
Eindrapport 
verdiepend schade-onderzoek 

Kanaal Almelo – De Haandrik 



Voorwoord
Vanaf 2011 zijn aan Kanaal Almelo – De Haandrik grote werkzaamheden uitgevoerd. 
Bewoners en eigenaren van de panden langs dit kanaal hebben in de jaren daarna 
schades gemeld. Omdat de oorzaak van de schades niet duidelijk was, ontstond 
onzekerheid bij bewoners, eigenaren en de provincie Overijssel. Bijvoorbeeld of de 
panden wel duurzaam hersteld kunnen worden of dat de schade in de toekomst 
misschien nog verergert. Ook willen eigenaren duidelijkheid over de oorzaak, om 
eventueel een schadevergoeding te krijgen. Op verzoek van de provincie Overijssel is 
Deltares daarom in april 2021 begonnen met een verdiepend onderzoek, om meer 
duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de schade. De resultaten van dit 
onderzoek treft u hierbij aan. 

Samen met een onafhankelijke begeleidingscommissie zijn experts van Deltares 
letterlijk de diepte in gedoken. Zij hebben bij een twintigtal panden onderzoek gedaan. 
Dat was niet altijd makkelijk. De verhalen van de bewoners maakten indruk. Het 
uitgebreid onderzoeken van de panden in relatief korte tijd lukte omdat iedereen die 
eraan meewerkte hetzelfde doel voor ogen had: de oorzaken boven water halen met 
gedegen onderzoek. Het leverde stevige inhoudelijke discussies op. Maar het 
belangrijkste: het leverde ook duidelijkheid op over de oorzaken van de schade aan de 
onderzochte woningen. In de conclusies kunt u de bevindingen lezen. 

Dit rapport is een publieksvriendelijke, meer toegankelijke versie van het officiële 
eindrapport [1]. In dit rapport leggen we de resultaten van het onderzoek uit en 
vertellen we hoe het onderzoek is gedaan. Dit is een vervolg op het voortgangsrapport 
van juli 2021 [2]. Het doel van dit rapport is niet om volledig te zijn. In alle gevallen gaat 
de inhoud van het officiële eindrapport boven deze verkorte versie.

Delft, 20 september 2021
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Het gebied langs het Kanaal is veranderd de afgelopen 
tientallen jaren. Nu is onderzocht wat er in die tijd in de 
ondergrond is gebeurd en of dit schade aan de panden 
aan de panden veroorzaakt.
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1   Aanpak onderzoek
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1.1   Achtergrond
Tussen 2011 en 2016 heeft de provincie Overijssel Kanaal Almelo 
– De Haandrik geschikt gemaakt voor grotere schepen. 
Omwonenden gaven aan dat er sinds deze werkzaamheden 
schade aan hun woningen en percelen is opgetreden. Deltares 
heeft op verzoek van de provincie in 2019 en 2020 onderzoek 
gedaan naar het verband tussen de schades en de 
werkzaamheden in het hele gebied. Dit onderzoek leverde een 
wisselend beeld op over waar er een verband is en waar dat 
onzeker is [3]. Dat rapport ging daarnaast niet in op de oorzaken 
per pand. In de tussentijd heeft de heer Van Baars, op eigen 
initiatief, in twee rapporten de mogelijke oorzaken van de schade 
beschreven [4]. Omdat er geen duidelijke uitspraak werd gedaan 
over de oorzaak van de schade per pand, bleef de toekomst van 
bewoners van die panden en anderen uit het gebied onzeker. 

Daarom heeft de provincie aan Deltares gevraagd een verdiepend 
onderzoek te doen om de verschillende mogelijke schade-
oorzaken te onderzoeken. Het onderzoeksteam van Deltares 
zette daarvoor al haar kennis en onderzoeksmiddelen in. Een 
onafhankelijke commissie begeleidde het onderzoek en nam ook 
de bijdrage mee van twee adviseurs, de heren Van Baars en Kok.

Werkzaamheden uitvoeren op of in de Nederlandse ondergrond is 
niet zonder risico. Om die risico’s in te schatten is kennis nodig 
over de opbouw van de ondergrond, de eigenschappen van de 
ondergrond, het grond- en oppervlaktewater en de bestaande 
bouwwerken. Om de oorzaak van de schade te achterhalen, heeft 
het onderzoeksteam al deze punten onderzocht. Een 
ingewikkelde puzzel voor het gebied langs Kanaal Almelo – De 
Haandrik omdat:

• De ondergrond bestaat uit verschillende lagen met sterk 
wisselende eigenschappen. 

• Al eeuwen wordt op die lagen gebouwd en wordt de 
ondergrond daarvoor aangepast.

• Er is maar weinig op papier vastgelegd, bijvoorbeeld over de 
uitvoering van baggerwerkzaamheden.

• Ook ontbreken bij veel panden bouwtekeningen en informatie 
over de grondopbouw. 

1.2   Wat is de vraag?
Het doel van het onderzoek en de wens van de provincie is om de 
getroffen eigenaren duidelijkheid te geven over technische 
schade-oorzaken en hen perspectief bieden. Verschillende 
faalmechanismen kunnen hierbij een rol spelen. Een 
faalmechanisme is een serie van gebeurtenissen in de 
ondergrond die leidt tot falen met als gevolg schade. 

Bij dit onderzoek is niet naar het hele gebied gekeken, zoals bij 
het vorige onderzoek. In dit onderzoek richtte Deltares zich op 
een twintigtal geselecteerde panden. De provincie wees daarvoor 
panden met veel schade aan. De andere panden werden 
genoemd in de rapporten van de heer Van Baars. 

De onderzoeksvraag bestaat uit vier onderdelen:

1. Komt de schade aan de panden door piping? 
Bij het faalmechanisme piping wordt de waterstroming in de 

ondergrond zo sterk, en zijn andere omstandigheden zo, dat zand 
onder de fundering van een gebouw kan worden weggespoeld. 

2. Komt de schade door veen en zijn er andere bodemlagen die 
schade kunnen veroorzaken? 
Veen is een natte, sponsachtige grondsoort die veel plantaardig 
materiaal bevat. Als veen aan de buitenlucht wordt blootgesteld 
‘verbrandt’ het langzaam (oxidatie). De veenlaag wordt dan 
dunner en kan zelfs verdwijnen. Gronden die je kunt 
samendrukken, zoals veen en klei, kunnen inklinken onder het 
gewicht van grondlagen die er bovenop liggen of bijvoorbeeld 
een gebouw. Huizen waarvan de fundering op veen of klei rust, 
kunnen daardoor verzakken en schade oplopen.  

3. Als piping en veen de schade niet veroorzaken,  
wat kan het dan zijn? 
Dit kan komen door trillingen, bijvoorbeeld tijdens het plaatsen 
van damwanden. Of door effecten van veranderingen in de 
grondwaterstanden. Ook kunnen er bouwkundige oorzaken 
zijn. Denk aan het krimpen van bouwmateriaal, doorbuigen van 
draagbalken, doorroesten van stalen bouwelementen, 
verouderen van de fundering en verbouwingen aan een pand. 

4. Helpt verlagen van het kanaalpeil als (tijdelijke)  
oplossing tegen piping? 
Piping komt alleen voor als er een groot verschil is tussen het 
kanaalpeil en waterstanden in de ondergrond in de buurt van de 
woningen. Als piping de oorzaak is, kan verlagen van het 
waterpeil in het kanaal dit dan afremmen? En wat zijn daarvan 
de gevolgen voor de omgeving?
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1.3   Informatie uit verschillende 
invalshoeken

Het zoeken naar de oorzaak van de schade aan de panden is 
complex. De volgende zaken zijn in beeld gebracht: 

• De meldingen van schade aan de panden.

• De werkzaamheden aan het kanaal.

• De lokale condities zoals maaiveldhoogte en afstand  
tot het kanaal.

• De constructie en de fundering van het pand.

• De laagopbouw en eigenschappen van de ondergrond  
in het gebied.

• De grondwaterstanden en grondwaterstroming

• De samenstelling van de ondergrond onder de fundering  
en rondom het pand.

• Vervormingen van panden, wegen en erven in het verleden.

Natuurlijk stond in de opdracht dat er duidelijkheid moest komen 
of piping en veen de oorzaken van de schade waren. Maar we 
hebben het onderzoek gedaan met een open blik voor andere 
mogelijke oorzaken. Daarom is informatie uit verschillende 
hoeken verzameld. En heeft de begeleidingscommissie steeds 

kritische vragen kunnen stellen aan het onderzoeksteam om 
tunnelvisie te voorkomen. Historische gegevens over de aanleg 
van het kanaal, het ontstaan van de bebouwing en de ontginning 
van het gebied zijn ook meegenomen. Daarnaast zijn de nieuwste 
technieken, zoals metingen met satellieten, ingezet. 

1.4  Wie voerde het onderzoek uit?

Deltares voerde het onderzoek uit en werkte hierin samen met 
TNO voor de bouwkundige aspecten van gevels, vloeren, dak, 
kelder en fundering van het pand. Het was een groot en uitgebreid 
onderzoek met inzet van de best mogelijke kennis en ervaring op 
dit vlak.

Voor het verzamelen van gegevens waren naast Deltares en TNO 
ook andere partijen betrokken:

• Fugro voor het grondonderzoek.

• Wiertsema & Partners voor het laboratoriumonderzoek.

• VWB Bodem voor de handboringen rondom de panden.

• Bureau Vermeer voor pandopnamen en metingen aan panden.

• SkyGeo voor analyse van de historische satellietbeelden. 

• GEOxyz voor metingen aan de onderwaterbodem van het kanaal.
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1.5   Kwaliteitsborging en   
 onafhankelijkheid

Deltares vindt kwaliteit en onafhankelijkheid belangrijk. Om dit te 
waarborgen, bestond ons onderzoeksteam voor een deel uit 
onderzoekers die niet bij het eerdere onderzoek betrokken 
waren. Tijdens het project is de kwaliteit op verschillende 
momenten gecontroleerd door andere  experts van binnen en 
buiten Deltares. Zo voldoet het onderzoeksresultaat aan het 
kwaliteitsniveau dat mag worden verwacht.

De provincie heeft om de onafhankelijkheid te bewaken een 
externe begeleidingscommissie samengesteld. De deskundige 
leden hebben tijdens het onderzoek kritisch meegekeken  
naar de inhoud. De commissie werd geadviseerd door  
Prof. dr. ir. S. (Stefan) van Baars en Prof. dr. ir. M. (Matthijs) Kok. 
Het eindrapport is voorgelegd aan de begeleidingscommissie en 
adviseurs. Die hebben daarover oordeel gegeven. 

De onafhankelijke begeleidingscommissie bestaat uit:

• Prof. dr. ir. S.N. (Bas) Jonkman, hoogleraar Waterbouwkunde aan 

de TU Delft

• Dr. Ir. C. (Kees) Maas, geohydroloog

• Em. prof. ir. J. (Jan) Maertens, emeritus hoofddocent 

Grondmechanica en Funderingstechnieken aan de KU Leuven

• Dr. ir. J.J. (Jetse) Stoorvogel, universitair hoofddocent Bodem – 

Landgebruik Interacties  aan de Wageningen Universiteit

• Em. prof. drs. ir. J.K. (Han) Vrijling, emeritus hoogleraar 

Waterbouwkunde aan de TU DelftNu, en in de toekomst, veilig en duurzaam leven is 

waar we als onafhankelijk kennisinstituut Deltares 

aan werken vanuit onze brede en diepgaande 

kennis over water en ondergrond. Wereldwijd 

werken we aan slimme innovaties, oplossingen en 

toepassingen voor de complexe en urgente 

maatschappelijke uitdagingen. Deltares stelt hoge 

eisen aan de kwaliteit van de kennis en de 

adviezen. Dat doen we samen met overheden, 

bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daarnaast 

hechten wij aan openheid en transparantie. Bij 

Deltares werken 850 medewerkers met 42 

verschillende nationaliteiten. 
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1.6  Onderzoeksteam Deltares
Bij het project zijn vele experts van binnen en buiten Deltares betrokken.  
De kern van het Deltares onderzoeksteam bestaat uit de volgende sleutelpersonen. 

Em. prof. ir. Frits van Tol, emeritus hoogleraar 
Grondmechanica en Funderingstechniek aan de 
TU Delft. Funderingsexpert met 46 jaar ervaring 
in funderingstechniek en ondergronds bouwen 
in Nederland. Getuige-deskundige in talrijke 
rechtszaken, arbiter bij de Raad van Arbitrage 
voor de Bouw, expert in diverse second opinion- 
en audit commissies. 

Dr. Vera van Beek, gepromoveerd op het 
proefschrift ‘Backward erosion piping: Initiation 
and progression’. Senior expert met 16 jaar 
internationale ervaring met dijkenbouw in het 
algemeen en piping en interne erosie in het 
bijzonder. 

Ir. Toine Vergroesen, hydroloog. Senior expert 
met 33 jaar internationale ervaring op het gebied 
van hydrologische en hydrogeologische studies 
in stedelijk en landelijk gebied en meetnetten. 
Gespecialiseerd in geïntegreerde 
oppervlaktewater en grondwater studies, zowel 
met modellen als met metingen.

Dr. Ane Wiersma, geoloog. Senior expert met 
ruime kennis van de Nederlandse ondergrond
en 19 jaar internationale ervaring op het gebied 
van sedimentaire geologie, interpretatie van
grondonderzoek en grondwatersystemen.  
Hij is secretaris van de Nederlandse 
werkgroep van de International Association  
of Hydrogeologists.

Dr. Cor Zwanenburg, gepromoveerd 
op het proefschrift ‘Consolidation 
behaviour of peat (veen)’. Senior expert 
met 26 jaar internationale ervaring 
over het gedrag van veen en 
bodemdaling. Voorzitter van de 
internationale commissie 
‘Geotechnical Aspects of Dykes, 
Levees and Shore Protection’.
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2  Onderzoek in het veld en lab

Grondonderzoek Onderzoek panden

 51  mechanische boringen
 51  handboringen
700  meter geologische boorbeschrijving
 38  sonderingen

 51  peilbuizen
 72  waterdrukmeters

270  laboratorium classificatie proeven
 10  laboratorium piping-kolomproeven

 62 handboringen
175  meter geologische 
  boorbeschrijving

 19 pandinspecties
 18  funderingsputten

Figuur 1:  Overzicht omvang uitgevoerd onderzoek  
panden en ondergrond
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2.1  Bouwen in het gebied

In de (vroege) 20ste eeuw zijn langs het kanaal veel huizen 
gebouwd. De oudere woningen langs het kanaal zijn gefundeerd 
op poeren en soms op een doorgaande funderingsstrook. Die 
poeren en funderingsstroken zijn gemetselde onderdelen die het 
gewicht van het gebouw overbrengen op de ondergrond. Volgens 
de bouwtekeningen (waarvan er niet veel meer waren) werd de 
onderkant van de fundering in die tijd circa twee meter onder 
maaiveld aangelegd. Deze diepte werd nodig gevonden omdat de 
stevige zandlaag pas op die diepte lag. Als dit toen niet goed is 
uitgevoerd, dan kan er veen of klei onder de fundering zitten. Als 
gevolg van inklinking van veen en klei kan er dan verzakking en 
schade optreden. Inklinking is het proces waar grond door 
gewicht van boven en ontwatering wordt samengedrukt. Met 
name ongelijkmatige verzakkingen van de fundering leiden tot 
scheuren in de vloeren en gevel van de woning.

In het gebied zijn ook moderne funderingen aanwezig. Een deel 
van de woningen is in de loop van de tijd groter gemaakt waardoor 
er verschillende vormen van funderingen aanwezig kunnen zijn.

2.2  Inspectie panden 
en funderingen

Om de oorzaak van schades vast te stellen, is het nodig om te 
weten hoe verzakkingen zijn ontstaan. Belangrijke vragen zijn dus 
hoe en op welke grondlaag de huizen zijn gefundeerd en hoe de 
bouwkundige staat van de woning is. Hiervoor is gedetailleerde 
informatie nodig. Soms zijn bouwtekeningen beschikbaar. Vaak 
zijn er geen tekeningen of zijn ze niet duidelijk

Bij alle panden is eerst een dossierstudie uitgevoerd. Zoveel 
mogelijk (historische) informatie over de panden is beoordeeld. 
Dit dossier was de basis voor het onderzoek per pand. 
Deskundigen van Deltares en TNO hebben vervolgens de 
constructie en de kruipruimte van de panden geïnspecteerd. 

Als aanvulling op het grondonderzoek werden rondom het pand 
handboringen uitgevoerd. Dit zijn boringen, met een kleine 
diameter, tot een diepte van 3 tot 4 meter. Zo konden we zien hoe 
de bodemsamenstelling is. Bijvoorbeeld of er veen of andere 
samendrukbare grond in voor komt. 

Het is belangrijk om te bepalen hoe de fundering van de woning 
eruit ziet en wat de technische staat is als een fundering tientallen 
jaren of langer in gebruik is geweest. Om dit te bepalen, zijn er 
direct naast de gevel van de woning inspectieputten gegraven. Na 
inspectie is de put weer opgevuld en de situatie hersteld. 

Figuur 2: Inspectie in de gegraven put (foto links)  
en de aangetroffen fundering (foto rechts)

2.3  Boringen en sonderingen
Op basis van de onderzoeksvragen, de beschikbare informatie en 
een eerste bezoek heeft het onderzoeksteam een 
grondonderzoek laten uitvoeren. Dat was nodig om de opbouw 
van de ondergrond vast te stellen. Dat onderzoek bestond uit 
sonderingen en mechanische- en handmatige boringen. Bij een 
sondering wordt een stalen stang met een machine de grond in 
gedrukt en om zo te meten wat het draagvermogen is van de 
grondlagen. Uit de boringen werden grondmonsters genomen 
voor het laboratoriumonderzoek.

Veen of klei onder de fundering
Woningen zijn in Nederland bij voorkeur gefundeerd op 
stevige zandlagen. Als de woning niet goed op zand staat 
maar op veen of klei dan kan inklinking ervoor zorgen dat de 
fundering gaat zakken.
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De laagopbouw uit boringen en sonderingen wordt gebruikt om 
profielen van de ondergrond in beeld te brengen. Bij deze 
interpretatie wordt door de experts geologische kennis van het 
gebied gebruikt. Van diep naar ondiep komen de volgende 

grondsoorten voor in het profiel: grof zand (eenheid A), klei met 
zandinschakelingen (eenheid B), fijner zand (eenheid C), fijn - 
middel grof zand met ingeschakelde leemlaagjes (eenheid D) en 
veen (eenheid E).

Beerzeveld Geerdijk Vroomshoop

Opgebrachte grond
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Eenheid D
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2.4  Meetnet grondwater 

De waterhuishouding in de ondergrond rondom de panden en het 
kanaal is van grote invloed op een deel van de faalmechanismen. 
De lokale grondwaterstroming wordt beïnvloed door veel zaken 
zoals neerslag, verdamping, waterstroming uit het kanaal via de 
kanaalbodem of damwanden en grote bomen. 

1
3

4
2

sliblaag

water-
stroming

damwand

kanaal

wegophoging

veen of klei

fijn zand

grof zand

verdamping neerslag

Figuur 4: Schematische weergave waterhuishouding  
rondom het kanaal, kaden en woningen en meetnet  
grondwater (peilbuis locaties 1 tot en met 4). 

Figuur 3: Profiel ondergrond langs het kanaal, traject Beerzerveld – Daarlerveen. De kanaalbodem ligt op ongeveer +5.5 m NAP. 
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Bij een verschil tussen twee waterstanden gaat het water 
stromen. De snelheid van die waterstroom wordt bepaald door 
het verschil in waterstand en hoe waterdoorlatend de grond is. 
Vanwege de korrelstructuur laat zand meer water door dan klei of 
veen. De aanwezigheid van zandlagen en hoe ver deze lagen zich 
uitstrekken tussen kanaal en woningen, is dus van belang  
voor het onderzoek. 

Om de grondwaterstroming te onderzoeken, zijn bij kanaal en 
woningen peilbuizen neergezet. In elke buis wordt de waterdruk 
gemeten. Ook zijn speciale waterdruk meetsensoren direct in  
de ondergrond geplaatst. Met dit meetsysteem worden de 
grondwaterstanden continu in de gaten gehouden. 

2.5  Laboratorium proeven

In het laboratorium zijn alle grondmonsters uitgelegd en 
geologisch beschreven. Met proeven zijn het type grond en 
andere eigenschappen bepaald.

Figuur 5: Foto van een in het laboratorium uitgelegde boring. Het maaiveld 
(linksboven in de boring) ligt op +9,20 m NAP. De kernen in de figuur zijn ieder 1 m 
hoog. De bovenste 1,20 m is opgebrachte grond. Uit de boringen zijn eerst 
monsters genomen voor proeven, vandaar de ‘gaten’ in het boorprofiel. Met de 
letters zijn de geologische formaties gecodeerd. 
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3  Analyse van de gegevens
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Analyse van de gegevens

Dit hoofdstuk beschrijft op hoofdlijnen hoe we de onderzoeks-
vragen hebben beantwoord. De antwoorden volgen in het 
volgende hoofdstuk.

3.1  Hoe zie je of het piping is?

Piping is een faalmechanisme dat alleen voorkomt in zandige 
grondlagen bij omstandigheden die zo zijn dat zand kan 
wegspoelen onder de fundering. Als dit over de jaren vaak genoeg
gebeurt, kan dit leiden tot verzakking van de fundering en schade 
aan het pand. 

Om dit mechanisme te ontdekken, is eerst bekeken of er zandige 
lagen zijn in de ondergrond die zich uitstrekken van het kanaal tot 
onder de woning. Hiervoor zijn de resultaten van het 
grondonderzoek gebruikt. Monsters van deze zandlagen zijn in 
het laboratorium onderzocht op samenstelling en of ze 
waterstroming makkelijk doorlaten. Daarnaast zijn in het 
laboratorium speciale proeven uitgevoerd om te kijken of het 
zand gevoelig is voor piping.

Bepaalde vormen van piping laten sporen achter in het terrein 
omdat uitgespoeld zand aan het maaiveld opborrelt. We zien dan 
zogenaamde zandmeevoerende wellen in de sloten achter de 
kaden langs het kanaal. Deltares experts hebben naar sporen 
gezocht maar deze niet aangetroffen. 

De waterstroming vanuit het kanaal naar de ondergrond is de 
drijvende kracht achter het piping mechanisme. Het eerder 

beschreven meetnet geeft een beeld van de huidige 
grondwaterstanden. Met de resultaten van het veld- en 
labonderzoek is een verfijnd model gemaakt voor 
berekening van de grondwaterstroming. Op basis van de 
grondwatermetingen en dit model is de sterkte van de 
waterstroom door de zandige lagen berekend. Daarmee 
is ook bekeken hoe de waterstroming kan zijn veranderd 
ten tijde van de werkzaamheden en tijdens perioden van 
droogte of veel regen. Op basis van alle uitkomsten is 
een uitspraak gedaan over het mogelijk voorkomen van 
het faalmechanisme piping. De uitkomsten zijn getoetst 
aan nationale en internationale normen die hiervoor 
worden gehanteerd.

3.2  Wat is de invloed van    
 samendrukbare grond? 

verdamping

Inklinken veengrond door droogte
Veen en klei kunnen krimpen omdat de grondwaterstand 
daalt. Naast de werkzaamheden spelen ook natuurlijke 
veranderingen hierin een belangrijke rol. Veenoxidatie is niet 
waargenomen.
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In het onderzoek is veen aangetroffen rondom de 
woningen en soms ook onder de woningen. Andere 

samendrukbare lagen (klei, leem) zijn alleen op bepaalde plaatsen 
teruggevonden. Tijdens het onderzoek zijn monsters genomen 
van de samendrukbare grondlagen. De eigenschappen zijn 
onderzocht in het laboratorium. Oxidatie (verbranding) van veen 
zoals eerder beschreven is niet gevonden.

Het ontstaan van verzakkingsschade aan een pand is een 
samenspel van gebouw, fundering, ondergrond en 
grondwaterstanden. Veranderingen in de ondergrond kunnen op 
verschillende manieren ontstaan, namelijk:

• Een verhoging van de grondwaterstand kan het 
draagvermogen van de grond waarop de fundering rust 
verminderen. Hierdoor kan de fundering gaan zakken.

• Door een afname van de grondwaterstanden zit er minder 
water in de samendrukbare lagen waardoor vooral veen kan 
gaan krimpen. Daardoor kan verzakking ontstaan. 

In het onderzoek zijn geotechnische berekeningen uitgevoerd. De 
effecten van de verandering in de grondwaterstand op de 
grondlagen die de fundering dragen werden per pand berekend. 



Analyse van de gegevens

3.3  Samenbrengen mogelijke   
 oorzaken op pandniveau

In dit deel van de analyse van het onderzoek zijn alle puzzelstukjes 
bij elkaar gebracht, de zogenaamde synthese. Hiermee kunnen 
we per pand conclusies trekken over de oorzaken. Voor het 
maken van de synthese is het volgende stappenplan gebruikt. 

In stap 1, verzamelen algemene informatie en informatie per 
pand, is vanuit een brede invalshoek informatie bijeen gebracht. 
Uiteraard zijn ook de resultaten van eerdere onderzoeken, door 
verschillende partijen hierbij betrokken.

Stap 2 richt zich op het analyseren van de schademeldingen 
over het hele gebied. Dit is gedaan om aanwijzingen te vinden 
over de schade-oorzaken en andere bepalende factoren in het 
gebied. 
Voor deze analyse zijn tijdlijnen opgesteld voor de verschillende 
gebeurtenissen. De tijdlijn van alle circa 370 schademeldingen is 
vergeleken met de tijdlijn van de werkzaamheden. De vergelijking 
is aangevuld met informatie over verzakkingen afkomstig van 
satellietmetingen en de bodemopbouw afkomstig uit het 
grondonderzoek. 

In deze stap zagen de onderzoekers dat de panden met de 
meeste schade dicht langs het kanaal staan. Verder bleek dat de 
verzakkingssnelheid van de panden verband houdt met de dikte 
van de veenlaag. Meer veen leidt tot grotere en snellere 
verzakkingen. 
 

Stap 1:  V erzamelen algemene informatie en informatie per pand

Stap 2:  Analyse van schademeldingen gebiedsbreed

Stap 3:  Vaststellen van schade-oorzaken

Vraag 3a:  Komt de schade door ongelijkmatige zakking, trillingen 
of oorzaken in de constructie van het pand?

Vraag 3b:  Kan de verzakking zijn veroorzaakt door piping?

Vraag 3d:  Wat is schade-oorzaak of combinatie  
van schade-oorzaken per pand?

Vraag 3e:  Wat is de invloed van werkzaamheden aan het kanaal, 
en van natte en droge perioden?

Vraag 3f:  Wat zijn de hoofdconclusies en wat betekenen die?

Vraag 3c:  Kan de verzakking zijn veroorzaakt door veen of ander 
samendrukbaar materiaal?

Tijdens stap 3 zijn de schade-oorzaken vastgesteld aan de hand 
van 6 vragen.

Vraag 3a: Komt de schade door ongelijkmatige zakking, 
trillingen of oorzaken in de constructie van het pand? Deze 
vraag is beantwoord op basis van de uitgevoerde funderings- en 
pandinspecties en de aangetroffen bodemgesteldheid. 
Uitgangspunt voor dit deel van het onderzoek is de volgende 
indeling:

• Schade door ongelijkmatige verzakkingen. Hierbij verzakt een 
bepaald deel van het huis meer dan een ander deel, waardoor 
de constructie extra wordt belast. 

• Schade door trillingen afkomstig van bijvoorbeeld het 
inbrengen van damwanden.

• Overige schade met oorzaak in de constructie van het pand. 

Figuur 6: Stappenplan voor de synthese, inclusief detail onderzoeksvragen. 

WERKZAAMHEDEN
Baggeren

Het verwijderen van de sliblaag door het baggeren kan 
tijdelijk zorgen voor een verhoging van de grondwaterstand 

waardoor panden kunnen gaan zakken. De sliblaag heeft zich 
kort na het baggeren weer hersteld.

Trillingen door plaatsing damwanden
Trillingen bij het inbrengen van damwanden kunnen schade 

veroorzaken aan naburige panden.

Vervangen damwanden
Vervanging van beschoeiingen of lekkende damwanden door 

nieuwe dichte damwanden verlaagt de grondwaterstand 
waardoor panden kunnen gaan zakken.
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Analyse van de gegevens

De vaststelling van deze drie categorieën is na de pandinspectie 
gedaan in samenhang met de resultaten van andere delen van het 
onderzoek. Hierbij is gebruikgemaakt van de “Methodiek voor 
onderzoek naar de oorzaak van gebouwschade - versie 2”, op-
gesteld door TNO [5]. De effecten van trillingen zijn beoordeeld 
op basis van de praktijkrichtlijn “Omgevingsbeïnvloeding inbreng-
en en trekken van damwanden”, opgesteld door CUR-SBR [6]. 

Vraag 3b: Kan de verzakking zijn veroorzaakt door piping? De 
analyse van het mechanisme piping is eerder beschreven in dit 
hoofdstuk. De uitkomsten zijn getoetst aan nationale en 
internationale normen. 

Vraag 3c: Kan de verzakking zijn veroorzaakt door veen of ander 
samendrukbaar materiaal? Deze analyse is eerder beschreven in 
dit hoofdstuk. Hierbij zijn drie mogelijkheden geanalyseerd:

• Er is veen of klei aanwezig onder het aanlegniveau van de 
fundering. 

• Er is veen of klei aanwezig, maar boven het aanlegniveau van 
de fundering.

• Er is geen veen of klei aanwezig

Vraag 3d: Wat is de schade-oorzaak of combinatie van schade-
oorzaken per pand? In deze stap zijn de andere oorzaken in beeld 
gebracht. Eén van de mogelijk andere oorzaken is de verlaging 
van het draagvermogen van de fundering. Andere mogelijke 
oorzaken zijn bijvoorbeeld ontstaan door verbouwing van het 
pand of het plaatsen van een aanbouw. 

Vraag 3e: Wat is de invloed van werkzaamheden aan het 
kanaal, en van natte en droge perioden?
De werkzaamheden aan het kanaal hebben invloed op de 
omgeving. Zo is door de tijd heen de oorspronkelijke beschoeiing 
van het kanaal verbeterd door damwanden te plaatsen. De 
kleinere waterstroming door de vernieuwde, dichtere damwanden 
heeft geleid tot een daling van de grondwaterstand. Verlaging van 
de grondwaterstand kan de verzakkingen veroorzaakt door veen- 
of kleilagen verergeren.

Tijdens de baggerwerkzaamheden is de grondwaterstand tijdelijk 
toegenomen omdat de afdichtende sliblaag werd doorgraven. De 
afdichtende werking van de sliblaag herstelt zich binnen een 
week. Een verhoging van de grondwaterstand kan het 
draagvermogen van de zandlaag, waarop de fundering van een 
pand rust, verkleinen met extra verzakking tot gevolg. Ook 
seizoenen met natte en droge perioden hebben invloed op de 
grondwaterstanden en de zakkingen.

Vraag 3f: Wat zijn de hoofdconclusies en wat betekenen die? In 
deze laatste stap zijn de hoofdconclusies vastgesteld en de vier 
onderzoeksvragen beantwoord. Kunnen deze conclusies worden 
vertaald naar andere panden waarvan schade is gemeld? Wat 
betekenen deze conclusies voor het toekomstige verloop van de 
schade aan de onderzochte panden? 
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4  Resultaat onderzoek
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4.1  Conclusies

Het onderzoek is afgerond. Per pand is de oorzaak van de schade 
boven tafel gekomen. Bij de meeste onderzochte panden spelen 
meerdere schade-oorzaken. Het is gebleken dat veen een grote 
rol speelt bij de verzakking van de panden. Veen is vooral in het 
gebied dicht langs het kanaal, soms onder funderingen, 
aangetroffen. De werkzaamheden aan het kanaal kunnen hebben 
bijgedragen aan het versterken van verzakkingen en daarmee 
aan de schade aan de panden. Het is aangetoond dat piping 
(waarbij zand zou zijn weggespoeld onder de fundering van de 
huizen) niet de oorzaak is van de schades. 

In het gebied dicht langs het kanaal is veen aangetroffen onder de 
fundering, vloeren en kruipruimte. De onderzoekers concluderen 
dat de vervorming van samendrukbare lagen heeft geleid tot 
verzakkingen en daarmee schade aan de panden. De 
vervormingen kunnen zijn versterkt door droogte en 
veranderingen in de grondwaterstanden als gevolg van de 
werkzaamheden aan het kanaal. Daarmee is er een verband 
vastgesteld tussen de schade aan de onderzochte panden en 
uitvoering van de werkzaamheden. 

Het water- en bodemsysteem in dit gebied is continu onderhevig 
aan veranderingen die het gevolg zijn van:

• Natuurlijke processen, zoals extreme neerslag, droogte, 
klimaatverandering en bodemdaling.

• Menselijk handelen, zoals baggeren, vervanging damwanden, 
wijzigingen in de waterhuishouding en aanpassingen in de 
inrichting van het gebied. Figuur 7:  Bezoek van de begeleidingscommissie en adviseurs aan het laboratorium van Deltares (21 juni 2021)
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BEBOUWING

UITLEG GRONDLAGEN

ophoging
veen of klei
fijn zand

verdamping

grof zand

WERKZAAMHEDEN

NATUURLIJKE PROCESSEN

Baggeren
Het verwijderen van de sliblaag door het baggeren kan 

tijdelijk zorgen voor een verhoging van de grondwaterstand 
waardoor panden kunnen gaan zakken. De sliblaag heeft zich 

kort na het baggeren weer hersteld.

Trillingen door plaatsing damwanden
Trillingen bij het inbrengen van damwanden kunnen schade 

veroorzaken aan naburige panden.

Vervangen damwanden
Vervanging van beschoeiingen of lekkende damwanden door 

nieuwe dichte damwanden verlaagt de grondwaterstand 
waardoor panden kunnen gaan zakken.

Vloeren op zand
Vloeren die zijn aangelegd op zand met daaronder een 
veenlaag kunnen zakken doordat de veenlaag wordt 
samengedrukt.

Veen of klei onder de fundering
Woningen zijn in Nederland bij voorkeur gefundeerd op 
stevige zandlagen. Als de woning niet goed op zand staat 
maar op veen of klei dan kan inklinking ervoor zorgen dat de 
fundering gaat zakken.

Inklinken veengrond door droogte
Veen en klei kunnen krimpen omdat de grondwaterstand 
daalt. Naast de werkzaamheden spelen ook natuurlijke 
veranderingen hierin een belangrijke rol. Veenoxidatie is niet 
waargenomen.

Overzicht schade-oorzaken en uitleg
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Er zijn maar beperkt gegevens gevonden over de periode voor en 
tijdens de werkzaamheden. Daardoor is het niet mogelijk de 
effecten van natuurlijke processen exact te onderscheiden van de 
gevolgen van menselijk handelen. Met behulp van scenario’s zijn 
de onderzoekers er wel in geslaagd de orde-grootte van de 
effecten van de werkzaamheden op de schades te bepalen. 

Het onderzoek toont duidelijk aan dat de schades niet zijn 
veroorzaakt door piping, waarbij zand zou zijn weggespoeld onder 
de fundering van de huizen. De vraag of verlaging van het 
kanaalpeil helpt tegen piping, is daarom alleen kort beantwoord 
omdat piping niet aan de orde is.

Inmiddels is langs Kanaal Almelo – De Haandrik veel onderzoek 
gedaan. De schade-oorzaken die zijn gevonden bij de 
onderzochte panden kunnen niet worden vertaald naar het hele 
gebied. De precieze situatie per pand is hiervoor te belangrijk.

Hoe de schade zich in de toekomst ontwikkelt is afhankelijk van 
de verzakkingen die nog kunnen optreden. Soms speelt veen een 
rol, soms de constructie. Een deel van de onderzochte panden is 
kwetsbaar voor toekomstige veranderingen van de 
grondwaterstand of wijzigingen in de belasting op de fundering 
(bijvoorbeeld door een verbouwing).

4.2  Hoe verder?
Het definitieve eindrapport van Deltares, met daarbij het oordeel 
van de begeleidingscommissie, is afgerond en aangeboden aan 
de provincie Overijssel. Deltares zal de komende periode, op 
verzoek van de provincie, een inhoudelijke toelichting verzorgen 
en vragen beantwoorden. 

Omdat er maar beperkt gegevens gevonden zijn over de periode 
van de werkzaamheden aan het kanaal en alles daarvan is 
bekeken, denkt Deltares dat nog meer onderzoek aan de 
onderzochte panden geen nieuw inzicht in de oorzaken zal 
opleveren. 

Bewoners die hebben meegewerkt aan het onderzoek krijgen een 
rapportage per pand. Dit wordt vanwege de privacy niet openbaar 
gemaakt

De provincie communiceert de resultaten uit het eindrapport met 
publiek en politiek. Het besluitvormingstraject bij de provincie zal 
op korte termijn worden gestart, waarbij de resultaten uit het 
rapport worden vertaald naar beleid. 
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Toelichting op begrippen

Geotechniek is een toegepaste wetenschap gericht op het 
bestuderen van grondgedrag met als doel het bouwen in en op grond.

Geohydrologie is een toegepaste wetenschap die zich 
bezighoudt met de bestudering van de stroming van water in de 
ondergrond.

Een faalmechanisme is een opeenvolging van gebeurtenissen 
die leidt tot falen. In de geotechniek wordt dit gebruikt voor 
definitie van een bepaald gedrag van de ondergrond dat leidt tot 
bezwijken met als gevolg schade.

In de synthese van een onderzoek worden verbindingen gelegd 
tussen verschillende delen van het onderzoek, met als uiteindelijk 
doel het presenteren van één of meerdere conclusies.

Piping is een faalmechanisme waarbij de waterstroom in de 
ondergrond zo sterk is en andere omstandigheden zodanig zijn 
dat zandkorrels onder de fundering kunnen worden weggespoeld.

Inklinking is het proces waar grond door gewicht van boven en 
ontwatering wordt samengedrukt. 

Veen is een natte, sponsachtige grondsoort die veel plantaardig 
materiaal bevat. Oxidatie is het proces waarbij veen door 
blootstelling aan de buitenlucht langzaam ‘verbrandt’. Door een 
afname van de grondwaterstanden kan er ook minder water in 
veen voorkomen waardoor het gaat krimpen.

Een funderingsput wordt gegraven direct naast de gevel van een 
woning om de aard, afmetingen en technische staat van een 
fundering onder de grond te onderzoeken. 

Bij een sondering wordt een stalen stang met behulp van een 
machine en hydrauliek de grond in gedrukt en wordt gemeten wat 
het draagvermogen is van de grondlagen. 
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