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Notitie
Onderwerp: Toepassing onderwaterbeton aanleg gemalen Laaksche Vaart en Leursche Haven
Projectnummer: 355133
Referentienummer: SWNL0228114
Datum: 28-06-2018

1 Algemeen

1.1 Inleiding
Twee gemalen worden gerealiseerd in de Laaksche Vaart en de Leursche Haven. Bij het
ontwerp is er gekeken of de aanleg van deze gemalen kunnen worden gerealiseerd door
middel van een damwandconstructie zonder onderwaterbeton. In deze notitie is het
verwachte debiet berekend en een advies gegeven met betrekking tot de bemaling.

In de volgende hoofdstukken zijn puntsgewijs de relevante gegevens beschouwd en de te
hanteren uitgangspunten beschreven en vervolgens vertaald in een bemalingsadvies.

1.2 Doelstelling
De doelstelling van dit advies is als volgt.
· Het inzicht geven in het te verwachten waterbezwaar en de effecten van de bemaling op

de omgeving, indien er geen onderwaterbeton wordt toegepast.
· Het bepalen of een vergunning of melding voor de bemalingswerkzaamheden

noodzakelijk is in het kader van de Waterwet.

2 Laaksche Vaart

2.1 Maaiveld
Het maaiveld varieert in hoogte. Uit hoogtemetingen van de uitgevoerde sonderingen blijkt
de westzijde van de Laaksche Vaart te variëren in hoogte van circa NAP +1,05 tot
NAP +1,40 m. Het maaiveld aan de oostzijde van de Laaksche Vaart ligt op NAP +1,70 tot
NAP +1,80.

2.2 Bodemopbouw
De bodemopbouw is gebaseerd op basis van voorgenoemde sonderingen en REGIS v2.2.
Deze is als volgt geschematiseerd:
Tabel 2.1 Overzicht van de bodemopbouw en parameters ter plaatse van Laaksche Vaart

Bovenkant
(m +NAP)

Onderkant
(m +NAP)

Samenstelling Geohydrologische
eenheid

Doorlaatvermogen*
(m2/dag)

Weerstand
(dagen)

1,05 a 1,75 -4 Klei Deklaag 230

-4 -7 Veen Deklaag 120

-7 -11,75 Zand Watervoerende laag 40

-11,75 -12,5 Klei Waterscheidende laag 37,5

-12,5 -13,5 Zand Watervoerende laag 7

-13,5 -15 Klei Waterscheidende laag 75

-15 -37,24 Zand Watervoerende laag 170

-37,24 -42,32 Klei Geohydrologische basis 350
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2.3 Grondwater en oppervlaktewater
Onder invloed van seizoensafhankelijke factoren, zullen de grondwaterstanden fluctueren.
In de omgeving van het toekomstige gemaal in de Laaksche Vaart is het grondwater voor
circa vier jaar gemonitord. Uit die gegevens is de GHG afgeleid. De peilbuizen met GHG
zijn weergegeven in figuur 1. De filters van deze peilbuizen zijn op basis van de beschikbare
gegevens allen gesitueerd in de deklaag. Stijghoogtes in diepere watervoerende lagen zijn
niet bekend. Peilbuis 9071_1 ligt in de directe omgeving van de bouwlocatie Laaksche
Vaart. De locatie ligt op de grens van peilvak MW2. De berekende GHG is NAP 0,0 m.

Actuele stijghoogtegegevens in het diepere watervoerend pakket zijn niet beschikbaar. Op
basis van eerdere onderzoeken is de stijghoogte vastgelegd op NAP -0,40 m en dient
daarmee als uitgangspunt voor de verdere berekeningen.

Figuur 2.1 Locatie pilbuizen en de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG)

Het zomer- en winterpeil liggen hier op NAP -1,20 m. Het hoogwaterpeil in de Laaksche
Vaart is NAP +1,4 m. De normale waterstand in de Laaksche Vaart en Leursche Haven ligt
tussen NAP +0,25 m en NAP -0,05 m.

2.4 Opbarstgevaar
Voor de bepaling of er al dan niet gewerkt moet worden met onderwaterbeton is de kans op
opbarstgevaar bepalend. De damwanden worden geplaatst tot in de kleilaag, gelegen op
NAP -13,5 tot NAP -15 m. De tussenzandlagen worden volledig omsloten. Uitgaande van
een stijghoogte van NAP -0,40 m in het dieper gelegen watervoerende pakket (gelijk aan de
freatische grondwaterstand), is er geen opbarstgevaar.

Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor het bemalingsadvies:
· afmetingen bouwkuip/damwand 34 m * 22 m;
· onderzijde constructievloer/ontgravingsdiepte NAP -4,25 m;
· ontwateringsdiepte: 0,5 m-bodem bouwput;
· damwand: 15 m, top damwand NAP +1,0 m, onderzijde damwand NAP -14 m;
· freatische grondwaterstand NAP +0,0 m;
· stijghoogte watervoerend pakket NAP -0,40 m;
· polderpeil: NAP -1,20 m
· T=100 waterstand Mark (+klimaattoeslag) NAP +1,70 m;
· duur werkzaamheden: 90 dagen.
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Tabel 2.2 Opbarstgevaar Laaksche Vaart
Bron Waterdruk Gronddruk Veiligheidsfactor Max. stijghoogte Verlaging

(kN/m2) (kN/m2) (FS <1,0 is
onveilig)

(m+NAP) (m)

Laakse vaart 143,2 167,7 1,17 2,11 -

Bijlage 1 bevat de volledige uitwerking van de opbarstberekening.

2.5 Bemalingsaspecten
Doordat de damwand reikt tot in een dieper gelegen kleilaag, is een bemaling binnen de
bouwkuip afdoende. Gedurende de aanleg van het gemaal dienen de kwel- en lekdebieten
te worden onttrokken. Het lekdebiet is vastgesteld op circa 2,7 m3/d, ervan uitgaande dat de
weerstand van de damwand 500 dagen is. Over een bemalingsduur van 90 dagen is dit
circa 240 m3.
Het kweldebiet is bepaald op basis van de formule van Mazure. De kwel bedraagt 8,3 m3/d.
Over 90 dagen is dit circa 750m3.

Deze weergegeven in tabel 2.3.

Tabel 2.3 Samenvatting van debieten
m3/u m3/d m3 (90d)

Lekdebiet 0,1 2,7 240

Kwel 0,4 8,3 750

Totaal 0,5 11 1010

De damwanden worden geplaatst (NAP -14,0 m) tot in de kleilaag, gelegen op NAP -13,5
tot NAP -15,0 m. De prefabpalen gaan tot NAP -18 m, de kleilaag wordt doorsneden.
Doordat grondverdringende palen worden toegepast, is extra kwel/lekkage meestal te
verwaarlozen. Een schroefpaal met verloren punt (het type Fundexpaal of Hekpaal) is ook
grondverdringend. De tussenzandlagen worden volledig omsloten.

De werkelijk benodigde onttrekkingsdebieten zullen veelal afwijken van de berekende
waarden. Het benodigde bemalingsdebiet is immers afhankelijk van variabelen, zoals
werkelijke stijghoogte, de eigenschappen van de lokale ondergrond, geografie, lengte
onttrekkingsfilter, enzovoort.

In de bemalingsberekeningen is zoveel mogelijk uitgegaan van conservatieve waarden.
(In de berekeningen is bijvoorbeeld uitgegaan van een relatieve hoge stijghoogte).
Veelal kunnen de berekende waarden dan ook als bovengrens worden beschouwd.

Om een nauwkeuriger beeld te kunnen krijgen van het benodigd debiet is aanvullend
veldwerk noodzakelijk in de vorm van aanvullende boringen en peilbuizen, een
pompproef of een proefbronnering. Deze dienen voor aanvang van de werkzaamheden
uitgevoerd te zijn, zodat de bodemparameters beter ingeschat kunnen worden.
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3 Leursche Haven

3.1 Maaiveld
Het maaiveld varieert in hoogte. Uit hoogtemetingen van de uitgevoerde sonderingen blijkt
de westzijde van de Leursche Haven te variëren in hoogte van circa NAP +1,45 tot
NAP +1,55 m. Het maaiveld aan de oostzijde van de Leursche Haven ligt op NAP +1,75 tot
NAP +1,85.

3.2 Bodemopbouw
De bodemopbouw is gebaseerd op basis van sondering 205, 206, 207, 209, 210, 211, 213
en 214 en REGIS v2.2.Deze is als volgt geschematiseerd:

Tabel 3.1 Overzicht van de bodemopbouw en parameters ter plaatse van Leursche Vaart

3.3 Grondwater en oppervlaktewater
In de directe omgeving van Leursche Haven zijn geen peilbuizen aanwezig. Op circa 650 m
noordwestelijk en 730 m ten oosten van Leursche Haven zijn in totaal vier peilbuizen
aanwezig (zie figuur 2.1). Deze peilbuizen hebben het filter allen in de deklaag zitten met als
gevolg dat de stijghoogte in de diepere watervoerende lagen niet bekend zijn. De freatische
grondwaterstand in de kleiige toplaag kan lokaal afwijken van de stijghoogte vanuit het
zandpakket.
Peilbuizen 9072_1 en 9045_1 hebben een GHG van NAP -0,38 m, peilbuis 9044_1 heeft
een GHG van NAP -0,17 m. Peilbuis 9073_1 (GHG NAP+ 0,55 m) wijkt af van de band-
breedte in de andere drie peilbuizen. Dit zou betekenen dat de grondwaterstand tot boven
maaiveld zou reiken, wat mogelijk duidt op kwel. De metingen tonen ook grote periodes van
droogval, waaruit blijkt dat de datalogger te ondiep heeft gehangen. Metingen in deze
peilbuis zijn gestopt in januari 2016. Het grote verschil tussen peilbuis 9073_1 en de andere
peilbuizen is niet te verklaren. Het blijft onduidelijk wat deze verschillen veroorzaakt.

Actuele stijghoogtegegevens in het diepere watervoerend pakket zijn niet beschikbaar. Op
basis van eerdere onderzoeken is de stijghoogte vastgelegd op NAP -0,40 m en dient
daarmee als uitgangspunt voor de verdere berekeningen.

Bovenkant
(m +NAP)

Onderkant
(m +NAP)

Samenstelling Geohydrologische
eenheid

Doorlaatvermogen*
(m2/dag)

Weerstand
(dagen)

1,4 a 1,85 -6 Klei Deklaag 370

-6 -7 Veen Deklaag 40

-7 -9,5 Zand Watervoerende laag 15

-9,5 -11,5 Klei Waterscheidende laag 10

-11,5 -12,5 Zand Watervoerende laag 25

-12,5 -14,3 Klei Waterscheidende laag 140

-14,3 -38,74 Zand Watervoerende laag 170

-38,74 -43,07 Klei Geohydrologische basis 370
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Het hoogwaterpeil in de Leursche Haven is NAP +1,4 m. Het normale peil Leursche Haven
ligt tussen NAP +0,25 m en NAP -0,05 m.

3.4 Opbarstgevaar
Voor de bepaling of er al dan niet gewerkt moet worden met onderwaterbeton is de kans op
opbarstgevaar sterk bepalend. Uitgaande van een stijghoogte van NAP -0,40 m in het
dieper gelegen watervoerende pakket (gelijk aan de grondwaterstand/oppervlaktewaterpeil)
is er geen opbarstgevaar.

Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor het bemalingsadvies:
· afmetingen bouwkuip/damwand 22 m * 22 m;
· onderzijde constructievloer/ontgravingsdiepte NAP -4,25 m;
· ontwateringsdiepte: 0,5 m-bodem bouwput;
· damwand: 15 m, top damwand NAP +1,0 m, onderzijde damwand NAP -14 m;
· freatische grondwaterstand NAP -0,40;
· stijghoogte watervoerend pakket NAP -0,40 m;
· polderpeil: NAP -1,20 m;
· T=100 waterstand Mark (+klimaattoeslag) NAP +1,70 m;
· duur werkzaamheden: 90 dagen.

Tabel 3.2 Opbarstgevaar Leursche Haven
Bron Waterdruk Gronddruk Veiligheidsfactor Max. stijghoogte Verlaging

(kN/m2) (kN/m2) (FS <1,0 is onveilig) (m+NAP) (m)

Leursche Haven 136,4 172,3 1,26 3,28 -

Bijlage 2 bevat de volledige uitwerking van de opbarstberekening.

3.5 Bemalingsaspecten
Een bemaling binnen de bouwkuip is voldoende. Kweldebieten en lekdebieten dienen te
worden onttrokken. Het lekdebiet is vastgesteld op circa 2,0 m3/d, ervan uitgaande dat de
weerstand van de damwand 500 dagen is. Over een bemalingsduur van 90 dagen is dit
circa 190 m3.
Het kweldebiet is bepaald op basis van de formule van Mazure. De kwel bedraagt circa
4,6 m3/d. Over 90 dagen is dit 410m3.

Tabel 3.3 Samenvatting van debieten
m3/u m3/d m3 (90d)

Lekdebiet 0,1 2,0 190

Kwel 0,2 4,6 410

Totaal 0,3 6,6 600
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De damwanden worden geplaatst (NAP -14,0 m) tot in de kleilaag gelegen op NAP -12,5 tot
NAP -14,3 m. De prefabpalen gaan tot NAP -18 m, de kleilaag wordt doorsneden. Doordat
grondverdringende palen worden toegepast is extra kwel/lekkage meestal te verwaarlozen.
Een schroefpaal met verloren punt (het type Fundexpaal of Hekpaal) is ook grond-
verdringend. De tussenzandlagen worden volledig omsloten.

4 Vergunningsaspecten

Sinds december 2009 is de Waterwet van kracht. Sinds het in werking treden van deze wet
is het waterschap het bevoegd gezag voor de bronneringen, zowel voor de onttrekking als
lozing binnen haar beheergebied. Voor deze bemalingswerkzaamheden is Waterschap
Brabantse Delta het bevoegd gezag.

Onttrekking
In de algemene regels Keur 2015 (hoofdstuk 34: Algemene regels grondwater) is vermeld
wanneer bemalingen meldings- en vergunningsplichtig zijn:

Artikel 7 Bronbemalingen van tijdelijke aard
1. Een vergunning tot het onttrekken van grondwater is niet vereist voor een onttrekkingsinrichting

die voldoet aan de volgende regels:
a. Bronbemaling die op een vaste locatie buiten een Beschermd gebied Waterhuishouding

niet zijnde een attentiegebied staat die:
i. uitsluitend gebruikt wordt voor het droog houden van een bouwput ten behoeve

van bouwkundige of civieltechnische werken en inrichtingen die bij wijze van
proef of ten behoeve van bodemsanering grondwater onttrekken;

ii. de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 50.000 m³ per
maand en de onttrekking niet langer duurt dan zes maanden.

b. Sleufbemaling die:
i. uitsluitend gebruikt wordt voor het droog houden van een bouwput ten behoeve

van bouwkundige of civieltechnische werken;
ii. de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 70 m³ per uur

bedraagt;
iii. de onttrekking niet langer dan vijf dagen op één locatie plaatsvindt.

c. Bronbemaling van korte duur ten behoeve van reparatie of inspectie van ondergrondse
leidingen en installaties die:

i. uitsluitend gebruikt wordt voor het droog houden van een bouwput ten behoeve
van het inspectie- en reparatiewerk;

De werkelijk benodigde onttrekkingsdebieten zullen veelal afwijken van de berekende
waarden. Het benodigde bemalingsdebiet is immers afhankelijk van variabelen, zoals
werkelijke stijghoogte, de eigenschappen van de lokale ondergrond, geografie, lengte
onttrekkingsfilter, enzovoort.

In de bemalingsberekeningen is zoveel mogelijk uitgegaan van conservatieve waarden.
(In de berekeningen is bijvoorbeeld uitgegaan van een relatieve hoge stijghoogte).
Veelal kunnen de berekende waarden dan ook als bovengrens worden beschouwd.

Om een nauwkeuriger beeld te kunnen krijgen van het benodigd debiet is aanvullend
veldwerk noodzakelijk in de vorm van aanvullende boringen en peilbuizen, een
pompproef of een proefbronnering. Deze dienen voor aanvang van de werkzaamheden
uitgevoerd te zijn, zodat de bodemparameters beter ingeschat kunnen worden.
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ii. de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 70 m³ per uur
bedraagt;

iii.  de onttrekking niet langer dan vijf dagen op één locatie plaatsvindt.
2. Degene die grondwater onttrekt met behulp van een onttrekkingsinrichting als bedoeld in het

eerste lid is gehouden ervoor te zorgen de verlaging van de grondwaterstand, alsmede de
hoeveelheid en duur van de onttrekking, niet meer is dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering
van het werk.

Lozing (kwantitatief)
Voor het lozen van bronneringswater zijn de algemene regels uit hoofdstuk 12: Brengen van
water in een oppervlaktewaterlichaam van toepassing.

Artikel 12.1: Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.7 van de Keur voor het
brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam tot 100 m3 per uur.

Artikel 12.2: Voorschriften
Degene die water brengt in een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in het eerste lid,
voldoet aan de volgende voorschriften:

· De waterloop kan de hoeveelheid water verwerken,
· De activiteit veroorzaakt geen overlast.

Artikel 12.3: Maatwerk
Ten aanzien van lozingen van meer dan 50 m3 per uur, kan het waterschap conform
artikel1.4,  derde lid maatwerkvoorschriften stellen.

Artikel 12.4: Melding
Degene die meer dan 50 m3 per uur water in een oppervlaktewaterlichaam brengt,
meldt dit ten minste vier weken voor aanvang aan het bestuur.

Lozing (kwalitatief)
Het kwalitatieve gedeelte valt sinds 1 juli 2011 onder het Besluit lozen buiten inrichtingen. In
het Besluit lozen buiten inrichtingen staan de volgende grenswaarden, waaraan getoetst
moet worden bij lozing van schoon grondwater:
· het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster bedraagt ten hoogste

50 milligram per liter (conform NEN-EN 872);
· als gevolg van het lozen treedt geen visuele verontreiniging op.

De werkzaamheden vinden plaats in de Laaksche Vaart en Leursche Haven. Deze
oppervlaktewateren vallen onder Beschermd gebied waterhuishouding. De werkzaamheden
zijn daarom vergunningsplichtig, ondanks het geringe waterbezwaar.
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Figuur 4.1 Locatie attentiegebieden (blauw) en Beschermd gebied waterhuishouding (oranje)
(Bron: Waterschap Brabantse Delta).

5 Constructieve gevolgen

Het wel of niet toepassen van onderwaterbeton kan gevolgen hebben voor de benodigde
sterkte van de constructie als financiële gevolgen. Om deze vraag te beantwoorden, moet
een nieuwe berekening van de bouwkuip worden gemaakt. Als het onderwaterbeton vervalt,
wordt de ontgravingsdiepte kleiner. Dit heeft een gunstig effect dat tegen het wegvallen van
de stempelwerking van het onderwaterbeton staat. Daarnaast is het zo dat de bouwkuip
voor het aanbrengen van de paalfundatie eerst wordt aangevuld, waarbij de damwanden
dus naar buiten toe willen uitbuigen. Het onderwaterbeton zal dan geen gunstig effect
hebben. Het is niet zo dat door de keuze voor geen onderwaterbeton het nu al duidelijk is
dat een zwaardere damwand nodig is.
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6 Conclusie

Uit de berekeningen is gebleken dat er voor beide locaties geen gevaar is op opbarsten. De
damwanden worden geplaatst tot in de diepere kleilaag. Dit houdt in dat alleen het grond-
water in de bouwput moet worden onttrokken. Rekening houdend met kwel- en lekdebieten
vanuit de damwanden blijft het onttrekkingsdebiet in beide bouwputten beperkt. Er kan
worden volstaan met een dompelpomp. Onderwaterbeton hoeft niet te worden toegepast.
Aangezien de werkzaamheden plaatsvinden in Beschermd gebied waterhuis-houding, zijn
de werkzaamheden vergunningsplichtig.
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Bijlage 1. Opdrijven Laaksche Vaart
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Bijlage 2. Opbarsten Leursche Haven


