg is 32 km lang en grotendeels enkelstrooks. Van de totale lengte is het passeren van
elkaar over een lengte van 22 km niet mogelijk. In 2009 besloot de provincie om het kanaal
Almelo - De Haandrik geschikt te maken voor schepen tot 700 ton. Hieraan is eind 2011
begonnen. De opwaardering van 2007 heet “Upgrade kanaal 700 ton”. Voor de uitbouw naar een
700-tons vaarweg zijn vijf bruggen vervangen en zijn er nieuwe (passeer)wachtplaatsen voor
1000-tons schepen gekomen. Voor de nieuwe wachtplaatsen zijn er nieuwe damwanden, bolders
en
trekankers
gekomen.
Bovendien is door baggeren de
kanaalbodem verlaagd en de
geul verbreed.
Deze tekening uit april 2011 laat
een dwarsdoorsnede zien van het
kanaal in lichtgrijs, met in het
zwart een 700 ton enkelstrooks
scheepvaart, met een maximale
diepte (3,5 m) voor 1000 ton
scheepvaart.
Volgens
deze
bestektekeningen van het kanaal
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uit april 2011, had het kanaal al vrijwel een profiel voor 700 ton enkelstrooks scheepvaart en op
sommige delen zelfs een officieel krap profiel voor 700 ton dubbelstrooks scheepvaart.
Bovendien was de diepte in de vaargeul al vaak 3,3 m tot 3,5 m, en dat zijn dieptes die behoren
bij 1000 ton scheepvaart. En dat nog vóór het baggeren van 2012!
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;
In hetzelfde Provinciaal Blad staat een verwijzing naar het “Verkeersbesluit maximumdiepgang
en afmetingen vaartuigen van Kanaal Almelo – De Haandrik” van de Gedeputeerde Staten d.d. 8
januari 2013, dat gepubliceerd was op 1 juli 2016, en op dezelfde dag in werking trad. Hierbij
werd het kanaal officieel opgewaardeerd tot een 700 ton (Klasse: CEMT II) scheepvaartkanaal,
waarbij:
… 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, … ,
Gedeputeerde Staten de standaard maximumafmetingen voor het Kanaal Almelo – De Haandrik
hebben vastgesteld op een lengte: 55 meter … , 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 hoger.

De sluizen (Eefde, Aadorp/Almelo en De Haandrik/Coevorden) waren al geschikt voor 700 ton
schepen, maar zijn onlangs, of worden nu, verder vergroot. De officiële 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 (Antea, PS/2018/995, 18 december 2018) 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 (CEMT II - krap profiel). Toch
is dit hele project in interne en externe documenten voorgesteld als een “kanaal-upgrade 700
ton”. Tegelijkertijd zijn er nog steeds veel damwanden voor dieptes van 400 ton en 600 ton
schepen, vanuit de eerdere opwaarderingen van 1996-1998 en 2005-2008. Bij dit steeds verder
opschalen is helaas nooit gekeken naar het steeds groter wordende gevaar voor piping,
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2.

Piping en de lekkende kanaalbodem door het baggeren

Piping, oftewel het meevoeren van zand in de bodem door de grondwaterstroming, hoeft niet
alleen horizontaal te gebeuren, het kan ook vertikaal gebeuren, dus van een bovenste zandlaag
naar een diepere zandlaag. Het gevaar hiervoor is het grootst als er bovenin fijner zand aanwezig
is en daaronder grover zand. Bovenstaande boring is uit mei 1995 en is op 1,7 m uit de
beschoeiing gemaakt aan de oostzijde van het kanaal bij km 9,4 (Smidstraat 23, Daarlerveen),
Hier wordt inderdaad een matig fijne zandlaag gevonden bovenop een matig grove zandlaag,
zoals bij alle boringen en sonderingen wordt aangetroffen. De mogelijkheid van piping is dus hier
uiterst reëel.
Wat ook zichtbaar is, is dat het grondwater (GW = NAP +7,44 m) ruim 1,5 m lager is dan het
kanaalpeil. Alle boringen uit die tijd tonen ditzelfde beeld. Het grondwater in de omgeving is
ongeveer 2,5 m lager, Er moet dus worden geconcludeerd dat het kanaal in die tijd maar beperkt
lek was en er dus toen geen piping optrad.
In bovenstaande boring ligt de scheiding tussen de fijne en grove zandlagen op NAP +6,44 m. De
huidige kanaalbodem ligt ongeveer 3,7 m onder het kanaalpeil van NAP +9,1 m, dus op ongeveer
NAP 5,4 m, dus het hoge waterpeil in het kanaal werd slecht gescheiden van het lage
grondwaterpeil in het zeer doorlatende grove zand, door hoofdzakelijk een laagje slib aan de
bovenkant van de kanaalbodem.
Het onderploegen en vermengen van de sliblaag, of het wegbaggeren van deze sliblaag is
voldoende om de kanaalbodem lek te maken.
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Sinds de opwaardering naar 600 ton is er meermaals door de provincie 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 baggeren van 2008 ontbreekt in onderstaande tabel op pg. 56 van het rapport van Deltares.

2008 Gebr. Kok en Foekema Maritiem
In 2008 is er vanaf de
kant gebaggerd door
Gebr. Kok, zie de
foto’s op de volgende
pagina uit juni 2008.
Daarna werd de bodem
geharkt of geploegd
door de Aquanaut, van
de firma Foekema
Maritiem V.O.F. uit
Urk. Niet alleen in
2008, maar ook in
latere jaren heeft de
ploegboot de Aquanaut
de bodem van het
kanaal Almelo – De
Haandrik omgeploegd.

Dit baggeren en omploegen van de kanaalbodem heeft de waterdichtheid van de kanaalbodem
ernstig verstoord. Dit toont aan dat de provincie niet besefte welk risico er was voor schade door
zandmeevoerende grondwaterstroming (piping).
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2012 Gewoon baggeren, Heuvelman Ibis
Volgens bestek is het vaargedeelte verbreed en verdiept. Het diepste deel, de vaargeul, heeft een
minimale diepte van 3,5 m, maar de sonarmetingen die na het baggeren gemaakt zijn in najaar
2013, laten veelal dieptes zien van 3,6 tot 4,1 m (bij een kanaalpeil van NAP +9,1 m).
Het gewone baggeren vond plaats in midden 2012, de eerste klachten kwamen eind 2012 bij de
provincie binnen (al waren er ook een paar klachten na eerdere opwaarderingen). Royal
HaskoningDHV publiceerde al in maart 2013 over deze klachten in het rapport:
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.
In een brief van 17 mei 2013 van de provincie aan de bewoners (kenmerk 2013/0159398) schreef
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 het rapport “De onderste steen”. 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. …
Het aantal schademeldingen zou nog verder oplopen tot bijna 400 op dit moment.
Omdat de provincie vanaf 2013 weet dat de bodem lek is geraakt door het baggeren, is de
kanaalbodem sindsdien op veel plaatsen behandeld met bentoniet (een soort zwelklei).

2015/16 Beveiligd baggeren, Van Heteren
Het laatste deel van het baggeren was het beveiligd baggeren van metaalobjecten. Dit was maar
op beperkte delen van het kanaal.
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Bij het baggeren in 2015/16 ging het over
het beveiligd baggeren, op vele plaatsen en
over een afstand van in totaal een paar
kilometer, zie de tabel hiernaast.

Dit 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.
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 dieper gebaggerd.
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 waarschuwt hier niet 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 die absoluut niet beschadigd mag worden.
Dat de provincie niet uitging 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.
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Beveiligd baggeren

De waterdichtheid van de bodem is soms belangrijker dan die van de damwanden, omdat het
oppervlakte van de bodem veel groter is dan die van de damwanden (zie ook pg. 53 rapport
Deltares). Het risico op een verdere verstoring van de waterdichtheid van de bodem door dit
dieper baggeren en omploegen van de bodem is daardoor uiterst groot.
Er waren al enkele klachten sinds het baggeren in 2008, maar in 2012 is de vaargeul nog veel
dieper en breder gebaggerd; vanaf deze tijd zijn de klachten steeds groter geworden.
Het dieper maken van het kanaal heeft het verhang van het grondwater in het dijklichaam van het
kanaal zodanig vergroot, 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. 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 één van de geselecteerde huizen, Schoolstraat 67, spelen beide.
Men kan zich afvragen waarom dit fenomeen wel voorkomt in het zuiden van Vroomshoop en bij
Geerdijk, en niet ertussen in. Dit wordt verklaard in het rapport “De onderste steen”. 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 lek gemaakt.
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:
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
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tussen de zandlaag (watervoerende pakket) en het kanaal toegenomen is waardoor de
grondwaterstand lokaal stijgt in de richting van het kanaalpeil.
En 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.
In januari 2014 heeft Arcadis 220 bodemmonsters gestoken, verspreid over het hele kanaal,
waaruit goed af te leiden is hoe weinig slib er nog aanwezig was op de bodem. De meeste
monsters tonen geen slib, zie onderstaande boringen. Het kanaal was dus duidelijk lek.
(Verkennend waterbodemonderzoek, kanaal Almelo – De Haandrik, Arcades,17 december 2014)

Bij rivieren wordt voortdurend slib aangevoerd, maar hier gaat het om een kanaal. Bovendien is
de verbinding met een rivier ver weg, namelijk met de IJssel bij Eefde/Zutphen, zodat de aanvoer
van slib uiterst gering is, en het eventuele dichtslibben van de bodem lang kan gaan duren.
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3. Piping en de lekkende damwanden
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.

Dit bewijst dat de damwanden niet
alleen qua grondkerende constructie,
maar
ook
qua
waterkerende
constructie, in erbarmelijke toestand
waren.
Op pg. 21 van het eerste rapport “Een
spoor van vernieling” staat de
hiernaast staande foto, om aan te
tonen dat de damwanden soms niet
waterdicht zijn aangesloten.
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Bezweken (omgevallen) betonnen damwand

Lekkende betonnen damwand

Ook op de plaatsen waar de betonnen damwanden
zijn omgevallen door het wegbaggeren van de grond
vóór deze damwanden, kan het water in het kanaal
vrijelijk wegstromen. Zie de foto hierboven van een
omgevallen betonnen damwand (pg. 127/119 in het
rapport van Deltares). Deze situatie komt op
meerdere plaatsen voor, o.a. bij de Vierzonenweg
27, één van de 10 geselecteerde huizen.
Maar ook als deze damwanden niet omgevallen zijn,
laten ze het water volledig door, zie de foto
rechtsboven van een betonnen damwand bij de
Schoolstraat 67. Geen wonder dat (zie pg. 30 en
bijlage E in het rapport “De onderste steen”) de
provincie deze damwanden in groot tempo aan het
vervangen is. Bij de Brugstraat 16a hebben deze
damwanden ook gestaan tot na het baggeren in 2012,
maar die zijn ondertussen vervangen door nieuwe,
langere stalen damwanden.
Ook zijn stalen damwanden bezweken en gaan
lekken, zoals bij de Hoofdstraat 37 (foto rechts).
Maar zelfs als op sommige plaatsen de damwanden
wel waterdicht zijn, dan bewijst het nog niet dat op
andere plaatsen de damwanden ook waterdicht zijn,
of waren (want er zijn ondertussen veel damwanden
vervangen), of dat het water vanuit het kanaal via de
lekke bodem onder de damwanden door, weg kan
stromen (zoals bij de Gerhard Nijlandstraat 11 in
Daarlerveen, zie het volgende hoofdstuk).
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Bezweken oude
stalen damwand

4. Piping wel of niet stoppen met nieuwe damwanden
Op dit moment probeert de provincie de
problemen te stoppen door nieuwe lange
damwanden te plaatsen. Deze damwanden
kunnen wel het horizontaal weglekken
verhinderen indien ze goed waterdicht worden
geplaatst, maar niet het weglekken van het
water via de kanaalbodem. Maar indien er een
waterdichte leemlaag onder de kanaalbodem
aanwezig is, kan een damwand die door deze
laag heen is geplaatst, het lekken stoppen. Een
voorbeeld hiervan toont de rechter sondering
die in de buurt van Brugstraat 16a is gemaakt
(Oostzijde, km 4.4). Deze sondering toont
tussen NAP +5,0 m en NAP +4,5 m een dun
leemlaagje. Of deze dik genoeg is, waterdicht genoeg is en ook nog nergens gaten bevat
(natuurlijk of door het baggeren) is onbekend. Dat hier piping is geweest na het baggeren met
toen de oude betonnen damwanden (4 m, 1999) is zeker, maar of de piping nu door het plaatsen
van de nieuwe damwanden is gestopt, is onzeker. Dit kan echter wel met een nieuwe peilbuis
direct achter de damwand worden gecontroleerd. Indien deze een grote sprong in waterstand laten
zien, dan is het op deze locatie en na het plaatsen van de nieuwe damwand voldoende waterdicht.

De sonderingen aan de oostkant van het kanaal, bij de Vriezenveenseweg 25/25a, 28 en 34
(oostzijde, km 9,9), tonen dat er geen waterdichte leemlaag onder de kanaalbodem zit. Dit
betekent dat het water altijd onder damwand door kan lopen, en dus de waterstand aan de
landzijde van de damwand gelijk met het kanaal moet zijn. Omdat de provincie en Deltares dit
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zelf niet goed onderzocht hebben,
hebben de bewoners zelf een
boorgat gemaakt en het waterpeil
opgemeten. Dit bleek inderdaad
gelijk te zijn aan het waterpeil
van het kanaal (zie beide foto’s
rechts).
Op dit gedeelte van het kanaal
moet dus de bodem waterdicht
worden gemaakt, bijvoorbeeld
door het aanbrengen van een
kleilaag. Ook de damwanden
moeten goed waterdicht zijn.

Voor een beeld van het leem dat
wordt aangetroffen op sommige
plaatsen, maar (wellicht door
grondverbetering / uitwisseling in
het verleden) niet op deze plaats,
zie de foto hieronder.
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5. Piping en de wachtplaatsen
De werkzaamheden aan het kanaal bestonden uit het baggeren (in 2008, 2012 en 2015/16) en het
maken van wachtplaatsen (2011-2017) voor de schepen om elkaar te kunnen passeren. Een
wachtplaats bestaat uit een inham van ongeveer 40 + 100 + 40 =180 m lengte aan één zijde, met
nieuwe damwanden aan beide zijden. In het gehele beschouwde gebeid van Daarlerveen tot aan
Geerdjik zijn er maar twee wachtplaatsen; één ten zuiden van de brug bij Daarlerveen, en één ten
zuiden van de brug bij Geerdijk. Voor een overzicht, zie Bijlage B en hieronder.

De woning aan de Gerhard Nijlandstraat 11 in Daarlerveen, staat precies achter één van de
wachtplaatsen, en had een onverankerde betonnen damwand van 4 m uit 1972, en die is
vervangen door een verankerde damwand van 5,5 m. Voorafgaand aan het baggeren heeft het
overgrote deel van het kanaal geen nieuw damwanden gekregen, maar het wel krijgen van een
nieuwe damwand is geen garantie gebleken om geen schade te krijgen door piping, integendeel.
Onderstaande tekening toont deze woning langs het kanaal met een fundering met een kelder op
het zand, en is getekend door Royal Haskoning DHV (Analyse meldingen wateroverlast kanaal
Almelo - de Haandrik, locatie Daalerveen, maart 2013, pg 12/40) .

Direct wordt duidelijk dat het water in het kanaal met een hoge waterstand, toch in directe
verbinding is gekomen met de lage waterstand in de grove zandlaag, door het wegbaggeren van
het sliblaagje. Hierdoor is er een grote grondwaterstroming ontstaan die piping heeft veroorzaakt.
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6. Piping en de toetsingformules
Er zijn drie formules die men in Nederland veel tegenkomt aangaande de toetsing op piping:
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. Dit is de algemene
basisformule.
De formule van Lane
De formule van Lane is eigenlijk dezelfde formule als de formule van Bligh, maar dan specifiek
toegepast op kunstwerken zoals sluizen. Bij sluizen kan grondwater om het kunstwerk heenlopen
(achterloopsheid) en er onder door (onderloopsheid). In het laatste geval is er een deel waar het
water horizontaal onder het kunstwerk door loopt, en een deel waar het water vertikaal weer
omhoog komt, tegen de zwaartekracht in. Omdat in dat laatste geval zandkorrels naar boven
moeilijker wegspoelen, is er bij de formule van Lane onderscheid gemaakt tussen verticale en
horizontale stroming. Omdat bij de woningen langs het kanaal niet bewezen is dat de zandkorrels
naar boven toe wegstromen (eerder naar beneden!) kan deze formule hier niet worden gebruikt.
De formule van Sellmeijer
Deze formule is door de oud-medewerker van Deltares, dr. ir. Sellemeijer specifiek ontwikkelt
voor de klassieke piping met zanduittredende grondwaterstroming met zandwellen. Aangezien
het bij het kanaal van Almelo niet handelt om deze vorm van piping, kan deze formule hier niet
worden toegepast. Bovendien wordt deze formule ook niet buiten Nederland gebruikt.

De formule van Bligh bepaalt dat het wegstromen van zandkorrels alleen wordt bepaald door de
grootte van de zandkorrels en de stroomsnelheid, die weer wordt bepaald door diezelfde grootte
van de korrels en het hydraulisch verval van de grondwaterstand H over een stroomafstand L :

Deze formule kunnen we als voorbeeld toepassen op een huis langs het kanaal met een fundering
met een kelder op het zand, zoals in onderstaand figuur, getekend door Royal Haskoning DHV
(Analyse meldingen wateroverlast kanaal Almelo - de Haandrik, locatie Daalerveen, maart 2013,
pg 12/40) van de Gerhard Nijlandstraat 11 in Daarlerveen.
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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.
Met een kanaalpeil van maximaal NAP +9,15 m en een achtertuinpeil van NAP +6,95, is er een
hydraulisch verval van H = 9,15-6,95 = 2,2 m. Aangezien de tuin achter het huis 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. De werkelijke situatie is dus nog erger door het grove zand, dan de formule
doet vermoeden.
Dit voorbeeld laat ook goed zien dat zelfs waterdicht damwanden niet voldoende zijn om de
piping te verhinderen. Ook de bodem moet hier waterdicht zijn. De tekening laat het woord “slib”
zien, maar die is bij het kanaal na de baggerwerkzaamheden niet meer, of onvoldoende aanwezig.
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7. Piping en het grote verval op korte afstand van de damwand
Op pg. 36 van het rapport van Deltares staat het volgende figuur (nov. 2011 – nov. 2012):

Peilbuizen 3 en 4, op 12 m afstand van het kanaal, tonen een laagste waterstand van NAP +7,3 m.
Het kanaalpeil ligt op NAP +9,1 m. Het verval is dus H = 1,8 m, over een afstand van L =12 m.
Dit betekent een verhang van 1 op C = L / H = 6,7 . Indien òf de damwand lek is, of te kort, òf de
bodem lek is, spoelt hier dus volgens Bligh niet alleen al het zand, maar zelfs fijn grind nog weg.

Peilbuis 11a laat een grondwaterstand zien van NAP +7,7 m, wat
een verhang oplevert van 1 op C = 14 / 1,4 = 10. Dit levert bij een
lek kanaal dus piping op voor al het zand van fijn tot grof.
Peilbuis 10a laat een grondwaterstand zien van NAP +7,2 m, wat
een verhang oplevert van 1 op C = 19 / 1,9 = 10. Dit levert bij een
lek kanaal dus piping op voor al het zand van fijn tot grof.
Peilbuis 9a laat een grondwaterstand zien van NAP +7,6 m, wat
een verhang oplevert van 1 op C = 22 / 1,5 = 14,7. Dit levert bij
een lek kanaal dus piping op voor fijn tot gemiddeld zand.
Indien op deze plaatsen het kanaal lek is, dan is hier ook nu nog
piping gaande.
Om dit goed te kunnen aantonen zijn minstens twee peilbuizen
nodig: één peilbuis direct achter de damwand die registreert of er een hoge grondwaterstand is
(dan is het kanaal lek) of een lage grondwaterstand zoals bij het achterland (dan is het kanaal niet
lek), en één peilbuis op grofweg 20 m afstand om te zien of er een sterk verval is die een sterke
grondwaterstroming kan veroorzaken die weer piping kan veroorzaken.
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8. Piping en de verzakkingen volgens 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 met de grootste schade in
het rapport “De onderste steen”, 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

Het feit dat deze woningen al jaren in
ernstige mate zakken, betekent dat er
grond onder de funderingen verdween
en nog steeds verdwijnt. Aangezien dit
vooral naast het kanaal plaatsvindt,
moet er een relatie met het kanaal zijn.
Hiervoor is alleen piping een mogelijke
oorzaak. Voor de optie “een onbekende
oorzaak die niet met de werkzaamheden aan het kanaal te maken heeft”, is geen enkele indicatie,
laat staan bewijs. Op pg. 20 en pg. 44 in het rapport van de Adviescommissie wordt deze
onbekende oorzaak juist wel gekoppeld aan de werkzaamheden en heet het: “onbekende link met
de werkzaamheden”en “verzakking kruipruimte en uitspoelen zand onder huizen”.
De huizen met een rode cirkel zijn de huizen aan de Vierzonenweg en de Vriezenveenseweg, die
ook voorkomen op de luchtfoto van RTLoost die in het volgende hoofdstuk staat.
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9. Piping in verschillende gedaanten
Als zand binnen in een zandlaag wordt meegevoerd door de grondwaterstroming in die zandlaag,
dan heet dat “interne erosie”. Deze interne erosie wordt ook wel “piping” genoemd. Het bewijs
voor piping wordt geleverd door:
I. Òf te bewijzen dat er zand door de grondwaterstroming ergens wordt afgezet,
II. Óf te bewijzen dat er zand door de grondwaterstroming ergens wordt weggenomen.
Het bewijzen van allebei is wetenschappelijk gezien niet nodig, maar eigenlijk ook alleen in een
laboratoriumproef mogelijk.
De piping kan in drie verschillende typen onderverdeeld worden:
1. Piping met uittredend zand in de vorm van zandwellen (de klassieke piping)
2. Piping binnen één zandlaag met verdichting
3. Piping tussen twee zandlagen
Bij “Piping met uittredend zand in de vorm van zandwellen (de klassieke piping)” stroomt het
zand onder een klei- of veendijk vandaan en komt achter de dijk te voorschijn, vaak in de vorm
van zandwellen. Punt II, dat er zand wordt weggenomen (direct bewijs), is voor dit klassieke
mechanisme nooit aan te tonen, maar omdat er ergens zand wordt afgezet (indirect bewijs), mag
worden aangenomen, dat er ook zand verdwenen is (punt I), en dat er dus piping is.
Bij “Piping binnen één zandlaag met verdichting” stroomt het zand onder een dijk weg en komt
op een andere plaats in dezelfde zandlaag terecht, door het opbollen van deze zandlaag, of door
verdichting van deze laag. Punt I, dat er zand wordt afgezet, is voor dit mechanisme nooit aan te
tonen, maar omdat er ergens zand wordt weggenomen en verzakkingen veroorzaakt, mag worden
aangenomen, dat er ook zand verdwenen is (punt II), en dat er dus piping is.
Bij “Piping tussen twee zandlagen” stroomt het zand vanuit een fijne zandlaag onder een dijk
weg en komt op een andere plaats in een grovere zandlaag terecht,. Punt I , dat er zand wordt
afgezet (het indirecte bewijs), is voor dit mechanisme nooit aan te tonen, maar omdat er ergens
zand wordt weggenomen en verzakkingen veroorzaakt (het directe bewijs), mag worden
aangenomen, dat er ook zand verdwenen is (punt II), en dat er dus piping is.
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10. Piping tussen de fijne en grove zandlaag
De grootste verzakkingen hebben zich voorgedaan bij Daarlerveen, het zuidelijke deel van
Vroomshoop en het gedeelte rondom de brug bij Geerdijk. Het gedeelte ten noorden van
Vroomshoop, met uitzondering van het gedeelte bij de brug bij Geerdijk, heeft een diepe
leemlaag. Deze heeft een grote invloed op de piping. Onderstaande figuur toont vereenvoudigd
de situatie zonder leemlaag. De overdruk van het kanaal (stijghoogte van de pijlbuizen) bouwt
zich ook in beide richtingen af. Dit is in onderstaand figuur te zien aan de lijnen van gelijke
stijghoogte (equipotentiaallijnen / blauwe stippellijnen). Het water stroomt niet alleen horizontaal
weg, maar ook in de diepte (zie de groene lijnen met een pijlvormig einde). De horizontale schaal
van het figuur is kleiner dan de verticale schaal om alles op één pagina te krijgen, maar als de
horizontale schaal gelijk was geweest aan de verticale schaal, dan hadden de groene stroomlijnen
van het water de blauwe equipotentiaallijnen loodrecht moeten kruisen.
Zolang de damwand niet al te lang is, zijn de verschillen tussen de stijghoogten
(grondwaterdrukken) van de peilbuizen in de bovenste fijne zandlaag en in de onderste grove
zandlaag groot, en zo kan gemakkelijk zand worden meegenomen de diepte in (interne erosie /
piping tussen twee zandlagen). In dit geval zullen de huizen in dit gebied verzakken.

Tussen punt A en punt B is een verval van 1 m, dat betekent dat als deze punten dichter dan 15 á
20 m bij elkaar liggen, er fijn zand wordt meegenomen door de grondwaterstroming, en er dus
piping is, die verzakkingen zal veroorzaken van de huizen die zich daarboven bevinden. De feiten
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dat de zandkorrels met de zwaartekracht mee stromen en dat er eerst een fijne zandlaag is, met
daaronder een grove zandlaag, versterkt de piping. Het volgende figuur toont vereenvoudigd de
situatie met een diepe leemlaag. De overdruk van het kanaal (stijghoogte van de pijlbuizen)
bouwt zich hoofdzakelijk horizontaal af. Dit is te zien aan de lijnen van gelijke stijghoogte
(equipotentiaallijnen / blauwe stippellijnen). Het water stroomt vooral horizontaal weg, en weinig
in de diepte (zie de groene lijnen met een pijlvormig einde).
Dit komt omdat de leemlaag slecht doorlatend is en daardoor de verschillen tussen de
stijghoogten (grondwaterdrukken) van peilbuizen in de bovenste fijne zandlaag en in de onderste
grove zandlaag klein zijn. Hierdoor kan het zand veel moeilijker worden meegenomen, en ook
hoofdzakelijk binnen dezelfde grondlaag blijven (interne erosie / piping binnen één zandlaag).
Dit betekent dat de huizen boven diepe leemlagen, minder, of zelfs niet, zullen verzakken.
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11. Piping en het bewijs
De luchtfoto van RTVoost hieronder 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.
Aangezien al deze huizen met poeren, strookfunderingen of kelders op het zand gefundeerd staan,
is het 100% zeker dat de verzakkingen ontstaan zijn door het verdwijnen van het zand onder de
funderingen. En omdat het hier handelt om een zeer lek kanaal met een, volgens de piping
formule, te groot verschil in peilen tussen het water in het kanaal en het grondwater ter plaatse
van de huizen op, of net achter, de dijk, is de te grote grondwaterstroming ook aangetoond.
Hiermee is de piping bewezen.

De gestutte huizen aan de Vriezenveenseweg en de Vierzonenweg in Vroomshoop.

Het verdwijnen van zand door piping
wordt ook bewezen door het op grote
schaal verdwijnen van zand vanuit de
kruipruimtes van vele woningen,
zoals hier bij Brugstraat 16a. De foto
toont de zakking sinds de laatste
aanvulling van kruipruimte met zand,
en vóór het plaatsen van de nieuwe
damwanden.
28

Het verdwenen zand vanuit
de kruipruimte werd door
de
provincie
weer
aangevuld
met
vrachtwagens vol zand,
zoals de foto van hiernaast
laat zien bij de Brugstraat
16a.
De witte woning links op
de foto is de Brugstraat 16,
zie de volgende pagina.

Hieronder staan nog een
paar foto’s van een andere
kruipruimte die langzaam
leegloopt.

29

Ook de vele verzakking en sinkholes direct naast de woningen,
zoals hier bij de Brugstraat 16, zijn een duidelijk teken van
piping. De verzakkingen hebben het pand vernietigd; het moet
met stalen stutten en stalen ankers, aan de binnenzijde, overeind
worden gehouden.

Gevolgen van piping bij de Brugstraat 16 Daarlerveen
Rechtsboven: Stalen stutten en ankers
Links: Sinkhole onder het huis. Rechts: Door verzakking ontkoppelde regenpijp

Verzakkingen bij vele andere huizen.
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Ook het opbarsten van keldervloeren, het binnendringen van water in de woonruimte, het
algeheel vernatten zodat de vloeren en muren verschimmelen, behang afbladdert, en tuinen
drijfnat worden, zijn allemaal fenomenen die bij deze vorm van piping horen, en ook veelvuldig
worden waargenomen bij de huizen rondom het kanaal. Hieronder volgen enkele foto’s daarvan,
gemaakt door omwonenden.
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Noorderweg 78: Opborrelend grondwater stroomt onder de strookfundering door.
Ook opborrelend grondwater zoals hier bij de Noorderweg 78 is een fenomeen die bewijst dat het
kanaal niet goed waterdicht is en er een veel te grote grondwaterstroom is die zelfs zand zou
kunnen meevoeren (piping).
Bij de Brugstraat 34 komt aan de voorkant van het huis, de kant van de stutten en de kant van het
kanaal, zelfs zand tussen de muur en de vloer de woonkamer naar binnen.

Brugstraat 34: Zand komt de woning binnen
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12. Piping en het aanvullende grondonderzoek
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. Door dat laatste is de stroomlengte voor het grondwater ongeveer gelijk
gebleven. Het verval (verschil in stijghoogte van het grondwater) is achter de damwand fors
toegenomen, zodat de stroming steeds meer is toegenomen. Er bestaat een kritisch verhang
waarbij de grondwaterstroming zand begint mee te voeren; dit heet “piping”.
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 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 goed 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).
Deze gegevens zijn helaas nog niet voor handen, maar er is wel een grondonderzoek van de
kanaalbodem beschikbaar, van vóór het baggeren van 2012:
Rapportage Verkennend Waterbodemonderzoek
Ter plaatse van Kanaal Almelo – De Haandrik te Overijssel
UDM west B.V., 11 Januari 2011
Dit onderzoek ging hoofdzakelijk over hoe verontreinigd de bodem is, en dat viel erg mee. In het
onderzoeksrapport staan ook korrelgrootteverdelingen weergegeven van de monsters die
gestoken zijn. Van acht van die monsters in het gebied Daarlerveen tot Geerdijk staan de
verdelingen op de volgende pagina in een korrelgroottediagram weergegeven. Sediment kleiner
dan 63 µm (0,063 mm) wordt slib genoemd. Omdat de monsters van vóór het baggeren zijn, zijn
er vijf monsters met een slibfractie van 20% tot 30%. Drie monsters hebben een slibfractie van
minder dan 10%. De korrelverdelingsdiagrammen maken duidelijk dat de bodem een zeer slecht
gegradeerde korrelverdeling heeft, of in andere woorden een zeer uniforme korrelgrootte heeft,
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van hoofdzakelijk tussen de 0,15 en 0,35 mm. Gezien de korrelgroote, de korrelverdeling en
omdat de korrels van de bovenste zandlaag waarschijnlijk ook tamelijk rond zijn, bestaat de
mogelijkheid dat het hier handelt om stuifzand (zie Bijlage C). Door de slechte gradering en de
ronde vorm, kan deze zandgrond makkelijker wegglijden of wegspoelen.

Hierdoor wordt ook het gevaar op piping vergroot. Om het gevaar voor piping beter te kunnen
inschatten moet bij dijklichamen altijd het zand in een laboratorium worden bekeken op
korrelvorm en korrelverdeling en moet er altijd rekenkundig worden getoetst op piping. Om deze
reden is door de auteur voorgesteld om een aanvullend grondonderzoek te maken (zie Bijlage D).
Bovendien zouden er op dezelfde locaties nieuwe peilbuizen moeten komen, maar dan op slechts
een paar meter van de damwanden, om de lekkage van het kanaal te kunnen meten. Dit alles is
niet om te bewijzen of er piping is geweest, want door de verzakkingen van de huizen en door het
verdwijnen van zand uit de kruipruimtes, is dat al bewezen, maar dit is om beter te begrijpen hoe
dit piping proces nu verloopt, zodat voor de lange termijn beter maatregelen kunnen worden
gedimensioneerd om deze piping te stoppen. Voor de korte termijn kan de piping eenvoudigweg
gestopt worden door het kanaalpeil te verlagen, totdat de lange duur maatregelen klaar zijn. In
deze tussentijd mogen immers niet nog meer huizen beschadigd worden door piping, en moet
begonnen kunnen worden met herstel van de beschadigde woningen..
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13. Piping versus 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 verklaren niet
de schade, alleen rondom het kanaal, en dan ook nog vooral sinds de werkzaamheden.
In het gebied rondom het kanaal liggen hoofdzakelijk zandgronden 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 geen 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. 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 voorkomt, er gaten door het veen worden gegraven tot op de eronder
liggende zandlaag, om funderingspoeren te maken. Hierover wordt in het rapport van
Deltares gesproken, bijvoorbeeld op pg. 133/199 waar staat dat het pand gefundeerd is door
een gat door het veen te boren. Soms zijn er ook kelders of ondergrondse garages gebouwd
tot op de zandlaag of is de slappe grond afgegraven en vervangen door zand..
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, omdat dit veen zich
diep 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 schadeoorzaak die door Deltares wordt genoemd: “autonome oxidatie van veen” kan dus voor
de huizen langs het kanaal, en zeker de geselecteerde tien zwaar getroffen huizen, worden
uitgesloten als schadeoorzaak voor het verzakken van de huizen.
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14. Piping en Deltares
Door de vele lekken in de damwanden en in
de kanaalbodem kan het water in het kanaal
vrij wegstromen in de grond rondom het
kanaal. De bewoners rondom het kanaal zien
daardoor zelf op veel plaatsen achter de
damwanden dat het water even hoog staat als
in het kanaal, zoals ook de foto’s bewijzen.
Ook Royal Haskoning DHV gaat daarvan uit
in zijn damwandberekeningen, zie de tekening
hiernaast.
Deltares negeert deze overdaad aan bewijzen
en beweert dat het kanaal toch waterdicht is.
Deltares baseert hierbij zijn conclusie alleen op peilbuizen die slechts 3 drogere zomerdagen
gemeten hebben, en ook pas na 7 jaar na het baggeren (18 - 21 juni 2019, zie pg. 39 van het
rapport van Deltares of hieronder). Ook stonden deze peilbuizen op slechts 1 plaats (Noorderweg
34, km 11,53 , zie pg. 38), bij slechts 1 “prioriteitspand” dat niet in de stutten staat, en waar
weinig of niet is gebaggerd (zie Bijlage E). Door de lage gemeten waterstanden in de peilbuizen
achter de damwand op deze éne locatie, tijdens deze zomerse juni dagen, 7 jaar na het baggeren,
concludeert Deltares dat het hele kanaal waterdicht was tijdens of kort na het baggeren.
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De bewoners hebben van begin af aan beweerd dat de schade komt door piping. Op 3 oktober
2019 schrijft de stichting Kant nog Wal aan de projectleider van de provincie:
Steeds meer bewoners melden dat bewoning onveilig wordt ervaren. Fundaties waaronder het
zand volledig weggespoeld is of fundatiebogen die geen contact meer hebben met de aarde zijn
veel gehoorde opmerkingen.
En 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).

Zonder piping als mogelijke schadeoorzaak te beschouwing wordt in het rapport van Deltares
niet piping, maar “het oxideren van veen” als oorzaak hiervoor genoemd (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.
Dit is onvoorstelbaar, omdat er geen veen onder de funderingen zit en dit ook niet de
grootschalige verzakkingen van huizen, alleen naast het kanaal en alleen sinds het baggeren, kan
verklaren. Deltares concludeert zelfs dat (pg. 5/199):
37

in nagenoeg alle panden ook scheuren aanwezig zijn die niet gerelateerd kunnen worden aan
werkzaamheden in en rond het kanaal”,
en dat zelfs zonder bewijs dat er veen onder de funderingen zit en zonder daarbij te noemen
waarom alleen de woningen langs het kanaal getroffen zijn, en alleen sinds de werkzaamheden.
De reden waarom Deltares piping niet als mogelijke oorzaak beschouwd, valt te baseren op de
methodiek die Deltares gehanteerd heeft. Naar aanleiding van het eerste rapport “Een spoor van
verwoesting” schrijft Deltares in een brief aan de provincie op 18 januari 2021:
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 uitgaande van
deze methodiek dan ook niet meer
nodig.
Ook een wetenschappelijke afweging
tussen “piping” en “natuurlijke klink
/ oxidatie van veen” is dan niet meer
nodig.
Dit kan verklaren waarom de
belangrijkste
schadeoorzaak
“piping” compleet ontbreekt in het
rapport en de bijlagen van Deltares.
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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 de
vorige twee rapporten “Een spoor van vernieling” en “De onderste steen” vast te leggen, en naar
eer en geweten voor te leggen aan:








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

Dit derde rapport is gericht aan de leden van de Provinciale Staten van Overijssel.

De auteur dankt de vele bewoners voor het toesturen van vele belangrijke documenten en foto’s.
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Bijlage A Eén van de brieven van de bewoners
Geachte mijnheer Van Baars.

Met veel interesse, verbazing en belangstelling heb ik uw rapporten over de schades langs het
kanaal gelezen.
Als bewoner langs het kanaal met diverse schades aan ons huis, maar een leek in alle
problematiek die er nu speelt, zorgen uw rapporten ervoor dat veel dingen duidelijker worden. En
schades waarvan provincie aangaf dat het niets met de problemen aan het kanaal te maken
hadden, dus wel daardoor kunnen, en waarschijnlijk ook zijn, ontstaan. En we merken dat deze
schades bij veel anderen ook spelen.

Het heeft ons altijd al verbaasd wat er nu speelt. Wij wonen nu 17 a 18 jaar in een van de oudere
huizen. Ons huis staat hier dit jaar al 100 jaar. Het heeft altijd in goede staat verkeerd. Wij
hebben het altijd goed onderhouden. Maar toch kwamen er de afgelopen jaren scheuren in de
muren, welke ook groter en breder worden, brokkelen de betonnen vensterbanken af nadat er
steeds meer scheuren inkomen, verzakt aan 1 kant ons huis, omdat de poeren daar verzakken en
loopt de vloer enorm af, en gaan deuren klemmen. Er ontstaan gaten in de tuin bij de muren waar
het huis verzakt. Het lijkt wel of het zand onder en voor het huis wegspoelt. De hele onderrand
van buitenmuur is nu zichtbaar. Wat nooit het geval was. Er ontstonden gaten onder de
trottoirs waar je je hand in kon steken. En het zand gewoon weg was. De bestrating van de oprit
is verzakt. Een aanbouw die wij in 2011 hebben laten realiseren door een
professioneel bouwbedrijf zitten scheuren in van boven tot onder. En sinds een aantal jaar treed
er schimmelvorming op in 2 slaapkamers aan de buitenmuren, misschien door de scheuren die
steeds verder gaan en groter worden?

Met alle andere problemen en zorgen die wij sinds 2018 al hebben, is ons huis er als grote zorg
ook nog bij gekomen.
Je maakt je zorgen, komt dit nog goed. Gaat het allemaal nog verder verzakken dat het gevaarlijk
wordt. Kan dit nog gemaakt worden. Kunnen we hier blijven wonen. Is ons huis nog wel wat
waard of wordt het een bouwval. Slapeloze nachten levert het op.

Je voelt je als bewoner door de provincie in de kou gezet. en niet serieus genomen. en aan je lot
overgelaten.

Door uw rapporten en bevindingen geeft het me weer hoop. Dat de provincie dit niet zomaar aan
de kant kan schuiven. Dat we als bewoners en stichting weer hoop hebben om wat te kunnen
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bereiken. Zodat de oorzaak aangepakt wordt. En daarna ook alle schades en wij weer veilig,
hopelijk nog heel lang op dit plekje kunnen blijven wonen. En het niet weggewimpeld wordt door
de provincie.

Ik wil u hierbij alvast heel erg bedanken voor al uw vrijwillige inzet, tijd en energie die u hierin
heeft gestoken. En hulp aan de bewoners door eindelijk een echt onafhankelijk rapport te
verkrijgen, niet een in opdracht van provincie.
En hoop dat dit ons verder helpt in onze strijd tegen de provincie om weer veilig en in een goed
huis te kunnen wonen.
Ik hoop u daar ooit een keer in het echt te kunnen bedanken.

Maar wilde u toch laten weten hoeveel dit voor ons, en denk voor alle bewoners, betekent. Onze
dank is groot.

Vriendelijke groet,

{Naam en adres zijn bij de auteur bekend}
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Bijlage B Wachtplaatsen Daarlerveen en Geerdijk

42

43

Bijlage C Stuifzand
Onderstaande informatie is een samenvatting van”
https://www.geologievannederland.nl/landschap/landschapsvormen/stuifzand
Gebieden waar zand vrijelijk mag stuiven komen in Noordwest-Europa bijna niet voor, maar in
Nederland zijn nog wel enkele zandverstuivingen te vinden. Op het dekzand, dat tijdens het
Weichselien is afgezet, ontwikkelde zich voornamelijk bos. Mensen kapten steeds meer bos en
namen de grond in gebruik voor veeteelt en landbouw. Door overbegrazing ontstonden er
heidevelden. Deze werden afgeplagd voor de potstallen en in mindere mate voor het bouwen van
hutten. Hierdoor kwam de onderliggende dekzandlaag aan de oppervlakte. De wind kreeg vat op
het zand en het begon te verstuiven, waardoor er duinen werden gevormd. Langs de rand van de
zandverstuiving ontstond vaak een hoge zandwal. In de 19e eeuw hadden de
zandverstuivingsgebieden een totale oppervlakte van zo'n 79.000 hectare. Momenteel is daar zo'n
1400 hectare van over. Door de unieke planten en dieren die er leven is het behoud van het
stuifzandlandschap erg belangrijk. Om de zandverstuivingen niet uit de hand te laten lopen werd
in de 19e eeuw Staatsbosbeheer opgericht, dat grote gebieden herbeplantte met bos, maar
momenteel is juist het behoud van de stuifzanden een van hun taken geworden.
Stuifzand bestaat uit zand van de bovenste dekzandlaag. Deze laag is door het verwijderen of
ontbreken van begroeiing vrij komen te liggen. Planten die het zand met hun wortels vasthouden
ontbreken dus en het zand staat onder directe invloed van de wind. Het zand van de dekzandlaag
bestaat uit afgeronde korrels die elk meestal een diameter hebben van 105-210 μM. Doordat het
stuifzand vaak verwaaid bodemmateriaal bevat is het iets grijzer van kleur dan de onderliggende
dekzanden.
Op verschillende plekken in Nederland zijn zandverstuivingen te vinden. Enkele voorbeelden
hiervan zijn het Kootwijkerzand bij Kootwijk, Harskampse Zand bij Harskamp, Stroese Zand bij
Stroe, het Wekeromse Zand bij Wekerom, het Hulshorsterzand bij Hulshorst en het
Beekhuizerzand bij Harderwijk. Deze zandverstuivingen liggen allemaal rond de Veluwe. Ook in
het natuurgebied Millingerwaard langs de Waal krijgt het zand weer kans om te gaan verstuiven.
Verder zijn er zandverstuivingen in de nationale parken Loonse- en Drunense Duinen en DrentsFriese Wold, in het Sint Anthonisbos, in de buurt van Rosmalen en bij het Aekingerzand.
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Bijlage D Voorgesteld grondonderzoek
Aanvullend grondonderzoek bij het kanaal Almelo – De Haandrik t.b.v. piping
Geachte mevrouw Van Rooij,
Ik wil u hierbij onderstaand idee voor een aanvullend grondonderzoek onder de aandacht
brengen. Misschien kunt u dat met uw collega’s bespreken. Het hieronder voorgestelde
grondonderzoek kan door meerdere bedrijven worden uitgevoerd. Vooral bij bedrijven zoals
Fugro is een dergelijk onderzoek in goede handen.
Met vriendelijke groeten,
Stefan van Baars
Aanwijzingen voor piping
Gezien het over de jaren steeds maar dieper baggeren van het kanaal,
gezien de uiterst zandige omgeving van het kanaal en onder de huizen op en in de waterkering
van het kanaal,
gezien, het vele zand dat verdwijnt uit de kruipruimtes van vele woningen,
gezien het omhoogkomende grondwater in sommige andere kruipruimtes,
gezien de sinkholes naast sommige woningen of in de kruipruimtes,
gezien de ernstige mate van vernatting van de tuinen,
gezien de grote mate van voortdurende verzakkingen bij vele huizen, alleen langs het kanaal, en
alleen sinds de baggerwerkzaamheden, en
gezien de grote grondwaterstandsverschillen op korte afstand van het kanaal, volgens de
peilbuizen 3, 4, 9a, 10a en 11a (zie pg. 36 van het rapport van Deltares), die aantonen dat de
pipingformules worden overschreden,
kan niet anders dan worden geconcludeerd dat piping de meest logische verklaring voor al deze
fenomenen is.
Aanvullende grondonderzoek
Een aanvullend grondonderzoek bij het kanaal Almelo – De Haandrik kan het precieze verloop
van deze piping beter in kaart brengen. Onderstaand onderzoek helpt bij het beter begrijpen van
waar het zand dat wegstroomt precies heen gaat, en tot hoe ver de piping technisch gezien kan
reiken, maar is ook belangrijk voor een toekomstig onderzoek naar de beste oplossing voor de
lange termijn.
Voor het beter kunnen bestuderen van zowel het verticale als het horizontale zandtransport in de
ondergrond (interne erosie) kan het beste een continu-boring (b.v. type Begemann) worden
gemaakt tot minstens NAP +0 m (maaiveld is rond NAP +9,6), deze worden doorgesneden in
langsrichting en ook worden gefotografeerd. Uit deze boring kunnen dan daarna ook de
grondmonsters worden gehaald voor alle volgende voorgestelde proeven.
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Er zijn drie mogelijkheden om de verzakkingen te verklaren:
I. Het zand stroomt mee richting kwelsloot en komt in die buurt boven het maaiveld. Echter
dit wordt niet visueel waargenomen.
II. Het meestromende zand binnen in een los gepakt zandpakket, zorgt voor een verdichting
van ditzelfde zandpakket. Dit kan alleen bij zeer los gepakt zand. Indien het bedrijf voor
grondonderzoek de relatieve dichtheid van de meest losse zandlaag direct mee kan
onderzoeken, zou dat prettig zijn.
III. Er spoelt fijn zand van de éne zandlaag naar een grovere andere zandlaag. Dit is hier het
meest waarschijnlijk.
Er zijn bij het kanaal tussen Geerdijk en Daarlerveen in grote lijnen twee type zandlagen: één
losse zandlaag, waarschijnlijk fijner zand, hoofdzakelijk hoger dan NAP + 5 à 6 m, en één harde
zandlaag, waarschijnlijk grover zand, hoofdzakelijk dieper dan NAP +3 à 4 m.
Er bestaat de mogelijkheid dat de fijne korrels uit de bovenste laag verdwijnen, door tussen de
grotere korrels van de onderste laag weg te stromen. Om dit te controleren, moet van beide lagen
een korrelgroottediagram worden gemaakt. Indien er meer dan 2 type zandlagen worden
gevonden in de boring, moet van alle zandlagen een korrelgroottediagram worden gemaakt.
Om later de mogelijkheid te hebben de grondwaterstroming 2-dimensionaal te modelleren, en
ook om de reikwijdte van de piping te kunnen bestuderen, is het nodig om ook de
doorlatendheidscoëfficiënten van deze zandlagen te bepalen in het laboratorium.
Het is het beste dat bovenstaande boring niet op één, maar op 5 plaatsen wordt uitgevoerd.
Hierbij kan worden gedacht aan de plaatsen met de meest ernstige piping, dus de grootste
zakkingen bij de huizen, bijvoorbeeld grofweg in de buurt van:
1) Schoolstraat 67 Geerdijk
2) Hoofdstraat 37 Vroomshoop
3) Vriezenveenseweg 28 Vroomshoop
4) Brugstraat 16 of 16a Daarlerveen
5) Brugstraat 32 of 34 Daarlerveen
Het zou ook mooi zijn als het bedrijf dat het grondonderzoek gaat uitvoeren, naast de individuele
korrelgroottediagrammen, ook één gezamenlijke korrelgroottediagram maakt met de 5 + 5 curves
in één diagram verwerkt.
Bij het verder in kaart brengen van de invloed van de piping, is bovenstaand aanvullend
grondonderzoek, of een daaraan vergelijkbaar onderzoek, van grootse waarde.

Verstuurd op 12 maart 2021 aan:
S.v.Rooij@overijssel.nl;
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Bijlage E Dieptepeilingen 2013: Weinig baggeren bij prioriteitspand

Hoofdstraat 37

4 huizen van luchtfoto

prioriteitspand

Dieptepeilingen van 2013 (blad 16, 15 en 14):
Het prioriteitspand (linker peiling) heeft een kanaalpeil ondieper dan 3,30 m.
Hoofdstraat 37 (middelste peiling) heeft een kanaalpeil dieper dan 3,50 m.
De vier gestutte panden op de luchtfoto (rechter peiling) hebben ook een
kanaalpeil (KP) dieper dan 3,50 m.
Deze 5 geselecteerde panden zijn met rode cirkels aangegeven.
Conclusie: bij het prioriteitspand is weinig of niet gebaggerd.
(en dus is de kanaalbodem / sliblaag daar minder of niet verstoord)
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