
Inhoudsopgave

1 ADVIES AANVRAAG 1

1.1 KORTE OMSCHRIJVING VAN DE AANLEIDING EN WERKZAAMHEDEN 1

2 LOCATIEBESCHRIJVING 1

2.1 KARAKTERISTIEK PROFIEL 1
2.2 INSPECTIE RESULTATEN 2

3 ADVIES 3

3.1 INSCHATTING VAN ACUUT RISICO 3
3.1.1 ONDERBOUWING ADVIES 3
3.2 KORTE TERMIJN ONDERZOEK 3
3.2.1 OVERZICHT VAN ONDERZOEK 3
3.2.2 RESULTATEN ONDERZOEK 3
3.3 NOODMAATREGELEN 3
3.3.1 BIG BAGS 4

4 MONITORING 4

5 CONCLUSIE 4

VASTLEGGING VAN CRISIS ADVIESVRAAG

CTW VERSLAG

CALAMITEITENTEAM - WATERKEREN

Julianakanaal km 15, lekkage
steilrand oostoever



1

1 ADVIES AANVRAAG
Aanvrager: PPO Zuid-Nederland, project verbreding jJulianakanaal
Datum aanvraag: 18-09-2020
Locatie(s): Palenweg te Urmond. Ter hoogte van kanaal km 15
Inspecteurs: Erik Bijlsma, Huub de Bruijn
Inspectiedatum: 19-09-2020
Adviseurs: Erik Bijlsma, Huub de Bruijn

1.1 KORTE OMSCHRIJVING VAN DE AANLEIDING EN WERKZAAMHEDEN
Op 17 september 2020 is er in de ochtend een bouwkuip aan de oostzijde van het Julianakanaal,
ter hoogte van km 15, gaan lekken. De lekkende bouwkuip heeft tot gevolg dat kanaalwater in
contact komt met de watervoerende laag onder het Julianakanaal. Kort daarna werd uittredend
water aan de westzijde van het kanaal geconstateerd. Tevens geeft het grondwater
monitoringssysteem aan dat de grondwaterstanden aan de westzijde een kritieke waarde
beginnen te naderen voor de stabiliteit van de steilrand, waarop zich een appartementencomplex
bevindt.
Naar aanleiding van deze gebeurtenissen is de RWS-crisisorganisatie geactiveerd. Het
bestrijdingsteam heeft gereageerd op de gebeurtenissen en heeft analyses gemaakt.

CTW wordt gevraagd of de uitgevoerde analyses hebben geleid tot de juiste conclusies en wordt
gevraagd om een second opinion.

2 LOCATIEBESCHRIJVING
Tijdens de inspectie wordt een bezoek gebracht aan de westzijde van het Julianakanaal. Op
deze locatie bevindt zich een flauw binnen talud. Tevens bevindt zich hier een stijlrand, waarop
een appartementencomplex is gebouwd. Langs de teen van de steilrand zijn 500 big bags gevuld
met zand geplaatst (rode lijn in onderstaande figuur). Er stroomt nog water over de weg.

2.1 KARAKTERISTIEK PROFIEL
Beschrijving van het steilrandprofiel met geometrische eigenschappen.
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Kruinbreedte Nvt [m]
Kruinhoogte 48 [m +NAP] (AHN3 maaiveld)
Weg aanwezig Ja/Nee
Buitentalud helling [1:1]
Buitentalud berm [m]
Buitenberm hoogte [m + NAP]
Buitenberm talud [1:n]
Maaiveld buitendijks [m + NAP]
Binnentalud helling [1:1]
Binnentalud berm [m]
Binnenberm hoogte [m + NAP]
Binnenberm talud [1:n]
Maaiveld binnendijks 34 [m + NAP]
Bomen op de dijk Talud is volledig begroeid
Bebouwing Op de “kruin” staat een appartementencomplex

Tabel 1:Geometrische beschrijving steilrand

2.2 INSPECTIE RESULTATEN
Tijdens de inspectie is waargenomen:

- Dat er water uit de steilrand stroomt, maar geen gronddeeltjes
- Dat het talud alleen nat is aan de teen, niet hogerop
- Dat er geen zichtbare vervormingen in het talud van de steilrand hebben plaatsgevonden
- Dat de dijk slechts beperkt nat is in de teen
- Dat het dijklichaam naast de steilrand erg robuust van formaat is met een zeer flauw

binnentalud (flauwer dan 1:3), met vlak voor de beek die daar stroomt een put die als
reliefwell functioneert

- Dat er geen zichtbare vervormingen hebben plaatsgevonden in het talud of de kruin van
de dijk (zowel visueel, maar ook bevestigd door metingen)

- Dat er drie rijen bigbags zijn geplaats in de teen van de steilrand
- Dat er een meetopstelling (totalstation) wordt geïnstalleerd die vervormingen continue

meet van een aantal meetprisma’s die op de steilwand staan en ook op het
appartementen complex (de vervormingen werden eerst met een manueel met een
theodoliet gemeten)
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3 ADVIES
3.1 INSCHATTING VAN ACUUT RISICO
CTW is gevraagd om een second opinion op de analyse van het bestrijdingsteam. De gekozen
werkwijze hiervoor is dat de beide CTW adviseurs samen met de techneuten van het
bestrijdingsteam de situatie hebben doorgesproken.

CTW bevestigd dat de juiste analyses zijn gedaan en is het eens met de stelling van het
bestrijdingsteam dat de situatie onder controle is.

3.1.1 ONDERBOUWING ADVIES
Er zijn feitelijk twee calamiteiten gaande

1) Lekkende bouwkuip met deels “vrijhangende damwandplanken”
2) Uittredend water uit de steilrand

Ad 1) Er is direct gestart met het vullen van het ontstane gat en er wordt een rug gemaakt aan
weerszijde van de damwand planken waar uitspoeling heeft plaatsgevonden. De damwand wordt
gemonitord op beweging. Deze situatie is snel onder controle en heeft verder een beperkte risico
setting. De focus qua risicoprofiel ligt op de Steilrand. De lekkage was nog niet geheel opgelost,
maar was zo weinig dat de waterdrukken in de grindlaag bij de steilrand wel al afnamen.

Ad 2) De peilbuizen lieten ten tijde van het  lek in het kanaal een stijgende lijn zien. Zodanig dat
een kritieke waarde werd benaderd. Naar aanleiding daarvan is een noodmaatregel geplaatst.
Het ontwerp van de noodmaatregel is gedaan met de volgende stappen:

1) Kritiekprofiel v/d steilrand met normale grondwaterstand in MStab: dit is de dagelijkse
situatie. De hiervoor gevonden stabilteitsfactor (de Sf waarde) is verondersteld als de sf
waarde waarbij het profiel zeker stabiel is.

2) Dezelfde som, maar dan met hoge grondwaterstand en lage sterkte voor de leemlagen.
De Sf waarde geeft de relatieve verlaging van de veiligheid als gevolg van de lekkage.

3) De som uit 2) maar dan met zandzakken (belasting) om te berekenen hoeveel tegen
gewicht nodig is om het sterkte verlies te compenseren, zodat de gevonden SF-waarde
gelijk is aan die van stap 1.

De geplaatste noodmaatregel zorgt daarmee voor een blijvend evenwicht.

Met het dichten van het gat bij de damwand aan de oostzijde werd ook geconstateerd dat de
grondwaterstand stabiliseerde. Later werd een dalende trend in gezet.

3.2 KORTE TERMIJN ONDERZOEK
NVT

3.2.1 OVERZICHT VAN ONDERZOEK
NVT

3.2.2 RESULTATEN ONDERZOEK
NVT

3.3 NOODMAATREGELEN
Op basis van de gesprekken, het veldbezoek en de waterstanddata die een dalende trend laat
zien zijn de genomen maatregelen adequaat om de situatie te controleren. Verdere
noodmaatregelen zijn niet nodig, mits de waterdrukken af blijven nemen en er de gemeten
vervormingen onder de grenswaarden blijven
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3.3.1 BIG BAGS
Drie rijen big bags aan de teen van de steilrand. Configuratie op basis van analyse onder 3.1.1

4 MONITORING
Nu de situatie onder controle is zijn er een aantal zaken die de aandacht blijven verdienen:

- Vervormingen steilrand; deze wordt continue gemonitord
- Vervorming dijklichaam; deze wordt continue gemonitord
- Vervorming damwand; absolute vervorming van de plank wordt gemonitord
- Grondrug tegen de damwand; blijvende scheepvaart begeleiding om rustige passage te

garanderen
- Grondwaterstanden; worden gemonitord

Deze monitoring aan de westzijde blijft in stand totdat de grondwaterstanden genormaliseerd zijn.
Aan de oostzijde totdat de damwand is hersteld.

5 CONCLUSIE
Het bestrijdingsteam van RWS heeft in samenwerking met de aannemer op het project snel en
adequaat noodmaatregelen in gezet. De situatie zoals die door het CTW is aangetroffen op 19-
09-2020 was een beheerste situatie.

Monitoring van grondwaterstanden en verplaatsingen blijven plaatsvinden totdat de
grondwaterstanden weer hun normale waarden hebben.

Vanuit het project dient een goed plan van aanpak te worden opgesteld ten behoeven van het
herstel van de bouwkuip en de risico’s die hierbij kunnen ontstaan voor een tweede lekkage en
daarmee gepaarde gaande gevolgen.


