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Geacbte leden van de CCD
H i e r b i j doe i k u toekomen het dijkversterkingsplan Dalemse s l u i s dat i n
het kader van de Deltawet Grote Rivieren i s opgesteld.
Onder begeleiding van de begeleidingsgroep dijkversterking GorinchemVuren i s een 3- t a l alternatieven (globaal) uitgewerkt. Deze begeleidingsgroep bestaat u i t de provincies Gelderland en Zuid Holland, het
p o l d e r d i s t r i c t T i e l e r en &ilemborger Waarden, de gemeente Gorinchem,
Monumentenzorg en Rijkswaterstaat.
Een van d i e alterxiatieven i s door de begeleidingsgroep unaniem gekozen
a l s voorkeursalternatief. D i t voorkeursalternatief i s nagenoeg v o l l e d i g
vergelijkbaar, met het i n het principe plan "Gorinchem-Vuren" beschreven plan (deelsectie IX (hmp 428,3-431,2).
De Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland hadden destijds
geen problemen met d i t plan.
Het huidige plan voorziet i n het bouwen van een nieuwe kering voor de
bestaande s l u i s . H i e r i n worden nieuwe hogere puntdeuren j u i s t voor de
huidige buitendeuren geplaatst. Door de deuren j u i s t voor de bestaande
hoof den te zetten i s de volgende stap i n de reeks, s t r i j d tegen het
stijgende water, d u i d e l i j k aangegeven. De oude s l u i s b l i j f t daarbij
bewaard a l s c u l t u u r h i s t o r i s c h element. De oude s l u i s kan functioneren
a l s doorvoer voor het naar de r i v i e r stromende water na een onverhoopte
dijkdoorbraak. De waterkerende functies worden door de nieuwe s l u i s
ovejrgenomen.

i

De CCD wordt gevraagd of z i j kan instemmen met het hierboven genoemde
voorkeursalternatief met de daarbij behorende randvoorwaarden en op
basis hiervan een advies uitbrengen aan de Gedeputeerde staten van de
provincie Zuid Hollandindien geen belemmeringen worden opgeworpen tegen het plan z a l i n het
najaar met de bouw worden begonnen. Afronding van het project i s binnen
twee jaar na de s t a r t te verwachten.
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1. INLEIDING
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben R W S (directie ZuidHolland) verzocht een plan op te stellen voor het versterken van het traject
Dalemse sluis tussen Gorinchem en Vuren. Dit alles in het kader van het Delta Plan
Grote Rivieren.
In overleg met de directie Zuid-Holland is in het kader van de dijkversterking van
het dijkvak bij Dalem, globaal gekeken naar een mogelijke inpassing van de
Dalemse sluis. Dit plan is opgesteld onder begeleiding van de projectgroep
Dijkversterking Vuren-Gorinchem. Hierin zijn vertegenwoordigd: R W S Directie ZuidHolland, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Gorkum, Polderdistrict Tieler- en
Culemborgerwaarden, Provincie Gelderland, Bouwdienst R W S en Monumentenzorg.
Daarnaast is cultuur-historische kennis ingebracht door drs. E . J . Brans. Dit heeft
geresulteerd in een drietal varianten.
In deze bundel is een overzicht gegeven van de gevolgen van de drie varianten voor
de aanpassing van de waterkering bij Dalem. Hierbij is gelet op de volgende
aspecten:
- Constructieve aanpassing,
- Bouwmethode,
- Voor- en nadelen op bouwtechnisch gebied,
- Cultuurhistorische waarde,
- Stadsgezicht.
Daarnaast wordt ingegaan op het veiligheidsaspect en de verkeersfunctie van de
nieuwe sluis/kering. Vervolgens zijn, naar aanleiding van de projectvergadering voor
het dijkvak Gorinchem-Vuren, een aantal randvoorwaarden opgesteld voor de
verdere uitwerking van het plan.
Op basis van de bovengenoemde informatie is unaniem door de projectgroep een
voorkeursvariant gekozen, welke verder is uitgewerkt. In deze uitwerking is
aandacht besteed aan de vormgeving van de nieuwe kering, de technische
randvoorwaarden en de bouwfasering.
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2. BESCHRIJVING VAN DE DRIE VARIANTEN
Hieronder zijn in het kort de drie behandelde varianten beschreven (zie de tekeningen in Bijlage A ) :
1A:

Nieuwe kering, bestaande uit nieuwe en hogere buitenhoofden (aan de
rivierzijde van de bestaande sluis uitgebouwd) welke ogenschijnlijk 66n
geheel met het oude gedeelte vormen. Nieuwe (houten) enkele puntdeuren
zorgen voor de waterkerende functie en kunnen ook water uitlaten. De
nieuwe buitenhoofden worden opgenomen in het nieuwe dijkprofiel. De brug
over de sluis komt op de plaats van de bestaande brug.

1B:

A l s 1 A , echter de brug komt ter plaatse van de nieuw aangebouwde
buitenhoofden.

2:

Schuivenkering direct tegen de bestaande sluis gebouwd, waarbij de kruin
van de nieuwe dijk op de kering aansluit. De brug over de sluis komt op de
plaats van de bestaande brug.

3:

Dijk die aan de rivierzijde ruim om de bestaande sluis heen wordt gelegd, met
daarin enkele afvoerkokers die met schuiven zijn af te sluiten. De brug over
de sluis komt op de plaats van de bestaande brug.

Hierna is voor de drie varianten aangegeven wat bij uitvoering de gevolgen zijn
voor de eerder genoemde aspecten.
In tabel 2.1 zijn de constructieve aanpassingen en bouwmethodes gegeven van de
verschillende varianten, waarbij voor alle nieuwe constructies geldt dat zij op
zichzelf, dus onafhankelijk van de bestaande constructie, stabiel zijn:
De aandachtspunten voor de varianten op het gebied van cultuurhistorische waarde
en het stadsgezicht zijn in tabel 2.2 gegeven:
In tabel 2.3 zijn de voor- en nadelen op bouwtechnisch gebied van de verschillende
varianten tegen elkaar uitgezet:
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VARIANT

CONSTRUCTIEVE AANPASSING

1A en 1B

Nieuwe kering voor bestaande
suatiesluis

BOUWMETHODE
- Bouwkuip rondom sluis (deel kistdam geintegreerd).
- Bestaande buitenhoofden gedeeltelijk slopen.
- Nieuwe (hogere) hoofden en deuren tegen oude
gedeelte.

2

Nieuwe schuivenkering t.p.v. de
kistdam

- Bouw van de schuivenkering in een bouwkuip
direct voor de sluis aan de rivierzijde.
- Damwand van de bestaande kistdam als achteren/of onderloopsheidsscherm gebruiken.

3

Nieuwe schuivenkering
buitendijks

- Bouw van de schuivenkering in aparte bouwkuip van damwanden en onderwaterbeton.
- Daarna aansluiting van zandlichaam aan kokers
in de natte aanbrengen en dijkprofiel afwerken.

tabel 2.1 Constructieve

aanpassingen

VARIANT

CULTUURHISTORISCHE W A A R D E

1A en 1B

- Grootste gedeelte bestaande
sluis blijft intact.

en bouwmethode

van de

varianten.

STADSGEZICHT
- Het beeld van de bestaande sluis blijft in
principe gehandhaafd.

- Historische opbouw van de strijd
tegen het water is herkenbaar.
2

- Bestaande sluis blijft geheel
intact.

- Stadsgezicht verandert sterk door gewijzigd
type keerconstructie.

- De compacte bouw en de gewijzigde keringsconstructie doen de
cultuurwaarden geweld aan.
3

- Bestaande sluis blijft geheel
intact.

- Stadsgezicht verandert door verschoven en
gewijzigd type hoogwaterkering.

- Optimaal beeld van bestaande
sluis door ruimte eromheen.
- Sluis is herkenbaar te maken als
monument.

tabel 2.2 Cultuurhistorische
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VARIANT
1A en 1B

VOORDELEN

NADELEN

- Compacte constructie.

- Beperkte werkruimte tussen sluis en kistdam.

- Onderdelen van de kistdam

- Droge bouwkuip noodzakelijk.

worden opgenomen in de

- Gedeelte slopen/vernieuwen is noodzakelijk.

nieuwe kering.

- Mate van slopen afhankelijk van sterkte en

- Renoveren van bestaande constructie kan in zelfde bouwkuip.
- Constructie valt binnen het
toekomstig dijkprofiel, derhalve

stabiliteit bestaande constructie.
- De bouwactiviteiten worden in de directe omgeving van de bestaande constructie uitgevoerd,
met mogelijke gevolgen voor de stabiliteit.

geen belemmering waterafvoer
2

- Bouwkuip heeft beperkte afmetingen.

- De bouwactiviteiten worden in de directe omgeving van de bestaande constructie uitgevoerd,

- De bestaande kistdam wordt

met mogelijke gevolgen voor de stabiliteit.

optimaal gebruikt.
- Constructie valt binnen het
toekomstig dijkprofiel, derhalve
geen belemmering waterafvoer
3

- Bouwactiviteiten ver van bestaande constructie (stabiliteit
niet aangetast).
- Conditie bestaande constructie

- Vermindering van het doorstromingsprofiel van
de Merwede, derhalve beperking van de waterafvoer. De resulterende waterstandsverhoging
zal moeten worden gecompenseerd.

niet van belang voor nieuwe
kering.

tabel 2.3 Voor- en nadelen van de

varianten.

3. VEILIGHEIDSASPECT
3.1 Huidige kistdam
Uit onderzoek (zie Bijlage D) is gebleken dat de, voor de Dalemse sluis staande,
kistdam voldoende veiligheid biedt tegen het M H W plus een eventuele opzet;
maximaal N A P + 6 , 0 0 m (is ook de kerende hoogte). Belangrijk hierbij is wel dat de
drainage in de kistdam goed functioneert.
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Bij de maatgevende waterstandscombinatie ( N A P + 6,00 m aan de Waalzijde en
N A P + 0 , 5 0 m aan de sluiszijde) bezit de kistdam nog een extra veiligheid van
ongeveer een factor 1,5.
Naast de restveiligheid die uit deze berekening volgt is er nog een factor die in de
praktijk extra veiligheid zal opleveren; bij een goed werkende drainage zal de
waterstand in de kistdam lager uitvallen dan in de berekening is aangenomen.
3.2 Nieuwe kering
Voor alle drie varianten geldt dat zij, net als de aanliggende dijk, moeten voldoen
aan de gestelde veiligheidseis wat betreft het Maatgevend Hoog Water (MHW).
Voor de enkele puntdeuren uit variant 1 A en 1 B en de schuiven in de varianten 2
en 3 is dit geen (technisch) probleem.
4. VERKEERSFUNCTIE
Bij de varianten 1 A , 2 en 3 zal het verloop van de w e g naar de brug hetzelfde
blijven. Bij variant 1B moet de w e g naar de rivierzijde worden verlegd. Bij deze
variant kunnen de brug en het nieuw aan te leggen buitenhoofd worden
geintegreerd.
In de nieuwe situatie moet de brug voldoen aan de minimale klasse 3 0 . Dit is
noodzakelijk om belangrijke voertuigen, zoals brandweerauto's, van de brug gebruik
te kunnen laten maken.
5. GLOBALE KOSTENRAMING
In tabel 5.1 is voor elke variant een globale raming gegeven van de kosten van
materialen en uitvoering. In de ramingen is rekening gehouden met 3 0 % onvoorzien, daarnaast moet rekening worden gehouden met 2 5 %
ramingsonnauwkeurigheid.
In de kostenramingen is uitgegaan van een nieuwe brug (met een hogere
toelaatbare aslast dan de huidige brug). Kosten voor renovatiewerkzaamheden aan
het bestaande gedeelte niet zijn meegenomen.
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Omdat qua werkzaamheden en materialen, en dus ook qua kosten de varianten 1A
en 1B nauwelijks verschillen, is voor deze twee varianten een kostenraming
gemaakt (variant 1A).

Variant

Globale kosten (fl.)

1A

6.115.000,00

2

5.350.000,00

3

7.125.000,00*

* excl. kosten rivierbedcompensatie.

tabel 5.1 Overzicht

van de globale

kosten

6. ALGEMENE RANDVOORWAARDEN
In de projectgroep zijn er randvoorwaarden ten aanzien van de uitwateringsfunctie
en het verloop van de w e g aangegeven. De randvoorwaarden, zoals die voor de
aanpassing van de Dalemse sluis gelden, zijn als volgt:
* Keerfunctie:
- de nieuwe kering moet een waterstand van N A P + 6,50 m kunnen keren.
- de oude sluis krijgt geen functie wat betreft het keren van het hoog water.
- de kerende hoogte moet op eenvoudige wijze verhoogd kunnen worden tot
N A P + 7 , 0 0 m. In het nieuwe ontwerp dient daar rekening mee te worden
gehouden.
- indien nodig moet voor de nieuwe kering een stortebed worden aangebracht om
tijdens het uitlaten van water op de rivier schadelijke erosie te voorkomen.
- de nieuwe kering moet aansluiten op de kruin van de nieuwe dijk.
- voor onderhoudswerkzaamheden wordt een tweede kering (schotbalkkering)
aangebracht.
* Uitwateringsfunctie:
- de uitwatering in het geval van een gei'nundeerde polder moet gecontroleerd
kunnen plaatsvinden, dit betekent dat wanneer er een verval (in de polder hoog,
op de Merwede laag) over de sluis staat deze moet kunnen worden geopend.
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- de kering moet in die richting maximaal ongeveer 2,5 meter kunnen keren.
- tijdens het uitlaten van water moeten de bestaande sluiswanden overeind blijven
staan.
* Verkeersfunctie:
- de weg en daarmee ook de nieuwe brug komt op de plaats van de huidige brug.
- de nieuwe brug mag geen belasting zijn voor de oude muren.
- de nieuwe brug moet voldoen aan de laagst geldende klasse, dit is de klasse 3 0 ,
met een asdruk van 10 ton.
Naast deze randvoorwaarden is er de eis dat rekening moet worden gehouden met
het beschermde stadsgezicht en de cultuurhistorische waarde (zie historische
beschrijving in Bijlage B) van de sluis.
7. VOORKEURSVARIANT
In de projectgroep is door de betrokkenen gekozen voor het verder uitwerken van
variant 1A. Deze variant voldoet volgens de betrokkenen het best aan de gestelde
randvoorwaarden en de eis op het gebied van het stadsgezicht en de cultuurhistorische waarde. Daarnaast wordt bij een uitbouw van de nieuwe hoofden en
deuren met moderne materialen de historische opbouw van de strijd tegen het
water verder voortgezet.
In de voorkeursvariant worden drie stel nieuwe puntdeuren juist voor de huidige
buitendeuren geplaatst. Door de deuren juist voor de bestaande hoofden te zetten
is de volgende stap in de reeks duidelijk aangegeven. Hierdoor blijft ook de
samenhang van de sluis met de rivier beter beleefbaar, iets wat bij een kering op de
plaats van de huidige kistdam verloren gaat.
Deze voorkeursvariant is in principe hetzelfde als die in het dijkversterkingsplan
Gorkum-Vuren.
Aspecten vormgeving nieuwe kering (door E.J. Brans):
Doordat de functie van dit waterbouwkundige kunstwerk gehandhaafd blijft, is het
van groot belang in de vormgeving deze historische continuiteit uit te drukken. Bij
elke aanpassing van de sluis aan veranderde omstandigheden is een onderdeel
toegevoegd dat op de verandering inspeelt. Door de noodzaak militair inundatiewater te kunnen keren is een stel naar binnen kerende deuren toegevoegd, om de
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door de tijd steeds hoger wordende hoogwaters het hoofd te bieden is een stel
hogere deuren aan de buitenzijde toegevoegd. Het ligt daarom voor de hand om bij
aanpassing aan het nu gestelde Maatgevend Hoog Water weer een aanpassing uit
te voeren, die op deze verandering inspeelt. Daarbij ligt het in lijn van de
ontwikkeling van de sluis om een moderne vormgeving te kiezen, gebruikmakend
van moderne technieken. Dit sluit ook aan bij de huidige opvattingen over
aanpassing en hergebruik van cultureel erfgoed. In de vormgeving is het van belang
dat de functionele samenhang van de nieuwe kering met de oudere constructie
beleefbaar wordt. De nieuwe kering moeten daarom een moderne uitdrukking
hebben, maar moet tevens een logische voortzetting van de ontwikkeling van de
sluis aangeven.
Voor de materialisering kan gedacht worden aan staal en beton, als duidelijk
nieuwe materialen. Door de toepassing van deze materialen wordt uitgedrukt dat de
sluis ook nu nog een functie heeft. Daarbij wordt een contrast geschapen met de
oude bakstenen constructie; het nieuwe gedeelte is duidelijk als zodanig
herkenbaar. De deuren kunnen zowel in staal als in hout worden uitgevoerd. Beide
materialen worden op dit moment voor nieuwe werken toegepast.
In detaillering en schaal moet het nieuwe werk zich voegen naar de bestaande
constructie. Het nieuwe werk moet duidelijk als nieuw te herkennen zijn, maar mag
de bestaande sluis niet overstemmen door zijn schaal. De detaillering moet een
aansluiting vinden met de relatieve fijnheid van het bak- en natuursteenwerk en de
stalen detaillering, omdat anders op detailniveau de bestaande constructie wordt
overschaduwd. Hetzelfde geldt voor de afwerking en kleurstelling van zowel het
betonwerk als de stalen onderdelen.
Door middel van de detaillering en afwerking is het mogelijk, indien gewenst
contouren en belijningen aan te geven van de voor de nieuwe kering af te breken
delen.
Om een indruk te krijgen hoe het sluizencomplex emit zou kunnen gaan zien heeft
M . van Dorssen op basis van het bovenstaande een impressie gemaakt van de
voorkeursvariant. Deze impressie is in dit plan gevoegd.
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Technische randvoorwaarden nieuwe kering:
Voor de voorkeursvariant gelden nog de volgende randvoorwaarden:
- de bovenkant van de sluismuren komt op N A P + 7 , 0 0 m te liggen.
- de deuren hebben een kerende hoogte van N A P + 6,50 m.
- de nieuwe kering wordt gedimensioneerd op een rivierwaterstand van N A P + 7 , 0 0
m (incl. opwaaTng), en een waterstand in de sluis van N A P + 1,00 m.
- de deuren van de nieuwe kering worden met een eenvoudige verbinding onderling
vergrendeld,
- er zal geen stroomvoorziening worden aangelegd.
- de leidingen die nu over de sluis lopen blijven gehandhaafd.
- de schotbalken in de nieuw te bouwen kering worden gebruikt o m , bij een
ondergelopen polder, een negatief verval te kunnen keren, en zo gecontroleerd
water op de rivier te kunnen uitlaten.
8 ONDERBOUWING VEILIGHEID
De nieuwe kering die voor de oude Dalemse sluis wordt geplaatst is een op zichzelf
stabiel staande constructie. Deze constructie bestaat uit drie betonnen 'kolken' met
in iedere kolk 66n paar houten deuren (azobe). Deze draaibare puntdeuren staan
continu in gesloten, en vergrendelde, positie. Achter ieder paar deuren wordt een
schotbalkkering aangebracht. Deze dient voor het negatief keren en kan in het
geval een deur vanwege onderhoud uit de sluis is genomen als primaire waterkering
fungeren.
De sluisdeuren worden voor de uiterste gebruikstoestand gedimensioneerd op een
kerende hoogte van N A P + 7,00 m (huidige M H W incl. opwaaTng is N A P + 6,15 m).
Ook de schotbalkkering wordt gedimensioneerd op een waterstand van N A P + 7,00
m.
Voor de waterstand in de sluis wordt in de uiterste gebruikstoestand N A P + 1,00 m
aangehouden.
De nieuwe kering wordt dus gedimensioneerd op een belasting die 66ns in de 1 2 5 0
4

jaar voorkomt (kans = 8 * 1 0 ' ) . Wanneer, volgens de normen van de T A W , bij de
dimensionering van een constructie het verschil in horizontale waterdruk met een
factor 1,25 wordt vermenigvuldigd is de gezamenliike kans op falen en bezwijken:
6

8 * 1 0 " . Daar de deuren van de nieuwe kering continu in gesloten positie staan en
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niet hoeven worden bediend vervalt het onderdeel falen (faalkans is 0). De kans op
6

alleen bezwijken is voor de nieuwe kering daarmee dus 8 * 1 0 " . Deze bezwijkkans is
veel kleiner dan de minimaal door de T A W gestelde norm.
In tegenstelling tot 'normale' sluizen, vervalt door het ontbreken van bewegende
onderdelen en bedienend personeel het onderdeel falen en is een tweede kering
overbodig. Desondanks is het met de, voor onderhoud aangelegde, schotbalkkering
wel mogelijk het M H W te keren.
9. VERHOGIIMG STABILITEIT OUDE GEDEELTE
9.1. Inleiding
E6n van de randvoorwaarden ten aanzien van de nieuwbouw bij en de renovatie
van de Dalemse sluis is dat de muren van het oude gedeelte in de toekomst (ook
tijdens eventueel uitlaten van water) blijven staan.
Uit de in april 1 9 9 6 uitgevoerde kernboringen (zie Bijlage C) blijkt dat het
metselwerk in de muren van goede kwaliteit is en een goede samenhang heeft
(afgezien van de plek waar de brug op rust). Ook staan alle muren netjes recht en
zijn er geen belangrijke verzakkingen opgetreden.
Geconcludeerd mag worden dat de middenmuren, die altijd symmetrisch worden
belast, stabiel staan. Dit wordt nog versterkt doordat de oude deuren, die nu nog
aan de muren 'hangen' in de deurkassen worden gedraaid en ondersteund, zodat
de muren volledig worden ontlast. Wanneer daarnaast het voegwerk van deze
muren, zowel onder als boven de waterlijn, wordt vernieuwd/verbeterd zullen deze
muren bestand zijn tegen sterke stroming (bij uitlaten van geinundeerd water).
Voor de zijmuren geldt een ander uitgangspunt. Deze muren worden asymmetrisch
belast. Naast de grondkerende functie moeten de zijmuren bij hoog water ook
water keren, omdat de waterstand in het dijklichaam (langzaam) zal stijgen en de
waterstand in de sluis/polder gelijk zal blijven. Voor de zijmuren geldt net als voor
de middenmuren dat wanneer het voegwerk wordt vernieuwd/verbeterd de muren
bestand zijn tegen sterke stroming. Ook de zijmuren worden gedeeltelijk ontlast
door het wegdraaien en ondersteunen van de oude deuren.
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In dit hoofdstuk is een kort overzicht gegeven van de verschillende mogelijkheden
om de stabiliteit van de zijmuren te verhogen. Bij alle genoemde oplossingen zal, in
verschillende mate, in een primaire waterkering worden ingegrepen. Daarom is in
overleg met het Waterschap bekeken welke van de genoemde maatregelen
acceptabel zijn en welke oplossing gekozen is.
Er is uitgegaan van t w e e mogelijke principes van aanpak, die in respectievelijk
paragraaf 9.2. en paragraaf 9 . 3 . zijn beschreven, te w e t e n :
9.2:

verlagen van de belastingen op de muren.

9.3:

verhogen van de stabiliteit (sterkte) van de muren.

In paragraaf 9.4. zijn de mogelijkheden met voor- en nadelen in een tabel
samengevat en is een keuze gemaakt.
9.2. Verkleinen belasting
9.2.1.

Huidige situatie.

In de huidige situatie worden de muren belast door de gronddruk van het
dijklichaam tot de bovenkant van de muur. De zijmuren bestaan uit een ' o u d ' en
een 'nieuw' gedeelte. Deze gedeeltes hebben respectievelijk een hoogte van;
N A P + 6,60 m en N A P + 7,40 m.
Bij hoog water zal de waterstand in de dijk, langzaam, stijgen. In het ongunstigste
geval zal de waterstand direct bij de sluis lineair aflopen van de rivierwaterstand
( M H W is N A P + 6 , 1 5 m, incl. opwaaing) tot het peil achter de sluis (ongeveer
N A P + 1,00 m). In dit geval zal de maximale waterstand, die de gedeeltes van de
oude zijmuren aan de rivierzijde moeten keren, ongeveer N A P + 3 , 0 0 m zijn.
De sluis vertoont geen belangrijke verzakkingen en de muren staan verticaal. Door
maatregelen te nemen, waarmee de horizontale belasting op de muren kan worden
gereduceerd, kan de stabiliteit worden vergroot. De factor waarmee de stabiliteit
wordt vergroot is afhankelijk van de gekozen ingreep en de mate waarin deze
wordt uitgevoerd.
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9 . 2 . 2 . Toepassen verankerde d a m w a n d .
E6n mogelijke manier van ontlasten van de muur is het vlak achter de muur
inbrengen van een d a m w a n d . Na het ontgraven tussen de damwand en de muren
(tot ongeveer drie meter diepte) kan de damwand met bijvoorbeeld groutankers in
het dijklichaam worden verankerd. Wanneer de damwand na het aanbrengen van
de ankers en het weer aanvullen van het ontgraven gedeelte niet verplaatst, neemt
deze een groot deel van de horizontale belasting (gronddruk) op. Op deze manier
wordt de sluismuur ontlast.
Met deze oplossing is de horizontale belasting op de zijmuren met ongeveer 10 %
te reduceren.
Belangrijk aandachtspunt bij deze oplossing is het voorkomen van lekkage door de
dijk langs de d a m w a n d .

9 . 2 . 3 . Toepassen verankerde damwand en licht materiaal.
Naast het aanbrengen van een verankerde damwand is het ook mogelijk om de
grond die tussen de damwand en de zijmuur zit te vervangen door licht materiaal.
Dit lichte materiaal (bijvoorbeeld: argex korrels of polystyreen) heeft een soortelijk
3

gewicht van ongeveer 6,5 k N / m . Om opdrijven van deze korrels te voorkomen
moet op de laag licht materiaal een betonnen afdekplaat worden gelegd.
Bij deze oplossing is het noodzakelijk dat aan beide zijden van de sluis lange
achterloopsheidsschermen worden aangebracht, om te voorkomen dat dwars door
de dijk een soort drain ontstaat, met kans op lekkage of erger. De damwand moet
aan de rivierzijde waterdicht zijn, en aan de polderzijde water door kunnen laten
(om vollopen van de 'kuip' te voorkomen). Daarnaast mag de damwand na het
aanbrengen van het lichte materiaal niet meer verplaatsen, anders wordt de
horizontale gronddruk alsnog via het lichte materiaal aan de muren doorgegeven.
De reductie van de belasting is afhankelijk van de mate waarin grond door licht
materiaal wordt vervangen. Hoe dieper de grond wordt ontgraven en vervangen
door licht materiaal des te groter is de reductie van de belasting op de zijmuren.
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Met de hier beschreven oplossing kan de horizontale belasting maximaal met
ongeveer 4 0 % worden gereduceerd.
9.3. Verhogen sterkte
9 . 3 . 1 . Huidige situatie.
In de huidige situatie staan de muren netjes verticaal en is uit kernboringen
gebleken dat de kwaliteit van het metselwerk in de muren goed is. Alleen onder de
brug is het metselwerk er slechter aan toe. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door
trillingen van passerende (zware) voertuigen.
Het verhogen van de stabiliteit van de muren door deze te versterken is op
verschillende manieren mogelijk:
-

versterken van het metselwerk, door bijv. injecteren,

-

het stempelen van de muren,

-

het in de muren aanbrengen van (betonnen of stalen) balken of profielen,

-

het aan de muur bevestigen van ankers.

Omdat het metselwerk in het grootste gedeelte van de oude muren goed is, is het
injecteren van muren alleen voor het gedeelte onder de brug een mogelijke
oplossing.
Het aanbrengen van balken is alleen nuttig wanneer over een lang stuk de muur
een slechte samenhang heeft, of om concentraties van krachten op het metselwerk
uit te spreiden. Alleen de tweede toepassing is hier van belang.
In de volgende paragrafen is gekeken naar het stempelen van de muren op t w e e
verschillende niveaus en het aanbrengen aan ankers in combinatie met het
aanbrengen van een profiel in de muren.
9 . 3 . 2 . Toepassen stempel op bodem.
Door op de oude, houten, vloer een betonnen vloer van enkele decimeters dik te
storten (eventueel voorzien van stalen buisjes of wapening), ontstaat op de bodem
een stempel. Dit stempel voorkomt dat de (zij-) muren door de grond- en waterdruk
de sluiskolk in wordt gedrukt.
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In de huidige situatie wordt deze druk opgenomen door een deel van de houten
vloer. Deze kan door het stempel worden ontlast.
9 . 3 . 3 . Toepassen stempels bovenaan muren.
De muren kunnen voor het groot deel worden ontlast door stempels aan de
bovenzijde van de muren aan te brengen. Omdat stempels op deze hoogte
gedeeltelijk in het zicht zullen worden aangebracht moet aan het uiterlijk van deze ,
zichtbare, stempels aandacht worden besteed.
Brug:
Een plaats waar dit mogelijk is, is onder de brug omdat het stempel dan geheel aan
het zicht wordt onttrokken. Nog beter is het wanneer de brug ook de functie van
stempel heeft.
Het nadeel bij het stempelen ter plaatse van de brug is dat juist op die plaats de
samenhang van het metselwerk slecht is. Om dit op te vangen zullen maatregelen
moeten worden genomen, zoals het op die plaats injecteren van het metselwerk of
het plaatsen van een balk of plaat in het metselwerk. Wanneer de samenhang van
het metselwerk is verbeterd, kan met een stempel ter plaatse van de brug een
groot gedeelte van de muren worden ondersteund.
Buitenste deuren:
Een tweede mogelijke plaats waar stempelen goed mogelijk is, is ter plaatse van de
buitenste deuren in het oude gedeelte. Op die plaats is de samenhang van het
metselwerk goed, zodat een groot gedeelte van de muren kan worden ondersteund.
Het nadeel echter bij het stempelen ter plaatse van de buitenste deuren is dat het
stempel niet aan het zicht kan worden onttrokken.
Nieuwe kering:
Om bij de buitenste deuren de muren te stempelen kan ook als ondersteuning van
de muren gebruik worden gemaakt van de sterkte van de muren van het nieuw te
bouwen gedeelte. Omdat het oude gedeelte los moet staan van het nieuwe te
bouwen kering mag een eventuele ondersteuning van de muren alleen in
horizontale richting dwars op de muren werken. Overdracht van krachten in andere
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richtingen mag niet mogelijk zijn. Het effect is dan hetzelfde als de hierboven
beschreven stempeling van de muren ter plaatse van de buitenste deuren.
Het bijkomend voordeel van deze manier van ondersteuning van de muren is, dat er
geen enkele invloed is op het aanzicht van de sluis.
Belangrijk bij deze oplossing is de mate waarin de oude muren de, op het uiteinde
geconcentreerde, dwarskracht kunnen opnemen.
9.3.4. Doorverbinden verankering d a m w a n d aan muren.
Deze oplossing kan worden toegepast wanneer de damwand zowiezo wordt
geplaatst (bijvoorbeeld voor de eerder genoemde ontlastingsmaatregelen).
De oude muren worden verbonden met de reeds verankerde d a m w a n d . Op deze
manier zijn de muren, naast de ontlasting van een gedeelte van de gronddruk door
de d a m w a n d , ook verankerd in het dijklichaam. Deze oplossing combineert een
ontlastingsmaatregel met een versterkingsmaatregel.
A a n de voorzijde van de oude zijmuren moet een profiel (verzonken) in de zijmuren
worden aangebracht. Dit profiel wordt daarna door de muur heen bevestigd aan
een aantal ankers. Door de verdeling van de krachten door het profiel worden
concentraties van krachten in het metselwerk voorkomen. Uiteindelijk zal het profiel
achter metselwerk worden weggewerkt.
Voor deze oplossing is het noodzakelijk tussen de damwand en de muren tot
ongeveer drie meter diepte te ontgraven. De damwand kan dan met groutankers
worden verankerd en er is ruimte om de verankering naar de muren aan te leggen.
Nadeel van deze oplossing is dat er een damwandscherm en ankers in het
dijklichaam komen te liggen.
9 . 3 . 5 . Verbinden ankers direct aan muren.
Deze oplossing is grotendeels gelijk aan de vorige (zie paragraaf 9.3.4).
Het verschil is echter dat hier geen damwand wordt aangebracht (dus geen
beperking van de gronddruk op de muren). Er worden ankers in het dijklichaam
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aangelegd en door de muren heen verbonden met het profiel dat (verzonken) in de
muren is aangebracht.
Om verticale krachten te voorkomen mogen voor de verankering geen groutankers
worden gebruikt, maar moeten traditionele ankers worden toegepast. Deze worden
in het dijklichaam ingegraven.
Voor deze oplossing is het noodzakelijk achter de muren en ter plaatse van de
ankers tot ongeveer drie meter diepte te ontgraven. Dit is noodzakelijk om de
ankers op een voldoende diepte te kunnen leggen en om de ankers te kunnen
verbinden met het profiel aan de andere zijde van de muren.
9.4. Aanpak
Uit overleg met het Waterschap is gebleken dat geen van de hier genoemde
oplossingen voor het Waterschap onnacceptabel is, mits de veiligheid van de
waterkering ter plaatse kan worden gewaarborgd.
In tabel 9.1 zijn de genoemde mogelijkheden, met de belangrijkste voor- en
nadelen, samengevat. In de vergelijking zijn verschillen in kosten (van bv.
materialen) buiten beschouwing gelaten.
Op basis van een vergelijking van de omvang van de ingrepen (en daarmee de
kosten) die de verschillende oplossingen met zich meebrengen is gekozen voor het
stempelen van de muren, zowel op de bodem (paragraaf 9.3.2) als op t w e e
bovenin de muren gelegen punten (paragraaf 9.3.3).
10 SANERINGSPLAN
Het sluiscomplex bevat 5 0 0 m 3 verontreinigde waterbodem. Deze hoeveelheid
dient gesaneerd te worden. Dit zal geschieden conform het saneringsplan, dat in
Bijlage E is gevoegd.
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OPLOSSING

voordelen

nadelen

Verminderen belasting
Toepassen verankerde
damwand (9.2.2).

Toepassen verankerde
damwand en licht
materiaal (9.2.3).

- geen aanpassingen aan oude
muren.

- geen aanpassingen aan oude
muren.
- goede belasting vermindering
mogelijk.

- beperkte belasting vermindering.
- graven in waterkering.

- veel graafwerk en 'vreemd'
materiaal in waterkering.
- extra aanpassingen nodig ter
voorkoming van lekkage.

Verhogen sterkte
Toepassen stempel op

- muren plaatsvast.

bodem (9.3.2).

- stempels uit het zicht.

- extra aandacht voor krachtswerking
op/in muur.

- geen graafwerk in waterkering.
Toepassen stempels

- muren plaatsvast.

- 66n stempel in het zicht.

bovenaan muren

- geen graafwerk in water-

- extra aandacht voor krachtswerking

(9.3.3).
Doorverbinden

kering.
- muren plaatsvast.

verankering damwand

op/in muur.
- graafwerk in waterkering
- extra aandacht voor krachtswerking

aan muren (9.3.4).

op/in muur.
- twee oplossingen samen, overdaad.

Verbinden ankers

- muren plaatsvast.

direct aan muren

- graafwerk in waterkering
- extra aandacht voor krachtswerking

(9.3.5).

op/in muur.
- ankerkracht en verdeling lastig te
bepalen.

tabel 9.1 Mogelijkheden

voor het verhogen van de stabiliteit

van het oude

gedeelte.

11. GLOBALE BOUWFASERING VOORKEURSVARIANT
Hieronder is een globale bouwfasering gegeven van de voorkeursvariant:
1

aanbrengen stalen damwand bouwkuip (aansluiten op bestaande constructiepolderzijde)

2

ontgraven achter buiten- en vleugelwanden
* wanneer nodig gelijkopgaand met ontgraving grondwaterstand verlagen
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waterstand maximaal tot 0 . 0 5 m boven bestaande vloerconstructie verlagen
indien waterstandsverlaging niet of onvoldoende mogelijk is:
* vloer ballasten
* overgang oud en nieuw werk kleikist aanbrengen

4

uitvoeren ontlastings/versterkingsmaatregelen oude gedeelte

5

slopen deel bestaande constructie en vleugelwanden
- inzagen metselwerk
- slopen metselwerk
- verwijderen houten vloerconstructie
- verwijderen bodembescherming tussen bestaande constructie en kistdam

6

op scheiding oud en nieuw werk damwandscherm aanbrengen

7

t.p.v. nieuwbouw ontgraven tot N.A.P. - 2 . 0 0

8

knijpen palen bestaande constructie

9

maken fundering en vloerconstructie
* maken fundering
* aanbrengen onderwaterbeton

10

maken wandconstructie en afbouw nieuwe kering
* achterloopsheidsscherm in constructie opnemen
* aanliggend damwandscherm kistdam wordt onderloopsheidsscherm
* inhangen nieuwe houten puntdeuren

11

aanbrengen stalen damwand vleugelwanden

12

aanvullen achter buitenwanden kering

13

verwijderen overtollige delen kistdam of afbranden en opnemen in nieuwe
waterkering

14

aansluiten dijkprofiel tegen suatiesluis

15

afwerken nieuwe kering (stortebed?)

16

KERING GEREED

Kering binnen twee jaar gereed.
17

gelijktijdig aan bovengenoemde werkzaamheden wordt fundering bestaande
brug aangepast

1 7 A verwijderen bestaande brug
17B aanpassen fundering buitenwanden en/of oplegging tussenwanden
17C plaatsen nieuwe brugdelen
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De werkzaamheden ten behoeve van het vergroten van de stabiliteit van de oude
muren en het opknappen van het oude gedeelte zullen waar mogelijk gelijktijdig met
de nieuwbouw worden uitgevoerd.
12 EIGENDOMSSITUATIE
Voor de realisering van het dijkversterkingsplan is geen grondverwerving
noodzakelijk (zie Bijlage F).
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BIJLAGE A

TEKENINGEN VAN DE DRIE VARIANTEN
In deze Bijlage zijn schetsmatige tekeningen gegeven van de eerder beschreven
varianten. Voor alle varianten (1A, 1 B, 2 en 3) is een bovenaanzicht gegeven,
terwijl voor de varianten 1A en 1B ook e6n gezamenlijke dwarsdoorsnede is
toegevoegd.
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BIJLAGE B
HISTORIE VAN DE DALEMSE SLUIS
In deze Bijlage is een beschrijving gegeven van de historie van de Dalemse sluis,
geschreven door dhr. Brans (cultuurhistoricus);
In 1 2 8 4 besluiten de Heeren van de Vijf Heerenlanden de dijkring te sluiten door
ondermeer de aanleg van de Diefdijk. De Diefdijk w a s bedoeld, bij overstroming van
het toen nog niet geheel bedijkte bovenstroomse gebied, de Alblasserwaard en de
Vijf Heerenlanden voor inundatie te behoeden. De Diefdijk heeft een aantal keren
zijn taak moeten uitvoeren, met wisselend s u c c e s . Om bij een, zich steeds
frequenter voorkomende, breuk van de Lekdijk de waterstand tegen de Diefdijk zo
laag mogelijk te houden en om de Tielerwaard sneller droog te kunnen krijgen, is de
uitwateringssluis bij Dalem aangelegd. In 1661 is de eerste steen gelegd van de
toen nog uit drie kokers bestaande sluis. In elke koker w a s een stel puntdeuren
aangebracht.
Bij de inval van de Fransen in 1 6 7 2 speelt Gorinchem een cruciale rol in de
verdediging van de Waterlinie. De sluis wordt door de oorlogshandelingen
beschadigd. Pas in 1 6 8 0 wordt de schade hersteld. In 1 7 8 5 wordt de sluis
gerenoveerd.
Door de Franse bezetting wordt de sluis in de winter van 1 8 1 3 - 1 4 v e r n i e l d . Na het
vertrek van de Fransen wordt het herstel door het Rijk gefinancierd. In 1 8 1 6 nam
het Rijk het onderhoud over. Vanaf nu krijgt de sluis de functie van inundatie- en
de-inundatiesluis. Bij de verbouwing van 1 8 1 5 zijn de gewelven vervangen door
een houten wegneembare brug. De sluis heeft dan een stel puntdeuren en een
schotbalksponning per koker. De schotbalken in de sluis werden waarschijnlijk op
de gewenste hoogte gezet en dienden als drempel om bij lage Waalstand de juiste
inundatiediepte te kunnen stellen.
Om de sluis te kunnen verdedigen in de jaren ' 3 0 van de 19" eeuw worden aan de
westzijde van de sluis t w e e batterijen aangelegd. Een derde batterij wordt meer
oostelijk, ter plaatse van het huidige kerkhof, aangelegd. De aanleg van deze
verdedigingswerken geeft het militaire belang aan van de sluis.
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In de winter van 1 8 4 8 - 4 9 wordt de sluis door ijsgang ontzet. Daarbij is de sluis
door zettingen, die waarschijnlijk het gevolg waren van de aanleg van de batterijen,
gaan lekken. Om het lekwater op te vangen is in deze jaren de kwelkade aan de
binnenzijde aangelegd. Omdat de kerende hoogte te gering geworden w a s , is bij de
herstelling een tweede en hoger stel deuren voor de bestaande deuren geplaatst.
Door middel van schuiven kan water worden gezet tussen de t w e e stel deuren,
waardoor de feitelijke kerende hoogte wordt verdeeld over de t w e e stellen.
Voor het stellen van een militaire inundatie wordt het nodig geacht een stel naar
binnen kerende puntdeuren aan te brengen en de schotbalkkering te verdubbelen
zodat er een vulling in aangebracht kan worden. De lage deuren dienen ten tijd van
een inundatie als drempel ter beheersing van de inundatiediepte. De sluis is
hiervoor aan de binnendijkse zijde met anderhalve meter verlengd.
Omdat de sluis erg lekt, worden in 1901 de deuren vernieuwd en van stalen
schuiven voorzien. Aangezien de schuiven erg lekken zijn de schotbalken
ingebracht en wordt nu een kering in drie stappen bewerkstelligd. Dit lost echter
het probleem niet of maar ten dele op, omdat nu de deuren onvoldoende druk
krijgen om in hun aanslagen te worden gedrukt. Voor de deuren wordt daarom na
de renovatie grond gestort, waarschijnlijk om enerzijds het lekken via de drempel te
voorkomen en anderzijds de deuren dicht te drukken.
In 1 9 0 6 lekt de sluis nog steeds. Hierop is de schotbalkkering opnieuw
aangebracht en de ringkade verhoogd tot N A P + 1,40 m. In 1 9 1 0 wordt de
schotbalkkering verder verhoogd, omdat de sluis bij hogere waterstanden weer
meer lekt. Vrijwel de volledige waterkering wordt vanaf dat moment verzorgd door
de schotbalkkering.
Ten tijde van de Eerste wereldoorlog wordt de sluis in gereedheid gebracht voor
zijn functie in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De grond voor de deuren wordt
verwijderd, waardoor de sluis weer gaat lekken. Na de oorlog wordt er weer grond
voor de deuren aangebracht.
Na de hoge waterstanden van 1 9 1 9 - 2 0 worden de lekwater problemen aangepakt.
De deuren worden vervangen en onder de vloer nabij de puntstukken en de ruimten
achter het metselwerk worden met een cementspecie geTnjecteerd. Verder wordt
het metselwerk ingeboet, scheuren gerepareerd en voegen vernieuwd. De
puntstukken krijgen een vulling en de vloer is waterdicht gemaakt door naden dicht
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Bijlage B

te zetten. Het resuitaat na de heringebruikneming in november 1921 w a s , dat de
sluis voldoende dicht bleek.
In 1 9 4 9 wordt de sluis, concluderend uit de datum op de deuren, wederom
gerenoveerd, waarbij in ieder geval de deuren worden vernieuwd.
In 1 9 8 6 blijkt de sluis niet meer aan de eisen w a t betreft het Maatgevend Hoog
Water te voldoen en wordt aan de rivierzijde van de sluis een kistdam geplaatst.
Rond die tijd wordt een deel van het metselwerk vernieuwd, danwel hersteld.
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Samenvatting
Ten behoeve van een uitbreiding van het oude sluizencomplex van de Dalemse sluis in de
Merwededijk te Dalem, werd Nebest gevraagd een onderzoek uit te voeren teneinde een
indruk te verkrijgen van de stabiliteit van het bestaande historische kunstwerk. De uit 1660
daterende sluis werd in de geschiedenis diverse malen beschadigd en er zijn als herstel of in
het kader van een herwaardering verschillende reparatiewerkzaamheden uitgevoerd.
De resultaten van een algemene visuele inspectie worden beschreven waarbij de meest
opvallende conclusies zijn dat de verbinding tussen het oorspronkelijke (oude) deel en de in
een later stadium uitgevoerde verlenging van de sluis met een hoger deel, gescheurd is. De
stand van de wanden (vertikaalstanden en hoogten) zijn op dit moment echter correct. Een
en ander wordt bemoeilijkt door de verschillende reparaties die in de loop der jaren zijn
uitgevoerd waarbij eventuele zettingen, zakkingen en scheefstanden mogelijk reeds werden
gecorrigeerd.

Een en ander wordt bevestigd door kernen die op twee plaatsen vertikaal en op drie plaatsen
horizontaal uit de wanden zijn geboord. De algemene indruk van deze kernen is goed. De
beschrijving van de kernen geeft aan dat de kwaliteit van de stenen en het voegwerk
plaatselijk enige onvolkomenheden bevatten maar dat de algemene samenhang en de
kwaliteit van de stenen van het metselwerk goed zijn. Bij kern nummer 4 (horizontaal uit de
deurkas van de lage binnendeur) lijkt het oppervlak een reparatie te betreffen waarbij een
mogelijke scheefstand van de wand gecorrigeerd is. Dit wordt afgeleid uit de perfecte
voegrichting evenwijdig met de richting van de boring in de buitenste twee steenlagen, en de
duidelijk daarvan afwijkende schuine richting van de voegen in het overige deel van de
kern.

Zoveel mogelijk informatie wordt gepresenteerd op inspectietekeningen (bijlage 1) en in
een fotoreportage (bijlage 2). Bijlage 3 geeft een kopie van het artikel in het blad "De
Ingenieur" uit 1922 met enige historische informatie en een verslag van het grote
onderhoudswerk in 1921 -1922.
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1.

Inleiding

In opdracht van Bouwdienst Rijkswaterstaat is door Nebest een inspectie uitgevoerd aan de
toestand van de uitwateringssluis bij Dalem.
Het doel van deze inspectie was een beeld te vormen van de toestand waarin de sluis
verkeert en welke schademechanismen eventueel optreden. Het bestaand gedeelte wordt
geconserveerd. De standzekerheid en de algemene staat van de sluis is van belang in
verband met een uitbreiding met een nieuw, zelfstandig functioneel sluishoofd met hogere,
beweegbare deuren aan de zuidzijde van de huidige constructie.
De constructie is onderworpen aan een uitgebreide visuele inspectie waarbij ook de
verticaalstanden met behulp van een schietlood bepaald zijn. Daarnaast is de buitenzijde van
de westelijke sluiswand op drie plaatsen tot op een diepte van circa drie meter ontgraven.
Vervolgens zijn op twee plaatsen in een sluiswand verticale kernen geboord tot op
vloerhoogte en op drie plaatsen horizontale kernen uit de voile dikte van de sluiswand.
Tenslotte zijn op alle vier de wanden op een aantal plaatsen de hoogten ingemeten door
middel van waterpassen ten opzichte van een N A P bout, welke is ingestort in de gevel van
het pand Merwededijk 6 te Dalem.
De resultaten van de bovengenoemde inspectie zijn in dit rapport opgenomen, inclusief
inspectietekeningen en een fotoreportage.
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2.

Algemene informatie over de constructie

2.1

Beschrijving cn definities

Het sluizencomplex is gesitueerd in de Merwededijk tussen Dalem en Gorinchem. (Zie
kopie gedeelte topografische kaart in bijlage 1). Binnen de sluis bevindt zich een
kwelmeertje. De uitwatering naar de Dalemsche Geul die uitmondt in de Merwede/Waal is
afgedamd door een kofferdam met aan twee zij den een zware stalen damwand.
Bij de ter beschikking gestelde informatie behoort een kopie van een tekening getiteld
c

"Inundatiesluis bij Dalem". Linksboven op de tekening staat " l Genie Commandement
Gorinchem 1897". Op de tekening zijn een plattegrond, enkele aanzichten en doorsneden
getekend. Ook is een overdruk uit het weekblad "De Ingenieur" van 2 december 1922, N r 48
ter beschikking gesteld waaruit de historische informatie is gehaald. Tenslotte is contact
opgenomen met de aannemer die in de nabijheid de dijkverbreding cq verbetering in
uitvoering heeft. Hiervan is de informatie met betrekking tot de aanwezigheid van kabels en
leidingen afkomstig welke vooral van belang was bij de ontgravingen.

De uitwateringssluis bestaat uit drie kolken waaroverheen een betonnen brug is gesitueerd.
De wanden zijn van oost naar west wand 1, 2, 3 en 4 genummerd. Aan de noordzijde
bevindt zich de kwelkom, aan de zuidzijde is de toegang naar de Dalemse Geul afgedamd
door een kofferdam van stalen damwanden. Van noord naar zuid treft men in de kolken eerst
de schotbalken-kering aan. Dan de betonnen brug in de Merwededijk, vervolgens de eerste
houten deuren (welk gedeelte de oude kolk wordt genoemd) en tenslotte de tweede, hogere
set houten deuren (in de nieuwe kolk of het nieuw gedeelte). De buitenwanden (wanden 1 en
4) lopen, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde, uit in vleugelwanden die in een hoek
van ruim 20° naar buiten wijken. Alle wanden zijn opgetrokken uit metselwerk. Kopse
zijden en bovenkanten zijn beschermd door natuurstenen blokken. Sommige afdekplaten
zijn vervangen zijn door betonplaten.

Inspectietekening nummer 1 (Bijlage 1) betreft een overzicht van het sluizencomplex.
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2.2

Historisch overzicht

In het volgende historisch overzicht (uit "De Ingenieur" Nr 48 van 2 december 1922) is
relevante informatie samengevat van belang voor het doel van deze inspectie.
De oorspronkelijke functiebenaming is "hulp- en inundatiesluis" en de bouwopdracht
dateert van 1660. De eerste herstelwerkzaamheden werden in 1680 uitgevoerd, nodig om de
schade uit de oorlog in 1672 met Lodewijk de X I V te repareren! In de winter van 1813 1814 is, tijdens de Franse bezetting, opnieuw schade toegebracht. In 1816 wordt het
onderhoud overgedragen aan Rijkswaterstaat. In 1848 wordt de sluis drooggezet waarbij
zettingen in de muren worden geconstateerd. De oorzaak wordt gezocht in zware werken in
de omgeving en aanvullende zetting door kering van extreem hoge waterstand en zware
ijsgang in de winter van 1848 - 1849.

In 1850- 1851 wordt de hogere kering (tweede set deuren in de "nieuwe kolk") gebouwd.
De funktie van het sluizencomplex wordt in 1855 opgeheven. De opmerkingen over de
lekkages blijven echter aanhouden. De naar binnen kerende lage deuren, die op de tekening
van 1897 nog voorkomen, zijn in 1897 geplaatst voor inundatiedoeleinden. In de huidige
constructie zijn deze deuren niet aanwezig.

In 1901 worden alle deuren vernieuwd maar de klachten over lekkages blijken daar niet door
verholpen, hetgeen in 1906 wordt bevestigd. Van 1917 tot 1918 is het beheer van de sluis
onder toezicht van het departement van oorlog geplaatst. In 1919 wordt het onderhoud weer
door Rijkswaterstaat overgenomen. In 1920 volgt een grootscheeps onderhoud waarover het
betreffende artikel informeert. De meest relevante verbeteringen zijn:
1)

alle deuren zijn vernieuwd,

2)

lekkages in de vloer zijn opgespoord en geinjecteerd met cement-grout, ook
zijn vloergedeelten gerepareerd,

3)

scheuren in de muren zijn uitgekapt en gerepareerd tot op de voile dikte van
de muren.

Een van de meest opmerkelijke conclusies in het artikel uit 1922 betreft het vraagteken dat
geplaatst wordt bij de mogelijke verdergaande zetting in de toekomst van het oude gedeelte,
en dat hierin niet de enige oorzaak van de lekkages is te vinden. Gezien de zorgvuldigheid
NEBESTBV
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waarmee, en de gunstige omstandigheden (lage waterstanden) waarin de herstellingen in
1920 - 1921 hebben plaatsgevonden mag worden verondersteld dat alle schade die zich nu
eventueel manifesteert daarna ontstaan is.
Hoewel er niets over bekend is betreffen de wijzigingen van latere datum in ieder geval:

NEBESTBV

1)

Het aanbrengen van een betonnen brug over het oude sluisgedeelte en

2)

Het aanbrengen van nieuwe deuren waarin het jaartal 1949 is gesneden.
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3.

Wijze van onderzoek

Om inzicht te krijgen in de technische staat van de constructie zijn de volgende
werkzaamheden verricht:

•

Algemene visuele inspectie van de bovenzijde van het sluizencomplex (lay-out en
afmetingen). Hierbij zijn de dagmaten bepaald en de afmetingen van de plattegrond
alsmede waarnemingen van scheuren en losliggende platen. Een beschrijving in het
overzicht van de horizontale vlakken.

v'

Algemene visuele inspectie van de wanden van het sluizencomplex. Een overzicht
van de vertikale vlakken bestaande uit de wanden van de sluismuren en de
scheidingswanden in de kolken. Hierbij zijn ook de waarnemingen genoteerd van de
ontgravingen aan de noordzijde van wand 1. De gedeelten zijn gedefinieerd als
volgt:

a)

De vleugelwanden aan de buitenzijde van het sluizencomplex.
(Niet van toepassing bij wanden 2 en 3).

b)

Het buitenhoofd van de sluis.

c)

Deurkasgedeelte van de hoge (nieuwe) deuren.

d)

Binnenhoofd van het nieuwe sluisgedeelte.

e)

Deurkasgedeelte van de lage (oude) deuren.

f)

Gedeelte van de oude kolk onder de brug.

g)

Binnenhoofd van het oude sluisgedeelte waarin de schotbalksponningen.

h)

De vleugelwanden aan de binnenzijde van het sluizencomplex.
(Niet van toepassing bij wanden 2 en 3).

De gedeelten a) en b), respectievelijk de buitenvleugelwanden en de wanden van het
buitenhoofd, zijn buiten de beschrijvingen gehouden gezien het feit dat deze op de
nominatie staan gesloopt te worden voor de geplande uitbreiding. De gedeelten a) en
h) zijn niet van toepassing op de tussenwanden 2 en 3.
Waterpassing van de hoogten waarbij gebruik is gemaakt van een NAP-hoogtebout
in de gevel van het pand aan de Merwededijk Nr 6. De de hoogte t.o.v. N A P van
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deze meetbout is bekend.
•

Controle van de rechtstand van de wanden met behulp van schietlood.

\/

De kernen die uit de wanden geboord zijn betreffen:
kern 1:

vertikaal uit nieuw gedeelte wand 1

kern 2:

vertikaal uit oud gedeelte wand 1

kern 3:

horizontaal uit nieuw gedeelte wand 1

kern 4:

horizontaal uit oud gedeelte wand 4 en

kern 5:

horizontaal uit nieuw gedeelte wand 4.

Ter illustratie wordt bij een aantal onderwerpen verwezen naar tekeningen en schetsen
welke opgenomen zijn in bijlage 1: inspectietekeningen en bijlage 2: een foto-bijlage.
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4.

Resultaten van de visuele inspectie

De gehele constructie is, ten behoeve van de visuele inspectie, verdeeld in een aantal
onderdelen welke afzonderlijk worden beschreven:

4.1

Overzicht

plattegroncl

De codering van de vlakken is ingetekend op de in bijlage 1 opgenomen tekeningen en
schetsen. Overige verwijzingen hebben betrekking op de foto's opgenomen in bijlage 2. De
bovenzijde van alle (metselwerk)wanden zijn beschermd door natuurstenen platen die op
enkele plaatsen vervangen zijn door betonplaten. Alleen wand 1 en 4 hebben aan de
bovenzijde een gedeeltelijk metselwerk oppervlak. Uit de verder in dit rapport weergegeven
resultaten van de inspectie aan de kernen blijkt dat, tenminste ter plaatse van het brede,
nieuwe gedeelte, dit metselwerk op een betonnen laag is aangebracht. Deze betonlaag
bevindt zich op circa 20 cm diepte onder het oppervlak en is circa 25 cm dik. De
natuurstenen platen zijn op diverse plaatsen gescheurd hetgeen op de overzichtstekening in
bijlage 1 is ingetekend. Ook zijn verschillende platen verschoven. Tussen de platen
onderling zijn verbindingsbeugels aanwezig geweest. Deze zijn soms nog aanwezig maar
verbogen maar de meeste zijn verdwenen. Een typisch beeld van de situatie is gegeven op
foto 1 waar een overzicht is gegeven van de bovenzijde van wand 3 in de richting naar
buiten.

4.2

Ontgraving wand 1

De ontgraving is uitgevoerd door een graafmachine die in de omgeving, bij de daar
werkzame aannemer aan de dijkverbetering, gehuurd is. Hiermee is ter plaatse van de op de
tekening in bijlage 1 aangegeven plaatsen de wand aan de buitenzijde vrijgegraven. Om een
volledig beeld te krijgen van de situatie is een gedeelte van de nieuwe wand, bij het brede
gedeelte, begonnen. Vervolgens is de ontgraving uitgebreid met een tweede ontgraving
waarbij de volledige aansluiting met de oude wand, het versmald gedeelte, is vrijgemaakt.
Om zeker te zijn dat de brede wand over de gehele lengte uniform is, werd verderop tegen
dezelfde wand de derde ontgraving uitgevoerd. De resultaten van de visuele inspectie zijn:
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4.2.1

Het oude gedeelte is een vertikale, in metselwerk opgetrokken muur met aan het
uiteinde, tegen het nieuwe gedeelte aan, een steunbeer ("contrefort") die circa 1 m
onder het maaiveld begint en waarvan elke rij met een halve steendikte wordt
uitgebreid. (zie foto 2). Het metselwerk in de ontgraving is vast en vertoont geen
opmerkelijke onvolkomenheden, met uitzondering van de aansluiting met het nieuwe
gedeelte, waar van onder tot boven, vermoedelijk over de gehele hoogte van de
muur, een scheur zichtbaar is. De maximale opening bedraagt 5 cm en minimaal
enkele mm. Beide zijden van de scheur staan recht tegenover elkaar. Doordat een
toe- of afname met de diepte niet duidelijk valt waar te nemen, lijkt het alsof de twee
wanden in het horizontale vlak uit elkaar zijn getrokken. Mede omdat de scheur
precies in de hoek van het oude smalle gedeelte en het brede nieuwe gedeelte zit is
niet duidelijk waar te nemen of er sprake is van een hoekverdraaiing tussen de twee
wanden aan weerszijde van de scheur. Foto 2 geeft een overzicht van de situatie na
ontgraving 1 en 2.

4.2.2

Het ontgraven gedeelte net voorbij de overgang van oud naar nieuw, tegen de
buitenzijde van wand 1, (zie foto 3) geeft een beeld van de uitvoering ter plaatse.
Vanaf het maaiveld gaat de metselwerkwand vertikaal naar beneden. Op circa 1 m
wordt de gehele wandlengte verbreed met een steenbreedte. Nog een meter dieper is
weer eenzelfde verbreding gevonden. Handmatig is vervolgens ook de verbreding op
3 m diepte gevonden. Hierdoor wordt vermoed dat de gehele wand uniform van
doorsnede is en van onder naar boven op elke meter met een halve steendikte
verjongd is. De derde ontgraving bevestigt dit vermoeden tenminste voor de
bovenste drie meter. Opmerkelijk is de kopwand van twee stenen dik die vanaf 1 m
van de bovenzijde duidelijk apart gebouwd is. Vermoedelijk is dit de wand die tegen
het hak en breekwerk van het oude gedeelte gebouwd is om daarmee een recht begin
te creeeren voor de nieuw te bouwen bredere uitbreiding. De vertikale voeg is vast
en dicht.

4.2.3

De volgende ontgraving is verderop langs wand 1 gemaakt (zie foto 4) ten behoeve
van een bevestiging van een uniforme doorsnede. Ook hier is geen schade gevonden.
Wel is de betonplaat gezien waarvan de aanwezigheid bij de beschrijving van
boorkern nummer 1 ook wordt bevestigd.
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4.3

Kolkwand 1

c) Deurkasgedeelte van de hoge (nieuwe) deuren.
Overzicht:
Zie foto nr 5.
Scheuren:
De enige zichtbare scheur loopt trapsgewijs diagonaal vanuit de overgang van oud
metselwerk en reparatie aan de slagstijl onder een hoek van 45° naar beneden. De totale
lengte is circa 1,60 m.
Reparaties:
Over de gehele lengte van de deurkas is op 1,80 m onder de bovenkant een overgang te zien
van oud- en nieuw metselwerk.
KalkuitbloeiTngen:
Komen vooral voor in een strookbreedte van 1 m van de metselwerkwand onder de reparatie
over de gehele lengte. Ook de meeste leksporen beginnen in dit gebied.
Onregelmatigheden:
In het midden van de lengte is over de volledige hoogte een sparing vrij gehouden ten
behoeve van de spindel waarmee de schuif in de deur bediend werd. Ook de sparing voor de
blijkbaar oorspronkelijk buiten de deur uitstekende schuif is in het metselwerk uitgespaard.
d) Binnenhoofd van het nieuwe sluisgedeelte. {wand 1)
Overzicht:
Foto 6 geeft een beeld van de onderzijde van de wand. Het bovengedeelte is duidelijk
nieuwer, recht en vlak opgetrokken. De wand is waarschijnlijk eerst tot op circa 1,20 m
boven de huidige (laag)waterlijn gesloopt. De slooplijn is daarop eerst volgezet met nieuwe
steen. Vervolgens is improviserend opgemetseld tot een horizontale voeg werd verkregen.
Daarna is de grootste reparatie afgewerkt op een rollaag en recht omhoog gemetseld. De
horizontale voegen ter hoogte van de slooplijn hebben een helling van 20 cm op een lengte
van 3 m naar buiten toe achterover hellend.
Scheuren:
In het hele wandgedeelte zijn geen scheuren aangetroffen.
Reparaties:
Zie overzicht. De gehele wand is vanaf 1,20 m boven de (laag)waterlijn nieuw.

NEBESTBV

rapport I - 1720 Sluis bij Dalem

versie 31 mei 1996

blz. II

Kalkuitbloeiingen:
In het overgangsgebied tussen oud en nieuw zijn op enkele plaatsen lichte kalksporen
gevonden. De aansluiting van het metselwerk en de natuurstenen slagstijl vertoont over de
totale hoogte kalkuitbloeii'ng met een verhoogde concentratie ter hoogte van de eerder
genoemde reparatielijn.
Onregelmatigheden:
Van het oude gedeelte (onderste 1 a 1,5 m) toont door uitloging van de voegen en lichte
vorstschade de metselwerkwand ruw.
e) Deurkasgedeelte van de lage (oude) deuren. (wand J)
Overzicht:
Voor dit gedeelte zijn foto's 7 en 8 opgenomen. Van onder naar boven zijn herkend: het
oude gedeelte met overeenkomstige lichte uitloging van de voegen en lichte vorstschade,
plaatselijke reparaties in een overgang naar een duidelijk nieuwer gedeelte en het gebruik
van verschillende steensoorten bij de reparatie. Op de halve hoogte is een overgang
waarneembaar die perfect aansluit op het bovenste gedeelte. Waarschijnlijk betreft het
daarom dezelfde reparatie met andere steen.
Scheuren:
In dit vlak komen in hoofdzaak twee relevante scheuren voor: vertikaal in de aansluiting van
het oude en het nieuwe sluisgedeelte (de scheur die waargenomen werd in de ontgraving aan
de andere kant van de wand en dus door en door loopt). De scheurwijdte is niet eenduidig
vast te stellen vanwege de ruwe randen, op enige afstand is wel duidelijk dat de scheurwijdte
van onder naar boven toeneemt.
Op foto 8 is de andere scheur te zien die diagonaal, trapsgewijs per steen verspringend door
de voegen loopt van ongeveer de halve hoogte tot aan de plaatselijke reparatie midden in het
onderste (oude) gedeelte.
Reparaties:
Evenals bij het hierboven beschreven binnenhoofd is ook ter plaatse van deze deurkas het
gehele bovenste deel vernieuwd. Ook is een gedeelte van de onderste helft duidelijk
gerepareerd. Hier is echter geen helling in de horizontale voegen waarneembaar.
Kalkuitbloeiingen:
Behoudens een kleine uitbloei'ing uit een voeg in het gerepareerd gedeelte is nauwelijks van
uitbloei'ing sprake.
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Onregelmatigheden:
De bovenste twee lagen, waarop de natuurstenen afdekking geplaatst is, lijken wat losser te
zijn dan de totale indruk, die goed is.
f) Gedeelte van de oude kolk onder de brug. (wand 1)
Overzicht:
Het totale vlak van de wand onder de brug, tussen de slagstijl van de oude, lage deuren en de
eerste schotbalksponning, is globaal in drie vlaken verdeeld: een deel betreft de reparatie
over de totale hoogte, gemiddeld circa 70 cm breed, een deel is de duidelijk later
opgemetselde wand die overeenkomt met de bovenste helft van de eerder beschreven
wanden en tenslotte het onderste deel dat ogenschijnlijk oorspronkelijk is. Het geheel wordt
met foto's 9 en 10 duidelijk gemaakt. De oude slagstijl bestaat uit delen.
Scheuren:
Op foto 9 is in het oorspronkelijke deel, een halve steen uit de vertikale reparatie, een scheur
van minimaal 1 m lang zichtbaar evenwijdig aan de reparatie.
Reparaties:
Reparaties betreffen het vlak tegen de slagstijl van de deur en de totale wand vanaf ruim een
meter boven de waterlijn.
Kalkuitbloeiingen:
Kleine uitbloeiingen worden verspreid over het gehele oppervlak aangetroffen behoudens bij
de vertikale reparatie.
Onregelmatigheden:
Op 85 cm onder de bovenrand is op de helft van de lengte een niet gerepareerd boorgat van
een vermoedelijke kernboring aanwezig. Op het gehele oorspronkelijke deel zijn de voegen
diep uitgeloogd en is door vorstschade het oppervlak van de stenen soms diep afgebroken.
g) Binnenhoofd van het oude sluisgedeelte waarin de schotbalksponningen. (wand 1)
Overzicht:
Foto 11 is het totale beeld van binnenhoofd en de vleugelwand.
Scheuren:
Op de wand, direct onder de, in dit geval betonnen, afdekplaat is een circa 30 cm lange,
diagonale scheur naar binnen toe waargenomen, vergelijkbaar met de scheur in de
schotbalksponning op dezelfde hoogte. Daarnaast lijkt de eerste rij stenen onder de
afdekplaat los te zijn gescheurd over de horizontale voeg.
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Reparaties:
Een duidelijke reparatie is aanwezig in de bovenste hoek.
Kalkuitbloeiingen:
geen noemenswaardige kalksporen gevonden.
Onregelmatigheden:
Geen onregelmatigheden.
h) De vleugelwanden aan de binnenzijde van het sluizencomplex. (wand 1)
Overzicht:
zie foto 11.
Scheuren:
Geen.
Reparaties:
Niet herkenbaar aanwezig.
Kalkuitbloeiingen:
Geen sporen gevonden.
Onregelmatigheden:
Geen.
4.4

Kolkwand 2 noordzijde

c) Deurkasgedeelte van de hoge (nieuwe) deuren.
Overzicht:
De totale wand is verdeeld in een bovenste en een onderste helft gescheiden door een
duidelijke reparatielijn. De onderste helft is het oude, niet gerepareerde deel waarvan de
voegen soms diep uitgesleten zijn. Het bovenste deel is met oude steen opnieuw gemetseld
en is dicht, recht en homogeen.
Scheuren:
Komen niet voor.
Reparaties:
Bovenste deel circa 2 m hoog.
Kalkuitbloeiingen:
Stenen in het onderste oude deel tussen de hoog- en de laagwaterlijn zijn oppervlakkig wit
uitgeslagen.
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Onregelmatigheden:
In het onderste deel zijn twee halve en een hele steen laminair afgebroken en verdwenen.
d) Binnenhoofd van het nieuwe sluisgedeelte. (wand 2 noord)
Overzicht:
Geen opmerkingen.
Scheuren:
Geen scheuren.
Reparaties:
Geen zichtbare reparaties aanwezig.
Kalkuitbloeiingen:
Oppervlakkig.
Onregelmatigheden:
Geen.
e) Deurkasgedeelte van de lage (oude) deuren. (wand 2 noord)
Overzicht:
Foto 12 geeft een overzicht van de reparatie in het onderste deel van de rand tegen de
slagstijl van de binnendeur.
Scheuren:
De overgang tussen reparatie(s) tegen de slagstijl en de gehele wand is gescheurd. Ook de
overgang tussen de twee reparaties is gescheurd.
Reparaties:
Vertikaal tegen de slagstijl binnendeur van onder tot aan halve hoogte. Het onderste deel
lijkt tweemaal te zijn gerepareerd.
KalkuitbloeiYngen:
Slechts een oppervlakkige witte uitslag is aanwezig op de stenen van de wand boven het
onderste oude gedeelte.
Onregelmatigheden:
Op drie plaatsen zijn enkele stenen laminair gebroken en verdwenen. De voegen in het oude
gedeelte ter hoogte van de verbreding van de reparatie toont een helling achterover naar de
slagstijl toe. De helling is met de reparaties gecorrigeerd.
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f) Gedeelte van de oude kolk onder de brug. (wand 2 noord)
Overzicht:
Het totale beeld is egaal en vlak.
Scheuren:
Geen.
Reparaties:
Tot een halve meter onder de betonnen (brug)oplegbalk is de wand opnieuw opgemetseld.
Ook aan deze (binnen)zijde van de slagstijl van de lage deur is in de hoogte een reparatie
uitgevoerd.
Kalkuitbloeiingen:
Gedeeltelijk op het oppervlak van de oude stenen en in enkele voegen is enige witte uitlag
waargenomen.
Onregelmatigheden:
Het oppervlak vertoont op verschillende plaatsen vorstschade en laminair gebroken stenen.
Op drie plaatsen ontbreken steenstukken. Op een meter onder de brugoplegging is een niet
gerepareerd boorkerngat aangetroffen.
g) Binnenhoofd van het oude sluisgedeelte waarin de schotbalksponningen. (wand 2 noord)
Overzicht:
Het gedeelte vanaf de schotbalksponningen is nieuw metselwerk.
Scheuren:
Geen.
Reparaties:
Op het onderste deel tot aan de bovenkant van de natuurstenen slagstijlen van de
verwijderde binnendeuren, is vrijwel het gehele wandgedeelte vernieuwd.
Kalkuitbloeiingen:
Alleen ter plaatse van de schotbalksponningen in de voegen.
Onregelmatigheden:
De natuurstenen afdekking van het lage oude gedeelte wat dienst deed als deurkas van de
verwijderde lage binnendeuren, is in verschillende richtingen gescheurd.
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4.5

Kolkwand 2 zuidzijde

c) Deurkasgedeelte van de hoge (nieuwe) deuren.
Overzicht:
Hierin zijn de sparingen aanwezig voor de spindel en de deurschuif die op de
oorspronkelijke deuren hebben gezeten (volgens tekening uit 1897). Deze attributen zijn op
de huidige deuren niet aanwezig.
Scheuren:
Op de overzichtstekening van dit gedeelte (wand 2 zuidzijde) zijn twee voegen gestippeld;
trapsgewijs vanaf de halve hoogte links en rechts van dit wandgedeelte door de voegen
diagonaal naar beneden lopend tot aan de bovenhoeken van de schuifsparing. Niet duidelijk
is of dit werkelijk scheuren zijn of diep uitgeloogde voegen. De nuancering lijkt op de in
hetzelfde gebied veel voorkomende diepere uitloging van de voegen, maar typisch is wel het
trapsgewijze doorlopen, ook in de vertikale voegen.
Reparaties:
Ook hier is vermoedelijk het hele bovenste deel nieuw.
Kalkuitbloeiingen:
Geen.
Onregelmatigheden:
Geen.

d) Binnenhoofd van het nieuwe sluisgedeelte. {wand 2 zuid)
Overzicht:
Algemene indruk is ook weer: bovenste deel totaal vernieuwd, onderste deel, hier ter plaatse
niet meer dan tot circa een meter boven de laagwaterlijn, oud met uitgeloogde voegen en een
geringe, oppervlakkige vorstschade.
Scheuren:
Geen.
Reparaties:
Totale bovenste deel.
Kalkuitbloeiingen:
Geen.
Onregelmatigheden:
De reparatie van de hoek bij het deurkasgedeelte van de binnendeur lijkt te zijn uitgevoerd
tegelijk met de reparatie van het bovenste deel van de vertikale wand tot onder de waterlijn.
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De aansluiting met het oude gedeelte daar is slecht maar ogenschijnlijk niet gescheurd.
e) Deurkasgedeelte van de lage (oude) deuren. (wand 2 zuid)
Overzicht:
Nagenoeg de totale wandhoogte is vlak, recht en goed gevoegd.
Scheuren:
Ter plaatse van de aansluiting met de slagstijl is onderin een aantal reparaties zichtbaar
waarvan onderin de aansluiting met de wandreparatie opnieuw gescheurd is.
Reparaties:
Nagenoeg de totale wandhoogte lijkt nieuw te zijn. Desondanks is onderin de aansluiting
met de slagstijl van de binnendeur, gezien de vertikale voegen, tenminste driemaal opnieuw
gerepareerd.
Kalkuitbloeiingen:
Geen.
Onregelmati gheden:
Een blok van twee stenen is laminair gebroken. Vermoedelijk vorstschade.
f) Gedeelte van de oude kolk onder de brug. (wand 2 zuid)
Overzicht:
Identiek als aan de zuidzijde is een halve meter onder de brugoplegbalk nieuw.
Scheuren:
Geen.
Reparaties:
Over de totale lengte, de bovenste halve meter.
Kalkuitbloeiingen:
Geen.
Onregelmatigheden:
Niet gerepareerd kernboorgat. Een steen laminair gebroken en verdwenen. Overig oppervlak
door vorstschade aangetast en uitgeloogde voegen over het gehele oppervlak.
g) Binnenhoofd van het oude sluisgedeelte waarin de schotbalksponningen. (wand 2 zuid)
Overzicht:
Het gedeelte vanaf de schotbalksponningen is nieuw mestelwerk.
Scheuren:
Geen.
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Reparaties:
Totale bovenste deel vernieuwd.
Kalkuitbloeiingen:
Geen.
Onregel mati gheden:
Geen.

4.6

Kolkwand 3 noordzijde

c) Deurkasgedeelte van de hoge (nieuwe) deuren.
Overzicht:
Vanaf 1 m boven de waterlijn is de volledige wand opnieuw opgemetseld.
Scheuren:
Geen.
Reparaties:
Bovenste deel en vertikaal gedeelte tegen de slagstijl.
Kalkuitbloeiingen:
Opervlakkig op oude deel.
Onregelmatigheden:
Geen.

d) Binnenhoofd van het nieuwe sluisgedeelte. (wand 3 noord)
Overzicht:
Het geheel is vlak, recht en zonder onvolkomenheden.
Scheuren:
Geen.
Reparaties:
Bovenste deel.
Kalkuitbloenngen:
Geen.
Onregelmatigheden:
Onderste deel heeft, evenals in het overig deel van de hele sluis, onderin vorstschade aan het
oppervlak en uitgesleten of uitgeloogde voegen.
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e) Deurkasgedeelte van de lage (oude) deuren. (wand 3 noord)
Overzicht:
Het geheel is vlak, recht en zonder onvolkomenheden.
Scheuren:
De aansluiting van de metselwerkwand aan de slagstijl van de lage deur lijkt van onder naar
boven in toenemende mate te wijken. Aangezien de slagstijl zelf op diverse plaatsen
gescheurd is en onbekend is hoe de verankering van stijl en wand is verzorgd, is niet
duidelijk of een zetting van de wand danwel beweging in de slagstijl hiervan de oorzaak is.
Reparaties:
Bovenste deel.
Kalkuitbloeiingen:
Alleen oppervlakkig in een strook van circa 0,50 m breedte boven de laagwaterlijn.
Onregelmatigheden:
Onderste deel heeft, evenals in het overig deel van de hele sluis, onderin vorstschade aan het
oppervlak en uitgesleten of uitgeloogde voegen. Een enkele steen is laminair gebroken. De
uitloging van de voegen is onregelmatig verdeeld over het oppervlak.
f) Gedeelte van de oude kolk onder de brug. (wand 3 noord)
Overzicht:
Identiek aan de rest van de sluis. Hier zijn echter enkele horizontale afwijkingen
geconstateerd.
Scheuren:
Op 60 cm onder de oplegbalk van de brug is een horizontale scheur zichtbaar van circa
2,50 m lang, die loopt van de schotbalksponning naar het midden van de overspanning.
Reparaties:
Bovenste deel.
Kalkuitbloeiingen:
Alleen oppervlakkig in een strook van 0,50 m breedte boven de laagwaterlijn.
Onregelmatigheden:
Ongeveer een meter onder de eerder genoemde scheur lijkt het alsof een rij stenen enigszins
uit de muur gedrukt wordt. Het effect is versterkt doordat ook daar ter plaatse de voegen iets
meer dan gemiddeld zijn verdiept. Niet zichtbaar is of het een scheur betreft.
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g) Binnenhoofd van het oude sluisgedeelte waarin de schotbalksponningen. {wand3
Overzicht:

noord)

Vanaf de schotblaksponningen bestaat de volledige wand uit nieuw metselwerk.
Scheuren:
Geen.
Reparaties:
Volledige buitenzijde vergelijkbaar met die van wand 2.
Kalkuitbloeiingen:
Op de hoogte van de bovenzijde van de schotbalkenkering is uit twee voegen enige sprake
van kalkuitbloeiing.
Onregelmati gheden:
Geen.

4.7

Kolkwand3

zuidzijde

c) Deurkasgedeelte van de hoge (nieuwe) deuren.
Overzicht:
Vanaf 1 m boven de waterlijn is de wand opnieuw opgemetseld. Het totaal lijkt gaaf en vlak.
Scheuren:
Geen.
Reparaties:
Vanaf 1,30 m boven de laagwaterlijn tot boven toe lijkt de wand in perfecte conditie zonder
onvolkomenheden.
Kalkuitbloeiingen:
Zeer sporadisch enkele kleine plekjes.
Onregelmatigheden:
De voeg tussen de reparatie en het onderste gedeelte is puntgaaf en perfect horizontaal. De
natuurstenen afdekking is echter verschoven en gebroken.
d) Binnenhoofd van het nieuwe sluisgedeelte. (wand 3 zuid)
Overzicht:
Ogenschijnlijk geheel vlak en gaaf metselwerk. Vanaf 1 m boven de waterlijn nieuw.
Scheuren:
In het midden van dit wandgedeelte komen enkele kleine vertikale scheuren voor die
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gerepareerd zijn en goed dicht lijken. De aansluiting van het metselwerk met de slagstijl
staat enigszins open. Door begroeiing is niet exact vast te stellen tot hoever.
Reparaties:
Evenals het vorige deel het totale bovenste gedeelte.
Kalkuitbloeiingen:
Geen.
Onregelmatigheden:
Het oude, laagste gedeelte (circa 60 cm hoog boven de laagwatelijn) is door vorst aangetast
en de voegen zijn wat dieper.
e) Deurkasgedeelte van de lage (oude) deuren. (wand 3 zuid)
Overzicht:
Het geheel lijkt vlak en gaaf metselswerk met uitzondering van enkele imperfecties.
Scheuren:
De reparatie(s) onderin de wand, tegen de slagstijl van de lage deur, sluit niet perfect aan op
het bestaande metselwerk. Hierin is een scheur te herkennen.
Reparaties:
Vertikaal wanddeel tegen de slagstijl vanaf de laagwaterlijn tot ongeveer de halve hoogte.
Kalkuitbloeiingen:
Een horizontale voeg, juist boven de overgang van het oude naar het nieuwe (gerepareerde)
deel, toont meer dan gemiddeld kalkuitbloei'ing.
Onregelmatigheden:
Behalve een tweetal sparingen en de aanwezige reparatie geen onvolkomenheden
aangetroffen.
f) Gedeelte van de oude kolk onder de brug. (wand 3 zuid)
Overzicht:
Gehele oppervlak lijkt homogeen. Onderin de aansluiting met de slagstijl van de oude deur
is een reparatie zichtbaar. De slagstijl zelf bestaat uit delen en is horizontaal gescheurd. De
verbindingen zijn met "krammen" gefixeerd.
Scheuren:
In de wand: geen. De slagstijl is gescheurd.
Reparaties:
De hierboven genoemde reparatie onderin de wand tegen de lage slagstijl is ook in dit
wanddeel aanwezig. Hier is de aansluiting met het bestaande metselwerk echter wel goed en
NEBESTBV

rapport 1 - 1720 Sluis bij Dalem

versie 31 mei 1996

blz. 22

dicht.
Kalkuitbloeiingen:
Lichtelijk in een strook van circa 0,50 m boven de laagwaterlijn witte aanslag aanwezig.
Onregelmatigheden:
De wand toont wat ruw door plaatselijke vorstschade en waarschijnlijk ook mechanische
schade waardoor op enkele plaatsen plakken uit de wand zijn verdwenen. De slagstijl is
verschillende malen gerepareerd. Het gedeelte dat aansluit op de reparatie is dicht, het
bovenste gedeelte staat enigszins open zonder dat er van een echte scheur sprake is. Op circa
1 m onder de brugoplegging is een niet gerepareerd kernboorgat aanwezig.
g) Binnenhoofd van het oude sluisgedeelte waarin de schotbalksponningen. (wand 3 zuid)
Overzicht:
Evenals bij wand 2 is het buitenste gedeelte vanaf de schotbalksponningen nieuw. Hierin
bevinden zich enkele oppervlakkige beschadigingen.
Scheuren:
Geen.
Reparaties:
Nagenoeg het volledige buitendeel is identiek aan wand 2.
Kalkuitbloeiingen:
Op de halve hoogte is uit het nieuwe gedeelte in enkele voegen sprake van enige
kalkuitbloeii'ng.
Onregelmatigheden:
Geen.

4.8

Kolkwand 4

c) Deurkasgedeelte van de hoge (nieuwe) deuren.
Overzicht:
Het geheel maakt een vlakke en strakke indruk.
Scheuren:
Geen.
Reparaties:
Het totale bovengedeelte, hier ongeveer de halve hoogte, is gerepareerd. Onderzijde van de
wand tegen de slagstijl van de hoge deur is separaat gerepareerd.
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Kalkuitbloeiingen:
In het onderste oude gedeelte op verschillende plaatsen geconcentreerde plekken met
kalkuitbloei'ing. In de boog boven de deurschuifsparing is een lekkage aanwezig die sporen
van meegekomen vervuiling op de wand in de sparing heeft achtergelaten.
Onregelmatigheden:
Geen.

d) Binnenhoofd van het nieuwe sluisgedeelte. (wand 4)
Overzicht:
Gaaf en egaal metselwerk zonder onvolkomenheden.
Scheuren:
Geen.
Reparaties:
De overgang van het, door uitloging en vorstschade aangetaste deel, en het ogenschijnlijk
later gerepareerde deel ligt hier op ruim 1 m boven de laagwaterlijn.
Kalkuitbloeiingen:
Geen.
Onregelmatigheden:
Geen.
e) Deurkasgedeelte van de lage (oude) deuren. (wand 4)
Overzicht:
Gehele wand maakt een duidelijk slechtere indruk dan de tussen wanden 2 en 3. Foto 13 en
14 geven respectievelijk een totaal indruk en een weergave van de scheuren.
Scheuren:
Links onderin is de hoek tegen de slagstijl gescheurd. Vorm en verloop van de scheur
komen overeen met de grens van reparatie zoals die bij andere slagstijlen is uitgevoerd of bij
de daar nog (cq weer) aanwezige scheurvorm. Daarnaast komen in het bovenste deel in een
strook van circa 1,30 m hoogte verschillende horizontale scheuren voor waarvan sommige
over de gehele lengte van de deurkas. Aan de bovenkant, direct onder de afdekplaten, is
sprake van een schade waarbij enkele stukken uit de wand ontbreken. De meest relevante
scheur is echter welke overeenkomst met de vertikale scheur die in wand 1 is aangetroffen;
in de hoek tussen de deurkas en de kolkwand van de uitbreiding, (zie foto 14).
Reparaties:
De dertiende horizontale voeg vanaf de laagwaterlijn is duidelijk de overgang van oude
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steen naar nieuwer metselwerk. In tegenstelling tot de andere overeenkomstige plaatsen is
hier waarschijnlijk geen reparatie uitgevoerd om de aansluiting van de metselwerkwand met
de slagstijl in het onderste deel te herstellen. De daar aanwezige scheur geeft toch een
overeenkomstig schadebeeld dat bij andere wanden blijkbaar tot reparatie heeft geleid.
Kalkuitbloeiingen:
Op slechts een plaats is een geconcentreerde maar geen ernstige kalkuitbloeii'ng aanwezig.
Onregelmatigheden:
Opvallende onvolkomenheden zijn reeds gemeld; de niet gerepareerde scheur tegen de
slagstijl, de slechte toestand van het metselwerk in de bovenste strook en de vertikale scheur
tussen het oude deel en nieuw het nieuwe deel.
f) Gedeelte van de oude kolk onder de brug. (wand 4)
Overzicht:
Ook hier valt vooral de reparatie op in de hoek tussen de slagstijl en de bodem. Daarnaast
heeft het metselwerk, in de hoek diagonaal aan de andere zijde, bovenin uitgeloogde voegen.
Scheuren:
De aansluiting metselwerk/slagstijl van de oude deur staat open. Van boven tot onder heeft
duidelijk zichtbaar een scheur gelopen die tijdens een van de herstelwerkzaamheden
volledig is gerepareerd. Vanuit de bovenste reparatie in deze oorspronkelijke scheur loopt
een scheur trapsgewijs omhoog tot aan de slagstijl.
Reparaties:
De hierboven vermelde scheur wordt onderweg op twee plaatsen onderbroken door een
plaatselijke reparatie waardoor de scheur niet doorloopt. De scheur en deze reparaties zijn
vast en dicht.
Kalkuitbloeiingen:
Geen.
Onregelmatigheden:
De, evenals elders in overeenkomstige delen voorkomende, vorstschade lijkt zich in dit
wandgedeelte te concentreren in het bovenste deel. Linksbovenin (circa een meter onder de
brugoplegbalk) is een niet gerepareerd kernboorgat aanwezig.
g) Binnenhoofd van het oude sluisgedeelte waarin de schotbalksponningen. (wand 4)
Overzicht:
Oud maar vlak en gaaf metselwerk. Op dit metselwerk is begroei'ing aanwezig.
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Scheuren:
Geen.
Reparaties:
De schotbalksponningen zelf alsmede de aansluiting met het metselwerk hebben over de
gehele lengte kleine plaatselijke beschadigingen.
Kalkuitbloeiingen:
Hier en daar lichte oppervlakkige uitbloei'ing.
Onregelmatigheden:
Geen.
h) De vleugelwanden aan de binnenzijde van het sluizencomplex. (wand 4)
Overzicht:
Oud maar vlak en gaaf metselwerk met veel begroeiing.
Scheuren:
Geen.
Reparaties:
Geen
Kalkuitbloeiingen:
Geen.
Onregelmatigheden:
Geen.
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4.9

Brug

De brug over het gehele sluizencomplex bestaat uit een 4,80 m brede betonnen brug
opgebouwd uit 9 geprefabriceerde liggers. De wanden zijn ten behoeve van een vlakke
oplegging voorzien van een opstort over de gehele breedte van de brug. De opleggingen op
wanden 1 tot en met 4 zijn identiek. Ogenschijnlijk zijn de betonbalken vlak op de betonnen
randafwerkingen opgelegd. Gezien de naad tusen de balken en de betonrand is er een
oplegmateriaal gebruikt maar waaruit dat bestaat is niet zichtbaar.
In het dwarsprofiel zijn de voegen tussen de prefab-liggers van boven af dichtgespoten met
een schuimend materiaal. Aan de buitenkant van de brug zijn ronde reparaties zichtbaar op
regelmatige afstanden. Het is mogelijk dat de onderlinge balken door middel van een
dwarsvoorspansysteem aan elkaar gekoppeld zijn.
In het lengteprofiel van de brug zijn de drie overspanningen van de sluiskolken op identieke
wijze uitgevoerd. In het wegdek noch in de schampranden of de railing is een duidelijke
dilatatie aanwezig. Het gehele dek is derhalve als een stijf geheel, op vier steunpunten
opgelegd. Voor de brug geldt een beperking van de toegestane aslast van max. 2,2 t.
In geen van de onderdelen van de brug zijn onvolkomenheden geconstateerd. De beperking
van de toegestane belasting is waarschijnlijk ingegeven door het feit dat de oplegbalken op
de wanden zijn gestort. Er bestaat geen duidelijk beeld over de funderingswijze van deze
wanden noch van de constructieve sterkte.
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5.

Overige

5.1

onderzoekresultaten

Hoogtemetingen

De hoogtemetingen zijn door middel van waterpassing uitgevoerd vanaf de NAP-meetbout
+

in de gevel van pand Merwededijk nr 6. De opgevraagde hoogte daarvan is 5.737 m N A P .
De waarde in tabel 5.1 zijn afgerond op cm.
Tabel 5.1:

Meetresultaten waterpassing meetpunten in [m] ten opzichte van N A P .

meetpunt

wand nr t

uaml n r 2

wand nr 3

wand nr 4

nr:

i m p NAP

|m| ' NAP

[m] ' N A P

I nil * N A P

1

6.25

6.20

6.21

6.23

2

6.46

6.44

6.43

6.45

3 kas nieuw

6.46

6.49

6.51

6.43

4 kas nieuw

—

6.51

6.54

—

5 kas nieuw

6.44

6.49

6.49

6.43

6

6.44

6.52

6.51

6.44

7

6.25

6.30

6.30

6.24

8

6.04

6.09

6.09

6.03

9 kas oud

5.83

5.89

5.89

5.80

10 kas oud

5.79

5.89

5.86

5.78

11 brug

6.28

6.27

6.27

6.27

12 brug

6.28

6.27

6.28

6.28

13

5.78

5.78

5.79

5.78

14 sponning

5.72

5.86

5.86

5.76

15

5.73

5.85

5.85

—

16

5.60

5.65

5.65

—
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5.2

Vertikaalstanden

De vertikaalstanden van de wanden zijn gecontroleerd door met een schietlood langs de
volledige omtrek van alle wanden te lopen. Een nauwkeurige en exacte bepaling is slechts
mogelijk met hulpmiddelen. Aangezien op de meeste plaatsen langs de omtrek een
afdekplaat uitsteekt, is het niet mogelijk om van bovenaf het schietlood tegen de bovenzijde
van de wand te houden. De wanden zijn bovendien op veel plaatsen begroeid en/of ruw
waardoor het schietlood op enige afstand van de wand moet worden gehouden. Zoals visueel
ook waarneembaar is, zijn de buitenhoofden enigszins (6 a 7 cm over de totale hoogte) naar
buiten toe voorover hellend. Evenals bij de visuele inspectie van de wanden is hieraan
verder geen aandacht geschonken. Deze schuinstand is echter alleen aanwezig in de
lengterichting van de wanden en alleen in de koppen van het nieuwe sluisgedeelte.

In de vertikaalstand van alle overige wanden zijn geen afwijkingen gevonden. Bij de
wanden 2 en 3 (de tussenwanden) is ter plaatse van de deurkassen van de hoge buitendeuren
enige "boiling" aanwezig. In de totale hoogte bevinden de bovenkant en de onderkant zich
in een vertikale lijn. Daartussen "bolt" de wand in het midden circa 2 cm uit. Dit doet zich
alleen in de dagzijde van de middelste kolk voor. (Wand 2 zuid en wand 3 noord).

5.3

Kabels en leidingen

Ten behoeve van eventuele aanwezigheid van kabels en leidingen is informatie opgevraagd
bij de ter plaatse verantwoordelijke directie van de aannemer van werkzaamheden aan
dijkverbetering. Water, Gas en PTT kabels en leidingen lopen om het kwelmeer heen.
Alleen elektra is aanwezig in de leidingkoker nabij de schotbalksponningen. Deze kabel
loopt ongeveer zoals aangegeven op de overzichtstekening van bijlage 1. Aan de zuidzijde
uit de leidingkoker loopt de kabel dwars onder de weg door en wordt vervolgens gesplitst in
een doorgaande kabel in de berm van de Merwededijk ten zuiden van de weg, en een
aansluitpunt in de hoek tussen de dijk en het sluizencomplex. Ter plaatse van de
ontgravingen bij de noordelijke wand (wand 1) en de boorlocaties in de wanden 1 en 4
bestaat dus geen risico .
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5.4

Kernen

In toaal zijn 5 kernen geboord genummerd k l tot en met k.5. De lokatie van de kernen is
ingetekend in de inspectietekening in bijlage 1.
kl:

Wand 1. Op 3,93 m van de kopzijde van de sluiswand en op 1,11m van de
binnenkant van de sluiswand (deurkas van de hoge buitendeur). Vertikaal geboord in
het wandgedeelte dat aan de bovenzijde met metselwerk is afgesloten.

k2:

Wand 1. Eveneens vertikaal geboord uit de oude metselwerkwand ter plaatse van de
deurkas van de lage binnendeur. Op 1,50 m uit de zijkant van de brug en op 1,05 m
uit de binnenkant van de sluiswand (deurkas lage binnendeur).

k3:

Wand 1. Horizontaal geboord door de wand van het buitenhoofd in lengterichting op
1,60 m van de kopzijde en op 4,50 m van de bovenkant van de wand.

k4:

Wand 4. Horizontaal door wand in de kas van de lage binnendeur. 4,00 m vanaf de
bovenzijde van de wand en 1,60 m uit de slagstijl van de deur.

k5:

Wand 4. Horizontaal door de wand van het buitenhoofd op 4,75 m vanaf de
bovenkant en op 2,00 m vanaf de kop in lengterichting.

In algemene zin zijn de kernen dermate goed, vast en samenhangend dat alleen de specifieke
afwijkingen daarvan worden beschreven. Om een indruk te krijgen van de algemene
kwaliteit van het metselwerk zijn de foto's 15 tot en met 21 opgenomen in bijlage 2.
Overigens zijn de volledige lengten van de kernen fotografisch vastgelegd maar niet
opgenomen in dit rapport. De verwijzing naar lengten is in [m] vanaf het oppervlak. In het
algemeen berust het gebruik van de definities naad, voeg, scheur, los en breuk op basis van
interpretatie van de visuele waarneming. Door de beperking in de lengte van een boorgang
moet de kern in delen uit het boorgat worden verwijderd. Het is onmogelijk te garanderen
dat een, in een gang geboorde kern, in zijn geheel ook in een keer uit het gat gehaald kan
worden. Achteraf is in de meeste gevallen niet meer betrouwbaar vast te stellen of de
kerndelen oorspronkelijk gescheurd waren, gebroken zijn tijdens het boren of bij het
afbreken van de kern danwel tijdens de verwijdering.
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Beschrijving kern 1:
00,00 - 00,21 Voegen los, stenen gebroken.
00,21 - 00,45 Beton, goed verdicht, gelijkmatig verdeeld en samenhangend. Ogenschijnlijk
gezond beton.
00,45 - 00,75 Losse stenen, niet door de steen gebroken, voegmateriaal gedeeltelijk
verdwenen. Kleurverschillen in de stenen.
00,75

Goed stevig en vast metselwerk.
01,05 Onderbreking met rechte en vlakke onderkant, vermoedelijk einde.eerste
boorgang.

01,35 - 01,91 In dit traject is tussen de stenen nauwelijks voegenmortel aangetroffen alsof
de stenen los op elkaar gestapeld zijn. Op 01,51 en op 01,57 is de kern dan
ook onderbroken zonder dat er sprake is van een breuk of scheur. Ook in het
vervolgtraject is een erg smalle voeg aanwezig.
02,21 Vlakke onderbreking op een iets dikkere voeg.
02,45 Breukvlak door voeg.
02,68 - 02,74 Een losse steen met aan beide zijden vlakke losse naad.
02,80 Vertikale voeg vertoont een korte scheur die niet doorloopt in de steen en
circa 4 cm lang is.
03.19 Vlakke onderbreking door voeg.
03,39 Bovenkant onderbreking is vlak op voeg, onderkant is een vers breukvlak
door de steen. Losse delen van de breuksteen niet aanwezig.
03,45 De voeg is nog wel heel en de verbinding intact maar een gedeelte van de
omtrek is gebroken. De breuksteen zit nog in het scheurvlak.
03,66 Vers en schoon breukvlak door steen net boven de, overigens weer zeer
smalle voeg.
03,94 Onderbreking door recht en vlak afschuifvlak door voeg.
04.20 Ruw breukvlak door voeg. Stuk van een steen direct boven de gescheurde
voeg afgebroken.
04,42 Onderbreking door recht en vlak afschuifvlak ter plaatse van voeg.
04,51

Onderbreking door recht en vlak afschuifvlak ter plaatse van voeg.

04,68 Onderbreking door recht en vlak afschuifvlak door steen net onder een voeg
waarbij een klein stuk van de steen vers is afgebroken.
05,04 Onderbreking door recht en vlak afschuifvlak door steen net onder een voeg.
05,24 Onderbreking door recht en vlak afschuifvlak door steen net boven een voeg
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waarbij een gedeelte van de steen erboven vers is afgebroken.
05,39 Onderbreking door recht en vlak afschuifvlak ter plaatse van voeg.
05,49 Onderbreking door recht en vlak afschuifvlak door steen net onder een voeg.
Een voeg verder ontbreekt gedeeltelijk vermodelijk door boorkoelwater
weggespoeld. De samenhang van het metselwerk is niet onderbroken.
05,84 Onderbreking door vers, recht breukvlak ter plaatse van voeg.
05,84 - 06,91 In dit traject, tot einde kernlengte, worden verschillende kleuren steen
aangetroffen. De samenhang en de overige visueel waarneembare kenmerken
blijven echter identiek.
06,17 Onderbreking door recht en vlak afschuifvlak ter plaatse van voeg.
06,32 Onderbreking door recht en vlak afschuifvlak ter plaatse van voeg. In deze
voeg is geen mortel meer aanwezig. De breukvlakken lijken echter vers. De
waarschijnlijke aanwezige mortel kan zijn weggespoeld door boor-koelwater.
06,59 Onderbreking door recht en vlak afschuifvlak ter plaatse van voeg. Aan
weerszijde van het afschuifvlak bevinden zich duidelijk anderssoortige
stenen.
06,81 Onderbreking door recht en vlak afschuifvlak ter plaatse van voeg. In deze
voeg is geen mortel meer aanwezig.
06,91 De beeindiging van de kern wordt gevormd door een breukvlak dat schoon is
maar niet vlak. De laatste steen is gebroken.
De boordiepte bedraagt in totaal ruim een halve meter meer. De resterende kernlengte kon
echter niet naar boven gehaald worden. Vermoedelijk doordat het laatste stuk door het
losbreken van de kern verbrijzeld werd. Losse stukken steen kunnen niet op de gebruikte
wijze worden opgehaald. Een poging om dieper te boren en de losse stukken te "vangen" in
de emmer die door een kerngedeelte wordt afgesloten mislukt. Het is zeer waarschijnlijk dat
met de laatste boorgang tot op de onderkant van de muur is geboord. Daaronder bevindt zich
taai materiaal (nat hout?) waarin de boor wel maalt maar niet snijdt zodat geen voortgang
kan worden bereikt.
Beschrijving kern 2:
00,00 - 00,12 Afwerklaag. Los in de voeg tussen afwerklaag en eerste steenlaag.
00,37 - 00,78 Losse stenen waarbij alle voegen los zijn. Op een plaats is ook een steen
gebroken. De breukvlakken zijn vers en schoon.
00,99 Onderbreking door recht en vlak afschuifvlak ter plaatse van voeg.
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01,09 Onderbreking door recht en vlak afschuifvlak door een steen.
(boorgangbeeindiging)
01,29 Onderbreking door recht en vlak afschuifvlak ter plaatse van voeg.
01,38 Onderbreking door recht en vlak afschuifvlak ter plaatse van voeg. Van de
steen direct boven deze onderbreking is een gedeelte afgebroken. Het
breukvlak is vervuild zodat hier sprake moet zijn van een bestaande scheur in
het metselwerk. De scheurrichting is vertikaal en is niet langer dan een
steenhoogte.
01,55 - 02,25 Dit gedeelte is welliswaar in zijn geheel maar volledig gebroken in alle
voegen zowel de horizontale als de vertikale. Ook zijn enkele stenen
doorgebroken. Op alle scheurvlakken komt zanderig en vervuild materiaal
voor zodat dit een zeer slecht stuk metselwerk is van circa 0,70 m hoogte. Dit
is in tegenstelling met de algemene indruk van de kwaliteit van het
metselwerk. Fotos 16 en 17 zijn hiervan genomen en in bijlage 2 opgenomen.
Het brokkelige stuk metselwerk wordt volledig omsloten door gezond
metselwerk waardoor het geheel kon worden verwijderd zonder verlies van
delen. Vanaf 02,25 is de kern weer gaaf, regelmatig en vast.
02,75 Onderbreking door recht en vlak afschuifvlak ter plaatse van voeg. Van
zowel de steen direct boven als direct onder de afgeschoven voeg is een
segment afgebroken. Een van de twee stukken wordt vermist.
02,86 Onderbreking door recht en vlak afschuifvlak ter plaatse van voeg.
02,98 Onderbreking door recht en vlak afschuifvlak ter plaatse van voeg.
02,98 - 03,90 In dit traject is de helft van de voegen los. De stenen zijn onregelmatig van
vorm, sterk verschillend van kleur en op diverse plaatsen is losse klei
ingesloten en verontreiniging in de stenen zelf aanwezig. Hoewel het geheel
samenhangend genoeg blijkt om zonder verlies van stukken dit gedeelte uit
het boorgat te kunnen verwijderen lijkt de kwaliteit van het metselwerk en de
stenen hier lokaal beduidend minder te zijn dan in het overig deel. Alleen bij
de laatse losse voeg (03,90 m) ontbreekt een gedeelte van de steen.. Hierna is
nog wel sterk kleurverschil in de stenen maar is het voegwerk weer van dien
aard dat de kern heel blijft.
04,24 Onderbreking door recht en vlak afschuifvlak ter plaatse van voeg.
04,24 - 04,52 De kern is nog heel maar de voegen zijn niet volledig gevuld zodat holle
ruimten bestaan tussen de stenen. Deze ruimten zijn overigens niet vervuild
en zijn dus lokale luchtinsluitingen die geen verbinding hebben met de
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buitenzijde van de wand.
04,52 Onderbreking door recht en vlak afschuifvlak ter plaatse van voeg.
04,63 - 04,83 Gedeelte met losse voegen en sterke kleurverschillen.Ook hier blijken de
stenen, ondanks de ogenschijnlijke kwlaiteitsverschillen) nog wel sterk
genoeg om heel te blijven en lopen alle (schone) breukvlakken door de
voegen.
04,95 Hier bevindt zich weer een vlak afschuifvlak. Hierna zijn de stenen weer
egaal van vorm en kleur. De voegen blijven echter niet volledig gevuld
hoewel de samenhang voldoende is om de kern er als geheel uit te krijgen.
05,40 Einde kern. De voorlaatste voeg is gebroken tijdens het transport. Op het
oppervlak van de laatste steen is nog voegmateriaal aanwezig maar er kon
geen kern meer uit het boorgat worden verkregen.
De tweede kern, die uit het oude gedeelte van de sluis afkomstig is, wekt de indruk alsof op
verschillende niveaus slechte steenkwaliteit gebruikt is dat met niet regelmatig voegwerk is
volgezet. Het laagste slechte traject is echter redelijk schoon gebleven, het bovenste slechte
traject bevat vervuiling die aangeeft dat verbindingen bestaan met de buitenzijde van de
wand. De wand is dus tot op een diepte van circa 4,00 m niet dicht.
Beschrijving kern 3:
00,00 - 00,40 Heet oppervlak van de wand bevat een duidelijk lichtere kleur steen dan de
kern van de wand. De structuur van de steen komt overigens wel overeeen.
00,35 Onderbreking door een breuk door de steen die vers, droog en schoon is en
derhalve waarschijnlijk door de booractiviteiten veroorzaakt.
00,76 Eveneens een verse schone breuk. In tegenstelling tot de breuken en
afschuifvlakken in de vertikaal geboorde kernen lopen de breukvlakken hier
door de stenen zelf. De voegen worden hier echter overlangs doorgezaagd
waardoor de constructieve integriteit van de boorkern aanzienlijk minder
wordt bepaald door de sterkte van de voegen. Het volume-percentage
voegmateriaal is bij horizontaal geboorde kernen minder dan bij de vertikaal
geboorde kernen.
01,24 Onderbreking door een vlak, vers en schoon breukvlak.
01,89-01,64 Gedeelte van de kern dat boven en onder wordt bepaald door een vlak, vers
en schoon breukvlak dat deel uitmaakt van een korte voeg die in nu slechts
een circelsegment omvat in de totale doorsnede van de kern, in de lengte van
NEBESTBV

rapport 1 - 1720 Sluis bij Dalem

versie 31 mei 1996

blz. 34

het kerngedeelte is een lange voeg zichtbaar die enigszins open staat maar
nog wel samenhangt met de rest van de keern. Daarin is enige lichte
vervuiling aanwezig.
01,88 Onderbreking door een vlak, vers en schoon afschuifvlak. Ook hier maakt
een kort voeg deel uit van het afschuifvlak.
02,40 Onderbreking door een niet vlak breukvlak waarvan de beide zij den wel
schoon en droog zijn. Wederom is een korte voeg onderdeel van het
breukvlak.
02,75 Einde van de kern.
In de gehele kern komen geen onregelmatigheden voor die duidelijk voor de booractiviteiten
al aanwezig waren. De gehele kern geeft een indruk van kwalitatief goed, stevig en
homogeen metselwerk zonder onregelmatigheden. De wanddikte is met zekerheid vast te
stellen op 2,75 m dikte. Het laatste kerngedeelte dat uit het boorgat getrokken wordt heeft
een 7 cm dikke kieilaag vastgehouden dat gefotografeerd werd. De kenmerkende
kleurverschillen tussen het begin en het eind van de kern en de aan het einde vastgebleven
klei zijn duidelijk te zien op fotos 18 en 19 in de foto bijlage 2.
Beschrijving kern 4:
00,00 - 01,31 Meer dan 1,31m kern kon niet uit de wand worden getrokken. De gehele
kern is vast, homogeen en vertoont geen vervuilingen.
00,23 Onderbreking door een vlak afschuifvlak volledig ter plaatse van een voeg.
00,34 Onderbreking door een niet vlakke afschuiving. Aangezien eer duidelijk
kleurverschil bestaat tussen de steen voor en na het afschuifvlak verwacht
men voegmateriaal aan te treffen maar dat is of niet aanwezig of door
koelwater weggespoeld.
00,68 Onvlak maar schoon breukvlak half door de steen en half door voeg.
01,21 -01,31 Tussen twee van de laatste stenen is in lengterichting van de kern een voeg
aanwezig die open staat maar niet vervuld is en de stenen nog wel vasthoudt.
01,31

op het breukvlak is een vervuiling aanwezig die elders in scheur- afschuif- of
breukvlakken niet voorkomt. Dit kan de grond achter de wand zijn zodat de
totale wanddikte hier niet meer bedraagt dan 1,31 m. Met zekerheid is dit
echter niet vast te stellen.

De totale indruk van de kern is goed, homogeen en vast, hoewel op verschillende plaatsen
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de ruimte tussen de stenen niet volledig gevuld is met mortelmateriaal. Hoewel de kern
horizontaal geboord is blijkt er duidelijk verschil in richting van de voegen tussen de eerste
twee lagen (donkere steen) en de rest van de kern. Dit kan betekenen dat met een reparatie
aan het oppervlak van de wand een scheefstand van de wand gecorrigeerd is.
Beschrijving van kern Sj
00,00 - 00,33 Evenals bij kern nummer 4 bestaat het oppervlak van de wand blijkbaar uit
veel lichter gekleurde steen dan de rest van de wand.
00,33 Onderbreking door een niet vlakke breuk die gedeeltelijk door een korte voeg
loopt. De breukvlakken zijn vers, droog en schoon. In dit geval loopt nog een
scheur door de langsvoeg en in de steen. Ook hier is sprake van een droog en
vers scheurvlak zodat aangenomen wordt dat de breuk ontstaan is door de
mechanische booractiviteiten of tijdens de verwijdering en het transport van
de kern.
00,67 Onderbreking door een schuin door de kern lopende scheur. De
scheurvlakken zijn vers, schoon en droog.
00,92 Onderbreking door een schuin door de kern lopende scheur. De
scheurvlakken zijn vers, schoon en droog. Hier is echter wel sprake van een
korte voeg waardoor het verloop van de scheur lijkt te zijn bepaald.
01,71 Onderbreking door een vlak en recht afschuifvlak dat voor het grootste
gedeelte bepaald is door de aanwezigheid van een korte voeg.
01,94 Onderbreking door een vlak en recht afschuifvlak dat voor het grootste
gedeelte bepaald is door de aanwezigheid van een korte voeg..„ .
02,73 Einde van de kern.
Het breukvlak van het einde van de kern is vervuild met donkergekleurde klei. In de totale
lengte van de kern wordt verder nog kenmerkend genoemd de niet volledige vulling van alle
ruimten tussen de stenen. Hier en daar komen luchtinsluitingen voor die overigens niet
vervuild zijn en die de samenhang van de stenen niet meer bei'nvloedt dan de kwaliteit van
de mortel. Gezien de totale kernlengte van kern 3, die uit het overeenkomstige deel van de
wand 1 komt (met een totale lengte van 2,75m) lijkt de wanddikte van dit gedeelte van de
buitenwanden te kunnen worden bepaald op respectievelijk 2,75 voor wand 1 en 2,73 voor
wand 4. Als op dezelfde wijze kern 4 wordt beoordeeld kan tevens aangenomen worden dat
de wanddikte van het oude gedeelte niet meer bedraagt dan 1,31 m. Een totaal overzicht van
de beide kernen uit wand 4 (kernnummers 4 en 5) zijn op foto 15 vastgelegd.
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6.

Interpretatie van de onderzoekresultaten

Afmetingen wanden:
Aan de hand van de lengten van de horizontaal geboorde kernen, de visuele waarnemingen
bij de ontgravingen en de aan het oppervlak opgemeten breedte van de wanden kunnen
enkele conclusies worden getrokken ten aanzien van de opbouw van de wandconstructies.
Een overzicht is weergegeven in tabel 6.1.

Tabel 6.1:

Indruk wanddikten

Locatie:
(zie in,-p lek i )

Aan oppervlak

len»to

Onmerkinffcn:

yenieten hrccdtc

hoorkein

(helling percentage)

in fTil|:
wand 1 buitenhoofd

2,30

in

[HI]:

k3 = 2,75

(achterzijde)
Toename wanddikte over
h = 4,50 m: 0,45 m « 10%

wand 1 binnenhoc)fd

2,30

wand 1 deurkas oiad

1,30

wand 2 buitenhoo fd

1,85

wand 2 binnenhoc)fd

1,85

wand 2 deurkas oiad

1,10

wand 3 buitenhoo fd

1,85

wand 3 binnenhoc)fd

1,85

wand 3 deurkas oiad

1,10

wand 4 buitenhoo fd

2,30

k5 = 2,73

Toename wanddikte over
h = 4,75 m: 0,43 m = 10%

wand 4 binnenhoc>fd

2,30

wand 4 deurkas oiad

1,32

k4= 1,31

Toename wanddikte over
h = 4,00 m: * 0
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Gecombineerd met de visuele waarnemingen bij de ontgravingen kan hieruit worden
geconcludeerd dat de oude wand van de lage sluis een rechte muur is die plaatselijk is
voorzien van een contrefort of steunbeer. Ook wordt bevestigd dat de nieuwe muur van de
uitbreiding met het verhoogd gedeelte gelijkmatig over de gehele lengte vanaf de onderkant
regelmatig verjongd wordt. De verjonging bedraagt dan 10 cm op elke meter wandhoogte.
De horizontaal geboorde kernen geven dan ook een goede weergave van de totale
wanddikte.

De kernen 3, 4 en 5 (alle horizontale kernen) geven een eenduidig beeld van een gezonde
goed samenhangende en kwalitatief sterke muur. Er zijn geen onvolkomenheden
aangetroffen. Het enige opmerkelijke verschijnsel is dat bij kern nummer 4 (die uit de
deurkas van het oude lage gedeelte) de voegen in de lengterichting van de kern aan het
oppervlak evenwijdig lopen met de boorrichting terwijl in de dieper gelegen wanddikte hier
een duidelijke afwijking aanwezig is. De mogelijkheid bestaat dat door een reparatie aan het
oppervlakte een bestaande schuinstand van de muur gecorrigeerd is. Om hierover meer
duidelijkheid te krijgen zijn de mogelijkheden ook ter plaatse van wand 4, identiek aan de
ontgraving aan de buitenzijde van wand 1, ook een gedeelte vrij te graven of op een hogere
positie nog een horizontale kern te boren. Doordat de lage deuren tijdens de inspectie zijn
opengedraaid is het overeenkomstige gedeelte in wand 1 onbereikbaar geworden zodat
achteraf hier niet ook een kern geboord kon worden. Overigens is de vertikaalstand van het
wandoppervlak aan de achterzijde van wand 1 bij de ontgraving perfect gebleken.
Hoewel dit niet kon worden aangetoond zijn ook de kernen 1 en 2 vermoedelijk tot aan de
onderzijde muur geboord. In tabel 6.2 is de berekening uitgevoerd voor de totale
wandhoogte. Tevens volgt daaruit welke kernlengte niet kon worden opgehaald. De
beeindiging van kern 1 is duidelijk een breukvlak door een steen. Het breukvlak is niet vlak
en afgeschoven zoals te zien is aan het eind van een boorgang. De kern is dus hoger
afgebroken dan de totale geboorde diepte.

De beeindiging van kern 2 is wel vlak en recht, precies op het einde van een steenhoogte.
Op het breukvlak zijn geen sporen aanwezig van een afschuiving (beeindiging boorgang)
maar wel resten van voegenmortel. Ook hier kon het restant van de kern niet worden
verwijderd en is niet met zekerheid vastgesteld of de onderkant van de muur bereikt is.
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Tabel 6.2

Berekening wandhoogte en lengte kern

oudde,i

yerklanng

( t.p v kern H

(f.p.v. kern 2}

+6,42

+5,83

Ho()gte bovenkant wand in [m] t.o.v. N A P volgens
tek(ming "1897".

+6,45

+5,81

Idein resuitaat waterpassing 1996.

+6,44

+5,82

Aar lgehouden als middeling t.b.v. de berekening.

-0,95

-0,77

Hoc)gte onderkant wand in [m] t.o.v. N A P volgens
tekt :ning "1897".

7,39 m

6,59 m

Sch atting van de totale wandhoogte.

6,91 m

5,40 m

Len gte van de verwijderde kern.

0,48 m

1,19 m

Ver schil. Lengte kern die niet kon worden opgehaald.

Algemene toestand van de wanden.
Bovenkanten:
Bij de waterpassing zijn op een aantal overeenkomstige punten de hoogten t.o.v. N A P
bepaald op alle vier de wanden. Opvallend is daarbij dat de koppen van de tussenwanden (2
en 3) lager liggen dan de uiteinden van de wanden 1 en 4. Dit komt overeen met de visueel
waarneembare vooroverhelling en de controle met het schietlood. Alle overige meetpunten
op de wanden 2 en 3 liggen hoger dan de overeenkomstige meetpunten op de wanden 1 en 4.
Dit met uitzondering van de meetpunten ter plaatse van de brug. Tussen de overeenkomstige
wanden 2/3 en 1/4 onderling is nauwelijks sprake van verschillen in hoogteligging.
Tussen de 8 meetpunten op de brug, die over de vier steunpunten als een stijf geheel wordt
gezien, is minder dan 1 cm verschil. Van zetting of verzakking door belasting op de brug is
dus geen sprake. Hierbij moet opgemerkt worden dat, ten behoeve van de oplegging, de
ondersteunende wanden zijn afgewerkt door een, in het werk gestorte, betonnen oplegbalk
waardoor eventuele afwijkingen in horizontaliteit kunnen zijn gecorrigeerd en waardoor de
belasting wordt verdeeld. Of de bovenzijde van de bestaande metselwerkwand
oorspronkelijk horizontaal was, is niet te achterhalen door de wijze van uitvoering waarbij
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de zijwand van de bekisting voor de oplegbalk niet volledig dicht tegen de zijwand van de
metselwerkwand is gesteld zodat leksporen de wandbeeindiging verbergen. "
Ziikanten:
Door de vele reparaties, waarvan sommige zelfs in meerdere fasen zijn uitgevoerd, is het
moeilijk een beoordeling te geven van de oorspronkelijke schade-oorzaak. Bij de
interpretatie van de inspectieresultaten is in algemene zin gekeken naar de combinatie van
uitgevoerde correcties en reparaties (zie bijvoorbeeld foto 6), voegen en aansluitingen die
open staan (zoals aangetroffen bij sommige slagstijlen) en aanwezige scheuren die in de
aansluiting tussen het oude en het nieuwe deel het meest in het oog springend zijn.
De meeste reparaties zijn uitgevoerd aan weerszijden van de slagstijlen van de oude
sluisdeuren. In het historisch overzicht is melding gemaakt van problemen na het keren van
extreem hoge waterstanden. De belasting op de slagstijlen is daardoor enkele keren ook
extreem hoog geweest. Zetting van de slagstijlen wordt in het artikel als een mogelijke
oorzaak van waterdoorlating genoemd. Doordat de hogere (droge) wanddelen waarschijnlijk
ooit volledig opnieuw gemetseld zijn, komen daarin minder reparaties voor. Duidelijke
reparaties zijn hoofdzakelijk uitgevoerd in de onderste delen en wel in de rand tegen de
slagstijl van de oude deuren. De plaats en de vorm van de reparaties samen met de vertikale
scheuren in wand 1 en wand 4 geven de
indruk dat de slagstijl is gezakt. Doordat de
Bovenaanzicht deurkas

slagstijl is opgebouwd in delen en er
bovendien horizontaal ook scheuren in
voorkomen is dit zeer goed mogelijk. Het
onderste gedeelte blijft daarbij aan de
slagstijl vast, waarschijnlijk door een
verankering, zodat de scheurvorming
ontstaat zoals op inspectietekeningen
(bijlage 1) en op nevenstaande schets is
ingetekend. Door de ruimte die daardoor

ontstaat krijgt het overige gedeelte van de wand de gelegenheid een kleine hoekverdraaiing
te ondergaan. De wand gedraagt zich als een groot massief blok dat in de aansluiting met het
nieuwere gedeelte losscheurt. Verdere argumenten betreffen opmerkingen in het historische
overzicht:
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In 1921 is na drooglegging een verdraaiing van de slagdrempel geconstateerd
alsmede afwijkingen in de hoogteligging van de vloer.
Zettingen van de slagstijlen zijn al eerder onderwerp van discussie geweest in
verband met het zoeken van verklaringen naar schade-oorzaken.
Volgens de tekeningen en beschrijvingen is het oude gedeelte, waarvan de bewuste
slagstijlen deel uitmaken, niet op palen gefundeerd. Het nieuwere gedeelte overigens
wel.
Aangezien de reparaties in 1921 uitvoering voorbereid en zorgvuldig uitgevoerd zijn, in
bovendien zeer gunstige omstandigheden (lage waterstanden en goed weer) mag
aangenomen worden dat alle toen aanwezig schadebeelden weggenomen zijn. Desondanks
zijn aan de randen van sommige reparaties opnieuw scheuren aanwezig. De grote vertikale
scheur tussen het oude gedeelte en het nieuwe gedeelte staat duidelijk open. Vermoedelijk is
de zakking nog niet beeindigd. Alle tot nu toe uitgevoerde reparaties hebben slechts de
gevolgen bestreden. Het elimineren van de oorzaak is nooit gebeurd.
Indien het vermoeden dat de zetting van de oude slagstijlen inderdaad de voornaamste
oorzaak is van de meeste schade, heeft dit ook consequenties voor het verdere gebruik van
de sluis.

De mogelijkheid dat er geen palenfundering onder het oude gedeelte aanwezig is
wordt meer waarschijnlijk.
De belasting van de brug, die als een geheel over het oude sluisgedeelte op de
wanden is opgelegd, wordt welliswaar goed verdeeld, maar drukt uiteindelijk toch
volledig op de oude wanden direct naast oude slagstijlen.
Zonder maatregelen die de zetting een halt toeroepen heeft reparatie van de scheuren
weinig nut. Gezien de scheurvorming bij, in 1921 uitgevoerde reparaties, is het
schademechanisme nog steeds aktief. De ontwikkeling kan wellicht worden beperkt,
en misschien zelfs wel worden gestopt bij een ontlasting van de slagstijlen door:
Losmaken van de sluisdeuren (op blokken zeten).
Brug separaat funderen.
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Bijlage 1:
Tekeningen en schetsen
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Bijlage 2:
Foto bladen
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NEIiESTliV rapport 1-1'21) Sluis bij Dalem bijlage 2 finuhlad

NEHKSl'BY rupport l-l~20 Sluis hij Dalem hijlage 2 falablud

blz 2

Foto 4: Ontgraving verderop aan wand 1.
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blz 3

Foto 5: Wand 1, deurkas hoge buitendeur.
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Foto 10: Birinenkolk onder brug wand 1

Foto 11: Binnenzijde wand 1 met vleugelwand
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Foto 12:

Wand 2 noordzijde, deurkas lage
binnendeur.
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Foto 16: Gedeelte kern 2

Foto 17: Gedeelte kern 2
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Foto 20: Begin kern 1 met gedeelte van betonnen tussenlaag.

Foto 21: Typisch gedeelte kern, op circa ^OO m diepte.
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Bijlage 3:
Kopie artikel "De Ingenieur"

No. 48, 2 dec 1948

957

1SS8.

-

M 4 8.

en horizontaal; die binnen den slagdrempel was binnenwaarts hellend, terwijl bovendien de zwalpen van den
slagdrempel af in hoogte verminderden, zoodat de bovenHerstelling van de Dalemsche sluis in 1921 v oer sterker helde dan de ondervloer. Verband tusschen de
vloeren voor en achter den slagdrempel zou er volgens de
DOOR
teekening met zyn, terwijl drie damwanden zijn aangegeven,
cn wel 66n aan de buitenzijde van heteigenlykesluisgebouw
ir. D. A. V A N H E Y S T .
en e6n aan elk der uiteinden van den slechts op kespen
rustenden verlengden ondersluisvloer, welke zich uitstrekt
(Mel af bedding en.)
tot ongeveer de lyn, die de uiteinden der vleugels verbindt.
De groote hui> en inundatiesluis te Dalem is van ouden
Onder of naby den slagdrempel zou geen damwand voordatum.
komen; die drempel zou slechts op den grond rusten, eenerZij werd met eenige andere werken (overlaten) aangelegd zyds tegen den onderv oer (binnenzijde), anderzijds tegen
krachtens een contract (compromis) van 2 December 1660 den bovenvloer (buitenzijde). In het verlengde der penanten
gesloten „tusschen de Heeren van den Tielrewaard" en , de zyn schuifhouten op den vloer v66r het binnenfront aanHeeren van den Alblasserwaard, en de Vijf Heeren", teneinde gegeven.
de landen van Buren en Kuilenburg en een gedeelte van de
Tijdens den ijsgang in den winter 1848-1849 waren de
Nederbetuwe en den Tielerwaard spoediger van het vloed(oyerstroomings)water op de Merwede te kunnen ontlasten, penanten ontzet, en liet -de sluis water door.
Reeds eerder was van ondichtheid gebleken; in 1848 werd,
by een doorbraak van
den Zuider Lekdijk of
INUNDATIESLUIS T E D A L E M NAAH
N T E E K E N I N G V A N DEZE SLUIS NA H B M U I X I N O E N G E D E E L T F L . J K E
den Noorder Waaldijk(').
Er werd daarbij o.m.
VEIINIEUWINU IN 1814.
bepaald, dat zij zou verLengtedoorsnede.
krijgen drie bogen, overwelfde kokers, elk wijd
18 voeten (of 5.65 M.)
en zou worden onderhouden door den Ring
van den Tielerwaard.
Zij verkreeg een hoogte
in den dag van 3.61 M.
Bij het afbreken van
den oostelijken penantPlattegrond.
muur in 1850 werd een
gedenksteen van hardsteen gevonden, waarin
wasgebeiteld: „den 18en
Juli 1661 heeft aan de
oostzijde van dit kloosterhout H U G O K I E N geleidt den eersten steen
van dezen muur; aan de
westzijde van dit kloosterhout heeft JACOBUS
K I E N geleidt den eersten
steen van dezen muur
in 1785".
In Maart 1680 werd
een accoord gesloten over
het herstellen van deze
sluis wegens de schade
daaraan toegebracht in
den oorlog van 1672 met
Lodewijk XIV.
In den winter van
1813 op 1814 werd zij
Schaal 1:450.
andermaal gedeeltelijk
Fig. 4.
vernield, thans door de
Fransche bezetting van
Gorinchem, teneinde daardoor het naderen van den vijand te na drooglegging, zetting van het muurwerk geconstateerd,
bemoeilijken. De landhoofden zijn daarna hooger opgetrokken die destijds ondersteld werd het gevolg of althans bevorderd
zonder bogen er tusschen, en een houten brug werd over de te zijn door den kort te voren plaats gehad hebbenden
openingen gelegd. Toentertijd was de sluis van de Merwede aanleg van zware militaire werken in de nabijheid. De ondichtafgesloten door een paar puntdeuren in elke opening en een heid werd toen echter voornamelijk toegeschreven aan het
nj schotbalken.
niet goed sluiten der deuren, welk gebrek werd verbeterd.
Tot 1813 is het onderhoud gebleven aan den Tielerwaard; Dit had wel geholpen, maar niet voldoende. In den daarop
daarna zijn de herstellingen geschied op kosten van het Rijk, volgenden winter werd de sluis aan een hoogen waterstand
en bij Kon. besluit van 31 Maart 1816, No. 75, nam dit ook blootgesteld; de deuren hadden 3.96 M. water moeten keeren,
het onderhoud op zich.
en sedert was de ondichtheid sterk toegenomen. De toenVolgens een teekening (fig. 1), aangevende den toestand malige hoofdingenieur BEYERINCK schreef dit toe aan de
na de herstelling en vernieuwing van 1814, zou de sluis omstandigheid. dat de eigenlijke dubbele sluisvloer met slagalleen op een roosterwerk, zonder palen. zijn gefundeerd. balk en de v66rgelegen vloer afzonderlijk waren gefundeerd,
Bovendien trekt het volgende daarvan de aandacht.
en de hobge druk tegen de deuren een zetting van de eigenDe vloer tusschen rechtstandsmuren en penanten was dubbel lijke sluis had veroorzaakt. De toestand werd verontrustend
geoordeeld; men had nog gepoogd om door een ringkade
aan de binnenzijde het lekwater tegen te houden, doch de •
(1) Zie blz. 40, Hijlage VIII (Linge) bij de Registers I, II en III
der Ceschi-uving van de Peilschalen, enz. langs Boven-Rijn, Waal en
aandrang was zoo hevig, dat de kade bezweek. Derhalve werd
Merwede 1854, en blz. 44 en 63, Bijlage I - V I I , als voren
besloten tot den bouw van een nieuwe waterkeering voor
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deuren werden aangebracht. Toen verkreeg, eveneens met
het Z 0eV
° e l , elk der binnendeuren
groot 2.4 M , welke, we^ens de
geringe diepte der deurkassen. met ijzeren schufven werden
gesloten. Deze lekten meer dan de vroe^ere kleine son n l ?
terwijl bovendien een goede s l u i t i n g T r ^ e t n T
malckelyk e verkrijgen is, omdat deze geen waterverschil
hebben te keeren, wanneer de schotbalken zijn Tngelalen!
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Schaal 1 :450.
Fig. 2.

waarvan de binnenste met een schermwand, breed 4 M
buiten den muur.
'
Verder werd de bestaande damwand hersteld en met het
nieuwe werk in verband gebracht en een tweede meer buitenwaarts geslagen.
De deuren waren van eikenhout met een kleine houten
schuif. Doel van deze nieuwe keering was mede den druk
te kunnen verdeelen, omdat 4 M. voor een houten deur te
veel geacht werd.
De klachten over de ondichtheid der sluis, die na 1S55
met meer heeft behoeven te werken, waren daarmede niet
verstomd. Ook is toen wel ondersteld, dat het doorlckken het
gevolg zou kunnen zijn van de aanwezigheid van een wel
zooals er op verschillende plaatsen achter den Waaldijk in
aen polder Dalem aanwezig zijn.
In 1897 onderging de sluis andermaal een veranderin"

Men heeft toen eenigen grond v66r de deuren gestort om de
ruimte tusschen deur en slagdorpel en eventueel elders aanwezige openingen te verstoppen.
In 1906 beklaagden ingelanden zich wederom over het
lekken van de sluis. Dit was nog al sprekend zichtbaar,
omdat in de ringkade, welke ter beteugeling van de kwel
achter de sluis was gelegd, een kleine overstort was gemaakt
met de kruin op ongeveer 1 M. + N.A P., breed 0.70 M.:
deze begon te werken bij een stand van het buitenwater van
circa 1.40 M. + N.A.P. en het maakte dan den indruk of
er veel water den polder instroomde.
Toen zijn de schotbalken uitgenomen en met bijzondere
zorg andermaal aangebracht, terwijl de kwelkade tegelijkertijd
met 0.40 M. werd verhoogd. Het overlaatje ging toen eerst
werken by dc hooge buitenwaterstanden van 2.25 M. -N.A.P. en hooger. Hooger optrekken van de kade was ongewenscht, omdat dan in tijd van nood de opruiming moeivan militaire inundatien, naar binnen keerende law houten hjker zou worden, vooral bij vorst.
2 "
brengen. mede in fig. 2 aangegeven? Daartoe
In 1910 werkte de overlaat met 5 A 6 c.M. bij een stand
werden de penanten aan de binnenzijde ongeveer 1.50 M
van 3.15 W + N.A..P. Nadat de schotbalkkeering hooger
de n
^
^°
J'
slagdrempel aan
gebracht; onder deze keering, welke slechts weinig water- gemaakt was, verminderde de werking tot 3 c.M.
Het lekken werd toen hoofdzakelijk geweten aan ondichtW M
v°
°
, °P
> werd geen damwand aange- heid der schotbalkkeering. In 1917 en 1918 toen de slui?
beve«L7°°
\ . ' g e _ hulpmiddelen in de muren
in beheer was bij het Departement van Oorlog en niet door
™T!
^T/ ,
bnitendeuren tegen een gering
het voorstorten van grond het doorsijpelen werd tegengegaan,
waterverschil te kunnen opentrekken.
was dit veel grooter. Bij een stand van 3.77 M. -f N.A.P.
inrpn^
°
» t h e i d der sluis werden in later op 5 Jan. 1917 was de overstorting zelfs 21 c.M. Toen in
jaren weer meer vernomen, vooral nadat in 1901 nieuwe !
1919 de Waterstaat het beheer terugkreeg en maatregelen.
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per uur ongeveer 3.35 M . bleek te bedragen, daalde na het
cement inpersen en het gedeeltelijk dichtmetselen der
scheuren, de waterstand van de kwelkom van 0.16 M. 4- N.A.P.
dus van een hooger peil, in het tijdvak van 8 Augustus
t'm. 7 September, dus in 31 etmalen geleidelijk slechts zoo
weinig, dat de doorsijpeling op niet meer dan circa t; 045 MA
per uur werd berekend, metinachtneming van een verdamping
van 8 c.M. in dat tijdperk; de kwel naar den polder, welke
weinig beteekent, werd daarbij verwaarloosd.
Op 13 November 1921 werd met de opruiming van den
afsluitdam een aanvang gemaakt, en sedert heeft de sluis
hooge buitenwaterstanden gekeerd, zonder dat er sprake van
was. dat het peil, waarop het .overlaatje werkt, werd
bereikt. Daarbij is nog te bedenken, dat thans aanslagen en
vloer geheel schoon zijn, terwijl daarop vroeger slib en
opzettclijke gestorte grond aanwezig waren (2).
Hetgeen is bereikt, beantwoordt geheel aan het doel. waar
mede de herstelling isaangevat. Afgewacht zal moeten worden
of dit resuitaat blijvend is, of dat het oude gedeelte van het
sluisgebouw blijft verzakken.
Gevaar schijnt er, naar wat bij de drooglegging is waargenomen, niet te bestaan, omdat in de in 1851 gebouwdo
nieuwe waterkeering v&6r de bestaande geen gebreken zijn
ontdekt.
Met werk is uitgevoerd door den aannemer A . D K G R O O T C / . N .
te Bloemendaal, onder toezicht van den technisch ambtenaar
van den Rijkswaterstaat D. J. D E JONGII te Gorinchem. Aan
gezien het werk mede omvatte de vernieuwing van sluisdeuren en eenige bijkomende werken, kunnen de kosten voor
herstelling der sluis bezwaarlijk afzonderlijk berekend worden.
De uitvoering werd zeer begunstigd door den drogen
fraaien zomer van 1921 en den lagen rivierstand, zoodat
yoortdurend kon worden gewerkt en de herstellingen geheel
in het gunstige seizoen konden worden verricht. Daardoor
werden slechts in geringe mate de moeilijkheden ondervonden,
die in de laatste jaren de kosten niet alleen veel hooger
maken. doch daarenboven de uitvoering van werken voor
hen, die daarmede belast zijn, verzwaart.
(2) Bij do jongste hoogwaterstanden, in de eerste helft van
November 1922, toen een tweetal weken de rivier voor de sluis tol
2 A 2.67 II, + N. A P. was gerezen. is de waterstand in de kwelkom
slechts van 0.37 M . - f N.A.P. tot 0.40 M. + N.A.P. gcstegen.

Het een en ander over de Gemeentelijke
Drinkwatervoorziening te Bandoeng
DOOR

•

ir. C. B. J. WALL AND.

Toen, nadat reeds eenigen tijd een behoorlijke waterverstrekking hier ter stede min of meer had gestagneerd,
dit begin 1921 een hoogtepunt bereikte, en men inderdaad
mocht spreken van een onvoldoenden toestand, werd ter
Raadszitting van 1 Juni 1921 een commissie in het leven
geroepen tot het uitbrengen van een rapport over de Gemeentelijke Bandoengsche Watervoorziening
Deze commissie (1) was in Maart 1922 met haar taak
gereed; evenwel was inmiddels de waterleidingsdienst erook
in geslaagd om tot een normale waterdistributie te geraken
tengevolge waarvan de publieke belangstelling in deze aangelegenheid grootendeels was verdwenen, zoodat slechts in
zeer beperkten kring het commissie-rapport aandacht heeft
genoten. Het geeft een kijk op de hier ter plaatse opgedane
ervanng en knoopt daaraan voor de toekomst beschouwingen
vast, waarvan een korte samenvatting wel belangrijk wordt
geacht.
In 1911, toen in Oost-Bandoeng met een waterverstrekking
werd aangevangen, lag het voor de hand het benoodigde
water te ontleenen aan een tweetal, reeds bestaande artesische
?ir T U J
~
geprojecteerde (o.a. mede
West-Bandoeng omvattende) uitbreiding, waaraan echter de
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(1) Leden: ir. A. GROOTHOKK, hoofdingenieur bij Gouvernementsbedrijven; jr. A.DEMooYA.CzN.,ingenieurbij Gouvernementsbedrijvcn :
ir. L.. A. DE JONGH,ingenieur bij's Lands Mijndicnsten; dr. ir. J. VERSLUYS
directeur van de Waterleidii.g te Soerabaja; H . HECTJANS, directeur
vau de Waterleiding te Bandoeng.

eisch gesteld werd, dat de kosten beneden een zeker bedrag
moesten blijven, maakte men gebruik van dezelfde prise
d'eau, eenvoudig door ook toen eenige reeds vroeger gemaakte
putten op het leidingsnet aan te sluiten. In totaal kreeg
men zoodoende de beschikking over ruim 80 L. water per
secunde, hetgeen aan den krappen kant was, waarom begrepen
werd, dat getracht moest worden om meer water disponibel
te krijgen. Dientengevolge werd aan den Dienst van het
Mijnwezen verzocht naar het voorkomen van artesisch water
in de omgeving van Bandoeng - het zoogenaamde artesisch
bekken — een onderzoek te doen instellen, hetwelk begin
1917 werd beeindigd, evenwel zonder veel resuitaat.
Intusschen ontstond eenerzijds een sterke, zelfs zeer abnormale toename van het waterverbruik, terwijl anderzijds men
er niet in kon slagen het totaal debiet op te voeren, ook
niet door het bijboren van een paar artesische putten. Dit
debiet was medio 1918 teruggeloopen tot circa 65 L./sec.
Het is derhalve niet te verwonderen, dat klachten ontstonden
over het onvoldoend functioneeren der drinkwaterleiding, wat
tengevolge had, dat andermaal aan het Mijnwezen werd
gevraagd een tweede (geologisch hydrologisch) onderzoek te
doen plaats hebben. Toen dit onderzoek (2) het bestaan van
een groot aantal, weliswaar zeer verspreid liggende en ieder
voor zich een matig debiet bezittendc bronnen aan het licht
bracht, die dienstbanr gemaakt konden worden aan de waterverstrekking van Bandoeng, terwijl men tevens een beter
inzicht had verkregen in de gesteldheid van het artesisch
bekken, was het watertekort door het aansluiten van 2 natuurlijke bronnen en het slaan van 2 artesische putten betrekkelijk spoedig verholpen (eind 1921 beschikte men over circa
176 L./sec). Bovendien vormden de bevindingen van het
Mijnwezen den grondslag voor een in 1920 gemaakt uitbreidingsplan der drinkwaterleiding, waarbij als basis werd
aangenomen de waarschijnlijk in 1940 vereischte waterhoeveelheid.
De woonplaats Bandoeng is gelegen in de vlakte van
Bandoeng, welke van vulkanischen oorsprong is en van
Zuid naar Noord onder een vrijwel gelijkmatige helling oploopt tot zij overgaat in een heuvelrug, die door een aantal
rivieren is doorsneden en zoodoende communiceert met de
achter dien rug aanwezige vlakte. Het is duidelijk, dat het
door het Mijnwezen verrichte onderzoek als terrein van
werkzaamheid was aangewezen op het ten noorden van de stad
gelegen hoogere gebied. Wat de bronnen betreft, is het
resuitaat reeds vermeld; aangaande het artesisch bekken
het volgende.
Zooals bekend is, verkrijgt men artesisch water door het
boren van putten, die reiken tot in een watervoerende grondlaag, aan boven- en benedenzijde afgesloten door waterkeerende specie, en waarin het water onder zoodanigen druk
verkeert, dat het in de putten tot hooger dan het maaiveld
opstijgt. In diep ingesneden plooien en rivierdalen of in
steile terreinsgedeelten kan echter plaatselijk de watervoerende
laag aan den dag treden, waardoor aldaar een aftapping-bron
ontstaat. Geconcludeerd mag derhalve wel worden, dat de
gevonden bronnen en het artesiBch bekken water van denzelfden oorsprong leveren.
Het niveau van uitstrooming van een dergelijke aftapping
beheerscht den druk in de zich verder weder onder den
grond voortzettende artesische laag. Derhalve is uit dehoogteligging. van de bronnen ten opzichte van het niveau van
Bandoeng te beredeneeren welke aldaar de stijghoogte van
het water in de artesische putten ten naaste bij zal zijn.
De voeding van de artesische lagen geschiedt geregeld door
infiltratie uit topografisch hooger gelegen gebieden, wat dus
beteekent. dat de waterhoeveelheid, die men uit artesische
putten kan krijgen, in het algemeen gelimiteerd is, en voorts
dat verwacht mag worden, dat in periodiek terugkeerende
tijden (Oostmoesson) het waterdebiet terugloopt. Het is
natuurlijk ongemeen lastig om den omvang van het infiltratiegebied vast te stellen en te bepalen met welk kwantum water
het bekken geregeld wordt op peil gehouden. Derhalve is
voor Bandoeng onbekend tot welk uiterste men met aftapping
uit. de artesische putten wel zou kunnen gaan.
Om een inzicht te kunnen krijgen in den opzet van de
drinkwatervoorziening van Bandoeng, is het noodig het een
en ander te weten van de locale omstandigheden. Men steile
zich de stad voor als een rechthoek I, II, III, IV, waarvan
(2) Opgedragen aan den inzeniear C. A. DE JONGII.
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1.

Bijlage D

DOEL VAN HET ONDERZOEK.

Sinds de bouw van de kistdam aan de Waalzijde van de Dalemse sluis zijn de eisen
met betrekking tot het M H W veranderd (verhoogde M H W ) . Het is de vraag of de
kistdam nog voor een beperkt aantal jaren bestand is tegen het M H W , zoals dat is
gesteld in het Delta Plan Grote Rivieren? Wanneer blijkt dat de kistdam aan deze eis
voldoet is er ruimte voor het vinden van een structurele oplossing voor herstel of
vervanging van de Dalemse sluis.
2.

LOKATIE/SITUATIE.

A a n de rivierzijde van de, in slechte staat verkerende, Dalemse sluis is in 1 9 8 9 een
kistdam geplaatst om voldoende veiligheid te kunnen bieden tegen hoog water. De
kistdam heeft een kerende hoogte van N A P + 6 , 0 0 m en bestaat uit damwanden
(lengte 1 8 , 0 0 m; profiel: PU 16) die tot een diepte van N A P - 1 2 , 0 0 m steken. De
kern bestaat uit zand, tot een diepte van N A P - 2 , 5 0 m, en er zijn drains aangelegd.
Op een hoogte van N A P + 2 , 0 0 m zijn om de t w e e meter ankers aangebracht.
Het M H W zoals dat in het DPGR is gesteld is N A P + 5,75 m. De bodem is opgebouwd uit verschillende lagen zand, zandige klei, veen en combinaties hiervan. In
de uitgevoerde berekening is een vereenvoudigde bodemopbouw gebruikt, zoals in
figuur 1 is weergegeven. De gebruikte grondparameters zijn in tabel 1 gegeven.
3.

MSHEET BEREKENING.

3.1

Aanpak MSheet berekening

Om een indicatie te krijgen van de mate van veiligheid die de kistdam biedt is een
berekening uitgevoerd m.b.v. het programma M S h e e t .
In eerste instantie is de veerstijfheid van de achterwand bepaald (deze werkt via de
ankers door op de voorwand). Dit is gedaan door tegen een d a m w a n d ter hoogte
van de ankers een varierende horizontale lijnkracht aan te brengen (zie figuur 2).
Samen met de gevonden uitwijkingen ter hoogte van de ankers is de veerstijfheid
(F/u) te bepalen. A a n de linker en de rechterzijde van deze d a m w a n d is een
maaiveld op respectievelijk N A P - 1 , 0 0 m en N A P + 6 , 0 0 m verondersteld. De
waterstand is aan de Waalzijde is op N A P + 6 , 0 0 m gesteld, in het grondmassief
van de gedraineerde kistdam N A P + 0 , 5 0 m.
Dijkversterkingsplan, traject Dalemse sluis
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Waalzijde

Sluiszijde

NAP+6,00 m

— NAP+6,00 m

NAP+0.50 m
NAP-1,00 m
NAP-2,50 m

NAP-9,00 m

NAP-12.00 m

damwand (voorwand, PU 16)

- klei/slib

- zand

klei/veen

figuur 1. Kistdam zonder achterwand.

grondsoort

t (kN/m )

c (kN/m )

zand

1 7 / 1 9 (d/n)

0

zandkern

1 7 / 1 9 (d/n)

klei/veen
klei/slib

3

2

0

(°)

6 (•)

k (kN/m )

33

20

10000

0

30

20

10000

17

6

25

15

2000

16

6

22

11

1800

3

tabel 1. De gebruikte grondparameters.

In de tweede berekening is eenzelfde damwand ingevoerd, echter nu als voorwand
met aan de linkerzijde een maaiveld op N A P + 6 , 0 0 m en aan de rechterzijde op
N A P - 1 , 0 0 m. In plaats van de achterwand is op de voorwand (ter hoogte van de
Dijkversterkingsplan, traject Dalemse sluis
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ankers) een verende ondersteuning verondersteld, met een veerstijfheid gelijk aan
de eerder gevonden veerstijfheid voor de achterwand (zie figuur 3). Tijdens deze

berekening is voor de waterstand in de kistdam en aan de sluiszijde van de kistdam
N A P + 0 , 5 0 m aangehouden. Er is in M S h e e t gekozen voor kromme glijvlakken.
3.2

Resuitaat

Bij een horizontale belasting van 1 5 0 k N / m ' is de gevonden veerstijfheid van de
achterwand ongeveer 4 3 0 0 0 k N / m / m ' . De veerstijfheid wordt erg groot doordat het
grondmassief met maaiveld op N A P + 6 , 0 0 m (de kistdam) oneindig lang doorloopt.
Er is een grote kracht nodig om deze grond in beweging te krijgen. Het moment dat
in de achterwand ontstaat is 1 0 0 k N m .
De gevonden veerstijfheid wordt gebruikt bij het bepalen van de verplaatsing van
de voorwand. Hieruit volgt dat de top van de kistdam -1.9 mm verplaatst en ter
hoogte van het anker een verplaatsing van 3,6 mm optreedt. De voorwand wordt
door de grote stijfheid van de achterwand en het anker ter hoogte van dat anker op
z ' n plaats gehouden. Daaronder buigt de voorwand onder druk van de grond verder
uit. De ankerkracht is 1 5 3 k N / m ' (per anker: 3 0 6 kN).
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Wanneer deze ankerkracht op de achterwand wordt gezet, is de verplaatsing van
de achterwand ter plaatse van het anker 4 , 4 mm en het maximaal buigend moment
is 9 9 k N m / m ' . De kistdam is bij de maatgevende combinatie van waterstanden
stabiel. Het maximaal toelaatbare moment op een wand met dit profiel is 5 6 8
kNm/m'.

3.3

Conclusie.

De kistdam is stabiel en vertoont een zeer kleine verplaatsing. De kleine verplaatsing is een gevolg van de berekeningsmethode.
V a n w e g e de slappe ondergrond en het feit dat met MSheet niet op de juiste manier
een kistdam kan worden doorgerekend, is besloten een aanvullende (nauwkeuriger)
berekening te maken met behulp van Plaxis. Hiermee kunnen de momenten in de
damwanden en de uitwijking van de kistdam beter worden berekend. Ook kan door
middel van een <p-c reductie worden bepaald welke extra veiligheid de kistdam
wellicht nog tegen bezwijken heeft.
4.

P L A X I S BEREKENING.

4.1

Aanpak Plaxis berekening.

Voor de grondopbouw zijn dezelfde parameters gebruikt als in de MSheet berekening.
In de berekening is eerst in t w e e fases de kern van de kistdam aangevuld van N A P 1,00 m tot N A P + 6 , 0 0 m, bij een waterstand aan beide zijden van N A P + 0 , 5 0 m.
Na afloop van deze stappen zijn de verplaatsingen nul gesteld. Daarna is in de
derde fase aan de Waalzijde de waterstand verhoogd tot N A P + 6 , 0 0 m, terwijl de
waterstand aan de sluiszijde op N A P + 0 , 5 0 m is gehouden (de maatgevende
combinatie). De waterstand in de kistdam is diagonaal dalend van N A P + 6 , 0 0 aan
de Waalzijde tot N A P + 0 , 5 0 m aan de sluiszijde verondersteld.
Na deze berekening is door middel van een 0-c reductie bepaald welke restveiligheid de kistdam heeft.
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Resuitaat.

Uit de berekening volgt een verplaatsing van de bovenkant van de kistdam van
0 , 2 5 m.
De maximale momenten in de achter- en voorwand zijn respectievelijk 128 kNm en
199 k N m . De kracht die per anker moet worden opgenomen is 2 3 8 k N . Deze
kracht ligt ruim onder de sterkte van het anker (Fe 5 1 0 , diameter = 6 3 mm).
Uit de berekening blijkt dat in een klein gedeelte van de bodem plasticiteit optreedt.
Uit de berekening van de restveiligheid die de kistdam bezit {<p-c reductie) blijkt, dat
deze nog een veiligheidsfactor van ongeveer 1,5 heeft.
4.3

Conclusie.

De kistdam zal bij de maatgevende waterstandscombinatie een behoorlijke verplaatsing ( ± 0 , 2 5 m) ondergaan, maar bezit dan echter nog een voldoende restveiligheid.
De momenten in de voor- en achterwand blijven ruim onder de maximaal toegestane waarden. Dit geldt ook voor de optredende ankerkracht.
5.

EINDCONCLUSIE.

De kistdam bij de Dalemse sluis biedt voldoende veiligheid tegen het M H W plus een
eventuele opzet; maximaal N A P + 6 , 0 0 m (is ook de kerende hoogte). Belangrijk
hierbij is wel dat de drainage in de kistdam goed functioneert.
Bij de maatgevende waterstandscombinatie (NAP + 6 , 0 0 m aan de Waalzijde en
N A P + 0 , 5 0 m aan de sluiszijde) zal de kistdam aan de bovenkant ongeveer 0 , 2 5 m
uitwijken.
Naast de restveiligheid die uit deze berekening volgt is er nog een factor die in de
praktijk extra veiligheid zal opleveren; bij een goed werkende drainage zal de
waterstand in de kistdam lager uitvallen dan in deze berekening is aangenomen.
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SANERINGSPLAN
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L INLEIDING
In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland is door M H Nederland B V in
augustus 1 9 9 6 een saneringsplan opgesteld met betrekking tot de lokatie 'Uitwateringssluis Dalemse Geul' in de gemeente Gorinchem. De uitwateringssluis is
momenteel eigendom van Rijkswaterstaat en zal overgedragen worden aan de Provincie
Zuid-Holland die de sluis vervolgens weer onder beheer van het polderdistrict Tieler- en
Culemborgerwaarden zal stellen. Daarnaast zal de sluis op korte termijn in het kader van
de dijkverzwaring aangepast dienen te worden aan het Maatgevend Hoog Water en de
kerende functie zal hersteld worden, waarbij de historische waarde van de sluis bewaard
zal blijven. Dit houdt in dat ter plaatse van de huidige buitenhoofden nieuwe hogere
hoofden gebouwd w o r d e n , waarbinnen enkele nieuwe puntdeuren gehangen worden die
zorgen voor de waterkerende functie en tevens water uit kunnen laten. Hiertoe zal
tevens een deel van de houten vloerconstructie aan de buiten-uitstroomzijde verwijderd
w o r d e n . Ter plaatse van de nieuwbouw zullen de houten funderingspalen en de bodem
afgegraven worden en de houten vloerconstructie zal vervangen worden door een
gewapend betonnen vloer. De houten vloerconstructie in de overige sluisdelen zal
bewaard blijven (mits er geen extra stabiliteitsmaatregelen vereist zijn als gevolg van de
uitbreiding en dijkversterking).
Ter plaatse van de sluis en de sluiskom is' tijdens een vooronderzoek verontreinigd slib
aangetroffen. De sluis dient schoon overgedragen te worden en zal daarom gesaneerd
moeten w o r d e n . Onderhavig saneringsplan heeft betrekking op het gedeelte v a n de
waterbodem dat tot de sluis behoort. Ook ten behoeve van het noodzakelijke radaronderzoek ter bepaling van de exacte lokatie van de aanwezige paalfundering, is verwijdering van het slib op korte termijn noodzakelijk.
In hoofdstuk 2 van onderhavige rapportage zijn de algemene gegevens van de lokatie en
de verontreinigingssituatie weergegeven. In hoofdstuk 3 worden enkele saneringsvarianten uitgewerkt en wordt de argumentatie/keuze voor de voorkeursvariant gegeven,
waarna in hoofdstuk 4 een nadere uitwerking van deze variant volgt. De hoofdstukken, 5
t/m 10 bevatten (algemene) informatie met betrekking tot de uitvoering, waarna in de
hoofdstukken 11 en 12 de eindcontrole en nazorg worden behandeld.
Het saneringsplan is opgesteld ten behoeve van de melding van de bodemverontreiniging in het kader van de W b b (wet bodembescherming).

2 . INVENTARISATIE V A N G E G E V E N S
2.1 LOKATIE EN E I G E N A A R
De lokatie waarop de sanering plaats zal vinden, betreft:
*
Uitwateringssluis Dalemse Geul in de gemeente Gorinchem.
Kadastrale aanduiding:
*
Gemeente Gorinchem, sectie F 7 , de nummers: 7 1 8 , 6 5 2 en 6 5 3 .
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Eigenaar:
momenteel
:
na overdracht :

Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland;
Provincie Zuid-Holland.

Een topografische kaart/overzichtskaart is opgenomen in bijlage 1.1.
De saneringslokatie wordt gevormd door de uitwateringssluis, de binnendijks gelegen
sluiskom en het buitendijks gelegen uitstroomgedeelte met als grens de kistdam die in
1 9 8 6 als tijdelijke waterkering geplaatst is (dit omdat de sluis niet meer aan de eisen
w a t betreft het Maatgevend Hoog Water voldeed). De uitwateringssluis maakt onderdeel
uit van de Merwededijk aan de rechteroever van de rivier de Merwede ter hoogte van
kmr. 9 5 3 . 4 . De eerste steen van de sluis is gelegd in 1 6 6 1 . De sluis maakt sindsdien
onderdeel uit van de Merwededijk (destijds Diefdijk genaamd) en is destijds aangelegd
om bij breuk van de Lekdijk de waterstand tegen de Diefdijk zo laag mogelijk te houden
en om de Tielerwaard sneller droog te kunnen krijgen. In de loop van de eeuwen heeft
de sluis verschillende aanpassingen en herstelwerkzaamheden ondergaan.
Enkele dimensies zijn:
Oppervlakte waterbodem:
binnendijkse kom tot schotbalkkering
3 sluiskanalen, van schotbalkkering tot hoofd
uitstroomdeel tot kistdam
Ligging oorspronkelijke waterbodem

2

: ca. 500 m ;
: ca. 330 m ;
: c a . 170 m ;
• variabel, van 0 , 3 0 m - N A P tot
1,10 m - N A P ;
2

2

Dikte sliblaag:
binnendijkse kom tot schotbalkkering
3 sluiskanalen en uitstroomdeel tot kistdam
Waterpeil:
binnendijkse kom tot schotbalkkering
3 sluiskanalen en uitstroomdeel tot kistdam
Coordinaten saneringslokatie

; c a . 0 , 2 0 m;
: c a . 0 , 3 0 m;

:

: ca. 0,70 m + NAP;
: c a . 1,15 m + N A P ;
= 1 2 7 . 8 2 5 m;
y = 4 2 6 . 6 0 0 m.
x

2.2 VERONTREINIfilNlfiSSITUATIF
Kwaliteit waterhoriftm:
De waterbodem is door Rijkswaterstaat in een eerder stadium onderzocht en door
Rijkswaterstaat, afdeling A W U , beoordeeld. V e r w e z e n wordt naar de navolgende
documenten:
Waterbodembemonstering Uitwateringssluis Dalemse geul; Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland, meetdienst
Zuid-Holland afd. Ecologie; 16 april 1996; Projekt Nr.: 142.09.02.6;
Telefax J . Mo); Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland, toetsingsresultaten waterbodembemonstering
Uitwateringssluis Dalemse geul; 29 mei 1996.
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Ter plaatse van de binnendijkse kom en de 3 sluiskanalen tot de schotbalkkering
(binnendijks deel) is matig zandig slib (met enkele plantenresten) aangetroffen. De dikte
van de sliblaag bedraagt c a . 0 , 2 0 m. De verontreinigingsgraad van het slib is klasse 4 .
De overschrijdende parameters zijn zink en arseen.
Ter plaatse van de 3 sluiskanalen (middendeel en buitendijks deel) en het uitstroomgedeelte tot de kistdam is matig zandig slib (met plasticresten) aangetroffen. De dikte van
de sliblaag bedraagt c a . 0 , 3 0 m. De verontreinigingsgraad van het slib is klasse 4 . De
overschrijdende parameters zijn koper, zink, arseen en P A K (som 10).
Ten aanzien van de oorzaak van de verontreiniging op de lokatie is geen eenduidige bron
aan te wijzen. Een groot deel van de verontreiniging zal zijn veroorzaakt door sedimentatie van verontreinigd slib aangevoerd door de M e r w e d e , dat waarschijnlijk door de
lekkage van de deuren over de gehele lokatie verspreid zal zijn.
Uitgaande van bovengenoemde verontreinigingssituatie zijn ter plaatse de volgende
hoeveelheden verontreinigd bodemmateriaal aanwezig:
binnendijkse kom tot schotbalkkering
:
c a . 100 m ;
3 sluiskanalen en uitstroomdeel tot kistdam
:
c a . 150 m .
3

3

Kwaliteit ondergrond:
De bodem van de sluiskanalen bestaat uit een houten vloer. Deze houten vloer en de
sluishoofden rusten op een paalfundering. De positie van de palen en de kwaliteit v a n de
omringende ondergrond is onbekend. Deze houten vloerconstructie loopt door tot c a . 5
a 6 m buiten de sluiskanalen. De aansluitende bodem van zowel het uitstroomgedeelte
tot de kistdam als de gehele binnendijks gelegen kom is opgebouwd uit zetsteen. De
bovenste 10 c m van de voegen tussen de zetsteen zijn dichtgesmeerd met cement
(laatst bekende renovatie met betrekking tot de lekdichtheid heeft in 1921 plaatsgevonden). Tijdens een recent uitgevoerde inspectie van de bodem is de kwaliteit van de
zetsteen en het voegwerk als goed beoordeeld (de bodem is niet op elk punt geTnspecteerd). Een garantie ten aanzien van de lekdichtheid kan echter niet gegeven wordeni
Onder de zetsteen is de bodem opgebouwd uit een puinlaag van c a . 2 0 c m , met
daaronder een rietlaag van c a . 15 c m en daaronder weer een aangebrachte kieilaag van
c a . 2 5 c m dikte. De kwaliteit van de onderliggende oorspronkelijke bodem is onbekend.
Gezien de opbouw van de bodemconstructie mag er vanuit worden gegaan dat de
geconstateerde verontreiniging zich beperkt tot de sliblaag.
2.3 B O D E M O P B O U W EN G E O H Y D R O L O G I E
De regionale (binnendijkse) geohydrologische situatie is als volgt:
A a n het oppervlak bevindt zich een slecht doorlatende deklaag met een dikte van c a . 10
tot c a . 15 m. Deze deklaag bestaat voornamelijk uit venige en kleiige afzettingen
behorende tot de Westland Formatie. Het hieronder aanwezige eerste watervoerende
pakket heeft een dikte van 20 tot 2 5 m en bestaat uit matig grove tot grove zanden
behorende tot de Formaties van Sterksel en Kreftenheye.
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Het eerste watervoerende pakket wordt gevoed door infiltratie vanuit de M e r w e d e . De
stroming van het grondwater is globaal van oost naar west. De stijghoogte van het
grondwater in het eerste watervoerende pakket bedraagt c a . 1 m - N A P . In de polders
wordt het waterpeil constant gehouden op c a . 1,20 m - N A P . Er is langs de rivieren
sprake van een lichte kwelsituatie.
De lokale geohydrologische situatie:
Het waterpeil in de Merwede varieert bij gemiddelde afvoer tussen c a . 0 , 3 0 m + N A P en
c a . 1,20 m + N A P . Het waterpeil in de sluiskanalen en het uitstroomgedeelte ligt op c a .
1,15 m + N A P , het waterpeil in de binnendijks gelegen kom ligt op c a . 0 , 7 0 m + N A P .
Het polderpeil in het achtergelegen lage land ligt op c a . 1,20 m - N A P . De oorspronkelijke
bodem van de kom en sluiskanalen ligt tussen 0 , 3 0 m - N A P en 1,10 m - N A P . Het water
in de sluiskanalen en de binnendijkse kom is waarschijnlijk afkomstig van regenwater
en/of onderloopwater afkomstig van de Merwede. De bodem van de sluis en kom blijkt
zeer waterondoorlatend gezien (1) de hogere ligging van het waterpeil in de sluis en kom
van c a . 2 m ten opzichte van de binnendijksgelegen polder, (2) de geconstateerde droge
grond in het overgangsgebied naar de lager gelegen polder (een strook van enkele
tientallen meters) en (3) het feit dat er 1,5 a 2 m water in de sluis en kom staat.

3. SANERINGSONDERZOEK/KEUZE VARIANT
3.1 A L G E M E P N
Gezien de huidige situatie en het doel van de sanering, namelijk het schoon overdragen
van het sluiscomplex, de binnendijksgelegen kom en het uitstroomgedeelte tot de
tijdelijke kistdam, is het saneringsonderzoek beperkt tot de technische uitwerking van
een tweetal multifunctionele saneringsalternatieven. Hierbij is uitgegaan van een
ondoorlatende bodem (bestaande uit hout en zetsteen) voor wat betreft sedimenttransport en een redelijk ondoorlatende bodem voor wat betreft watertransport. Verspreiding
van de verontreiniging naar de ondergrond heeft naar verwachting niet plaatsgevonden.
Er wordt in dit saneringsplan derhalve uitgegaan van een schone ondergrond onder de
vloerconstructie. De multifunctionele sanering betreft derhalve de verwijdering van het
verontreinigde slib op de lokatie.
NB: Bij de uitvoering van de geplande herstelwerkzaamheden zal een deel van de houten
vloerconstructie aan de buiten-uitstroomzijde verwijderd worden. Ter plaatse van de
n i e u w b o u w zullen namelijk de houten funderingspalen en bodem afgegraven worden en
de houten vloerconstructie vervangen worden door een gewapend betonnen vloer. Deze
herstelwerkzaamheden kunnen pas na verwijdering van het verontreinigde slib uitgevoerd worden.
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Tijdens deze werkzaamheden zal alsnog getoetst worden {door bemonstering en
analyse) of de oorspronkelijke bodem onder de bestaande vloerconstructie inderdaad
niet verontreinigd is. Tevens dient het afgegraven materiaal eerst in depot gezet te
w o r d e n , bemonsterd te worden en daarna, afhankelijk van de kwaliteit, afgevoerd te
worden naar een geschikt depot.
Handhaving van de huidige situatie is gezien de geplande eigendomsoverdracht en de
geplande herstelwerkzaamheden (van de kerende functie) geen alternatief.
De volgende t w e e saneringsvarianten worden in hoofdstuk 3.2 uitgewerkt:
1.
2.

Multifunctionele variant, waarbij gesaneerd wordt met behulp een graafmachine;
Multifunctionele variant, waarbij gesaneerd wordt met behulp van een zuiger.

Bij de opzet van de kostenraming van de saneringsvarianten wordt uitgegaan van de
situatie dat de klasse 4 specie in baggerspeciedepot Papegaaiebek gestort kan worden.
3.2 T E C H N I S C H E UITWERKING S A N E R I N G S V A R I A N T E N
3.2.1 V A R I A N T 1. S A N E R I N G M E T BEHULP V A N EEN G R A A F M A C H I N E
Bij deze saneringsvariant wordt het water op de lokatie verlaagd tot een diepte van c a .
0 , 0 5 m boven de bestaande houten sluisvloerconstructie. Dit om rotting van de vloerconstructie te voorkomen. In de sluiskanalen en het uitstroomgedeelte zal het peil dan
tot c a . 0,45 m - N A P verlaagd worden. In de kom en het binnendijks van de schotbalkkering gelegen sluisdeel zal het peil dan tot c a . 0 , 7 0 m - N A P verlaagd worden. Doordat de
houten vloer in de sluiskanalen in hoogte varieert van c a . 0 , 5 0 - N A P tot c a . 1,10 - N A P
kan de lokatie niet geheel droog worden gezet. Tijdelijke damwanden zouden de
vloerconstructies beschadigen en vanwege de grote variatie in bodempeil slechts kleine
gedeelten van de lokatie droog kunnen zetten. Dit biedt derhalve geen oplossing.
Sanering zal om die reden bij een geringe waterdiepte uitgevoerd moeten worden.
s

Een technische uitwerking van deze variant is als volgt:
Het verlagen van het peil in de sluiskanalen en het uitstroomgedeelte tot c a . 0 , 4 5
m - N A P door afpompen van het water. Het water dient via een bezinktank geleid
te worden alvorens het op het oppervlaktewater geloosd kan worden. De
waterdiepte op dit lokatiedeel zal dan varieren van 0 , 0 5 m op het hoogste deel in
de sluiskanalen tot c a . 0 , 6 0 m boven de zetsteen in het uitstroomgedeelte.
Het verlagen van het peil in de kom en het binnendijks van de schotbalkkering
gelegen sluisdeel tot c a . 0, 7 0 m - N A P door afpompen van het water. Het water
dient via een bezinktank geleid te worden alvorens het op het oppervlaktewater
geloosd kan w o r d e n .
De waterdiepte op dit lokatiedeel zal dan varieren van 0,05 m op het hoogste
deel in de sluiskanalen tot c a . 0 , 4 0 m boven de zetsteen in de binnendijks
gelegen k o m .
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Het plaatsen van een graafmachine in de kom met behulp van een kraan. Met
behulp van de graafmachine zal het grootste gedeelte van de sliblaag verwijderd
worden zonder de vloerconstructie (hout en zetsteen) te beschadigen.
De graafmachine dient 66n keer verplaatst te worden naar de andere zijde van de
sluis in de uitstroomopening tussen de sluis en de kistdam. Ook daar dient
voorkomen te worden dat de vloerconstructie (hout en zetsteen) beschadigd
wordt.
Het aanwezig drijvend grofvuil zal handmatig of met de kraan verwijderd worden.
Door vertroebeling en beperkingen van de graaftechniek als gevolg van de
aanwezige vloerconstructie zal niet voorkomen kunnen worden dat een dunne
laag slib achter zal blijven (enkele centimeters).
Het afgegraven slib wordt in vloeistofdichte containers gestort die met behulp
van een kraan regelmatig geleegd worden in een elevatorbak die achter de
kistdam afgemeerd ligt. V i a de Merwede kan de bak naar baggerspeciedepot
Papegaaiebek getransporteerd worden waar het slib gestort kan worden.
Er wordt rekening gehouden met een hoeveelheid af te voeren baggerspecie die
c a . 1,5 keer het aantal in situ m s bedraagt.
Nadat de lokatie ' s c h o o n ' opgeleverd is (met uitzondering van de eerder genoemde niet te verwijderen dunne sliblaag), wordt al het materieel van de lokatie
verwijderd.
Vervolgens wordt het waterpeil in de kom en het uitstroomgedeelte gebracht op
het waterniveau dat binnen de sluiskanalen boven de houten vloerconstructie
gehandhaafd wordt, respectievelijk 0 , 7 0 m - N A P en 1,15 m - N A P .
3 ,

V a n bovenstaande saneringsvariant is een kostenraming gemaakt. Deze kostenraming is
opgenomen in bijlage 3 . 1 .
3.2.2 V A R I A N T 2. S A N E R I N G M E T BEHULP V A N EEN ZUIGER
Bij deze saneringsvariant blijft het waterpeil gehandhaafd.
Een technische uitwerking van deze variant is als volgt:
Verwijderen van drijvend grofvuil, handmatig of met een kraan.
Het plaatsen van een kleinschalig baggerwerktuig in de kom met behulp van een
kraan. Het baggerwerktuig dient van het type zuiger te zijn, voorzien van een
flexibele zwenkarm met een zuigmond voor baggeren zonder opwervelingen. De
diepgang dient maximaal 0 , 8 0 m te bedragen. Indien als gevolg van de aanzuiging van slib en water het waterpeil lager dan 0 , 8 0 m dreigt te zakken, dient
buitenwater ingelaten (of gepompt) te worden.
Het baggerwerktuig is voorzien van een persleiding die over de kistdam tot in een
elevatorbak geleid wordt. Deze bak ligt achter de kistdam afgemeerd. V i a de
M e r w e d e kan de bak naar baggerspeciedepot Papegaaiebek getransporteerd
worden waar het slib gestort kan worden.
Het baggerwerktuig dient 66n keer met een kraan verplaatst te worden naar de
andere zijde van de sluis in de uitstroomopening tussen de sluis en de kistdam.
Bij de baggerwerkzaamheden dient voorkomen te worden dat de vloerconstructie
(hout en zetsteen) beschadigd wordt.
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Er wordt, gezien de niet te voorkomen aanzuiging van water met het slib,
rekening gehouden met een hoeveelheid af te voeren baggerspecie die c a . 2 keer
het aantal in situ m ' s bedraagt.
Nadat de lokatie schoon opgeleverd is, wordt het baggerwerktuig van de lokatie
verwijderd.
3

V a n bovenstaande saneringsvariant is een kostenraming gemaakt. Deze kostenraming is
opgenomen in bijlage 3 . 2 .
3.3 KEUZE S A N E R I N G S V A R I A N T
Onderstaand volgt een opsomming van de aspecten die bij de keuze van de saneringsvariant zijn meegenomen:
milieuaspecten:
De milieukwaliteit wordt het beste gewaarborgd door een multifunctionele
variant. Op deze lokatie kan een isolatievariant geen oplossing bieden.
Handhaving van de huidige situatie is voor wat betreft de overdracht en
herstelwerkzaamheden onaanvaardbaar.
Omdat bij variant 1 de lokatie niet geheel droog gezet kan worden en de
vloerconstructie niet beschadigd mag worden, zal een dun laagje slib door
de graafmachine niet verwijderd kunnen worden. Er is derhalve geen
sprake van een volledig herstel van de multifunctionaliteit van de waterbod e m , maar wel een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de huidige
situatie.
Het slib is zodanig met P A K ' s verontreinigd dat ten aanzien van het werk
het basispakket en het vervolgpakket van toepassing zijn. Werknemers
dienen hetzij in drukcabines te verblijven of de noodzakelijke beschermende middelen te dragen. Bij variant 1 is de contactmogelijkheid met het slib
groter als gevolg van de overslag.

s
technische uitvoerbaarheid:
A l s gevolg van de aanwezigheid van een houten vloerconstructie in de
sluiskanalen, kan het waterpeil niet voldoende zakken om het werk in den
droge uit te kunnen voeren; baggeren met een graafmachine (variant 1)
zal derhalve een slechter eindresultaat opleveren dan baggeren met een
zuiger (variant 2).
Een waterdiepte van minimaal 0 , 8 0 m is gewenst voor toepassing van
een klein baggerwerktuig (variant 2). Aangezien het baggerwerktuig
voorzien is van een flexibele zuigarm, kan het baggerwerktuig op enige
afstand blijven van het baggerpunt en zal de vaardiepte in de minder diepe
sluiskanalen geen problemen opleveren.
M o c h t als gevolg van de aanzuiging van veel water bij variant 2 het
waterpeil te laag zakken, dan dient water op de lokatie ingelaten te
worden. Vooralsnog is hier niet vanuit gegaan.
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tijd:
Aangezien het een kleinschalig baggerwerk betreft, zal de tijdsduur van
saneren bij beide varianten niet veel verschillen.
kosten:
De geraamde kosten voor de twee technische uitvoeringsalternatieven van
een multifunctionele saneringsvariant zijn nagenoeg gelijk.
nazorg:
Na de geplande herstelwerkzaamheden zal de kerende werking van het
sluiscomplex hersteld zijn. De kistdam zal vervolgens verwijderd worden.
Sedimentatie van al dan niet verontreinigd slib vanuit de Merwede zal niet
meer mogelijk zijn. Nazorg blijft derhalve beperkt tot het onderhoud van
de sluisconstructie.
Keuze variant:
Op basis van bovengenoemde argumenten en afwegingen (met name ten aanzien van
milieu-aspecten) gaat de voorkeur uit naar variant 2, "sanering met behulp van een
zuiger". Baggeren met een zuiger zal een beter eindresultaat opleveren dan baggeren
met een graafmachine.
3.4 DOELSTELLING S A N E R I N G
Voor onderhavige sanering is de volgende doelstelling geformuleerd:
Volledig verwijderen van de verontreinigde sliblaag die zich op de vloerconstructie van
het sluiscomplex bevindt, zodat een eigendomsoverdracht van een niet verontreinigde
lokatie plaats kan vinden.

4 . H U M A A N - . E C O L O G I S C H - EN VERSPREIDINGSRISICO
Ten aanzien van de actuele risico's v66r en na sanering volgens variant 2 is het
volgende op te merken:
humaan risico:
De lokatie is gelegen naast een woonhuis met tuin, enkele moestuinen en op enkele
honderden meters een woonwijk van de gemeente Gorinchem. Contact met de waterbodem door spelende kinderen is niet uitgesloten. De gehalten aan metalen en P A K ' s zijn
echter niet zodanig dat er sprake is van een actueel humaan risico.
Na sanering is er geen verontreiniging meer aanwezig op de lokatie, dus ook geen
actueel humaan risico.
ecologisch risico:
Het sluiscomplex wordt gekenmerkt als gebiedstype "overige w a t e r e n " , omdat aan de
sluiskom geen ecologische doelstelling gekoppeld is. Contact met de waterbodem is niet
uitgesloten.
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De gehalten aan metalen en P A K ' s zijn echter niet zodanig dat er sprake is van een
actueel ecologisch risico.
Na sanering is er geen verontreiniging meer aanwezig op de lokatie, dus ook geen
actueel ecologisch risico.
verspreidingsrisico:
Het actuele verspreidingsrisico is in de huidige situatie naar verwachting zeer klein.
Verspreiding van sediment is niet mogelijk omdat het sluiscomplex van het buitenwater
is afgesloten middels een kistdam. Omdat de waterdichtheid van de bodem, gezien de
ouderdom van de laatste herstelwerkzaamheden (voor zover bekend), niet volledig
gegarandeerd is, is een grondwaterstroming niet uit te sluiten. De kans voor verspreiding
v a n de verontreiniging via het grondwater wordt echter zeer klein geacht, enerzijds
v a n w e g e de algemeen vastgestelde immobiliteit van verontreinigingen in sedimenten,
anderzijds vanwege de lichte kwelsituatie die zich ter plaatse voordoet.
Na sanering is er geen verontreiniging meer aanwezig op de lokatie, dus ook geen
actueel verspreidingsrisico.
conclusies:
In de huidige situatie is er geen actueel risico aanwezig als gevolg van de aangetroffen
verontreinigingen in de sliblaag. Na sanering is de verontreinigde sliblaag verwijderd en
is er derhalve geen risico meer mogelijk of aanwezig.
In de bijlagen 4.1 t/m 4 . 1 5 zijn de rekenschema's opgenomen ten behoeve van bovenstaande risicobepaling.

5. UITVOERING V A N DE S A N E R I N G
5.1 W E R K P L A N
A l s basis van het werkplan van de sanering kan op dit moment het uitgevoerde saneringsonderzoek van hoofdstuk 3.2 dienen.
Bij een saneringswerk wordt in het bestek de lokatie en het werk ingekaderd. De
opdrachtnemer dient een saneringsdraaiboek (een werkplan) op te stellen, dat dient om
v66r en tijdens de saneringswerkzaamheden informatie te verschaffen over de aard van
het werk en mogelijke risico's die daarmee samenhangen. In dit draaiboek worden de te
volgen procedures in het kader van de veiligheid, arbeidshygiene en de gezondheid van
alle bij het projekt betrokken personen weergegeven. Het is derhalve niet mogelijk om in
deze fase van het projekt, namelijk de opstelling van het saneringsplan ten behoeve van
de melding W b b , het werkplan op alle punten in te vullen. De onderdelen die w e l op
voorhand vastgelegd worden, zijn hieronder beschreven.
s

Ten aanzien van de uitvoering van het werk:
Tijdpad:
Het bestek zal naar verwachting in September 1996 gereed zijn.
Vervolgens zal de aanbesteding/gunning plaatsvinden.
De planning is dat in november 1 9 9 6 met het werk gestart wordt.
De uitvoeringsduur van het gehele werk wordt geschat op 3 dagen.
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Exacte lokatie: zie bijlagen 1.1 en 2 . 1 .
Dwarsdoorsnede multifunctionele variant: zie bijlage 2.2.
Hoeveelheden (in situ) af te graven bodemmateriaal:
Ca. 250 m .
Na sanering zal door middel van een controlebemonstering gecontroleerd
worden of de sliblaag geheel verwijderd is. Tijdens de uitvoering van de
geplande herstelwerkzaamheden kan, middels bemonstering ter plaatse
van het buiten-uitstroomgedeelte van de sluis, een indruk verkregen
worden van de kwaliteit van de oorspronkelijke grond onder de bestaande
vloerconstructie.
Verontreinigingsgraad vrijkomend bodemmateriaal:
Klasse 4 .
Volgorde werkzaamheden:
Zie hoofdstuk 3 . 2 . 2 , beschrijving variant 2.
WVO-eisen:
In variant 2 wordt geen water afgepompt.
De lokatie is afgesloten van het buitenwater. Eventuele vertroebeling als gevolg van het zuigen zal geen verspreiding van sediment
buiten de lokatie tot gevolg hebben.
Een WVO-vergunning is niet nodig.
Type materiaal waarmee gebaggerd c . q . ontgraven gaat worden:
Het type materiaal dat ingezet wordt, wordt in het draaiboek van
de opdrachtnemer aangegeven.
De voorkeur gaat uit naar een zuiger, voorzien van een flexibele
zwenkarm met een zuigmond voor baggeren zonder opwervelingen.
Indien de aannemer een milieuvriendelijk alternatief naar voren
brengt met hetzelfde verwijderingsrendement, wordt dit alternatief
niet op voorhand verworpen.
Het werken met een bodemploeg of eg is niet toegestaan.
Minimaliseren vertroebeling:
Wijze van uitvoering van het baggerwerk c . q . verwijdering van
eventueel aanwezige fysische verontreinigingen moet er op gericht
zijn vertroebeling van het bovenstaande water door woelen, mors
en ontwijkende methaan-gasbellen tot het uiterste minimum te
beperken.
Retourwater mag niet in het oppervlaktewater worden teruggebracht.
De ontgraven verontreinigde baggerspecie mag onder geen enkele
voorwaarde in het watersysteem teruggebracht worden.
Morspreventie:
Eventuele overslag van baggerspecie, vanuit de beladingsruimten in
de middelen van vervoer, dient te geschieden op de baggerlokatie.
Om mors van baggerspecie te voorkomen, dient gebruik te worden
gemaakt van spat- en morszeilen of morsgoten.
Tijdens het laden van de middelen van vervoer met verontreinigde
grond mag geen overvloei plaatsvinden.
3
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Evenmin mag het zogenaamde "arm m e n g s e l " overboord worden gepompt.
Bestrijding van eventuele drijflagen:
Gevormde drijflagen in opslag-, overslag-, en transportmaterieel
dienen geconcentreerd te worden verwijderd. De wijze van verwijdering behoeft de goedkeuring van de opdrachtgever.
Verwijdering van fysische verontreinigingen (grofvuil):
Fysische verontreinigingen worden verwijderd voordat de baggerspecie verwijderd wordt.
Verwijderde f y s i s c h e verontreinigingen dienen regulier verwerkt te
worden op een daartoe geeigende lokatie.
A f v o e r van de fysische verontreinigingen vanaf de baggerlokatie
mag slechts geschieden als deze geheel ontdaan zijn van baggerspecie of resten daarvan.
A f k o m e n d spoelwater dient met de baggerspecie afgevoerd te
worden naar de bergingslokatie.
Plaats van verwerking en de wijze van verwerking behoeft de
goedkeuring van de directie van het werk.
De ligging van eventuele fysische verontreinigingen is op voorhand
vooralsnog niet bekend, maar op de lokatie tijdens uitvoering zintuiglijk
vast te stellen.
Ten aanzien van transport en overslag:
De onderdelen transportmateriaal en capaciteit/inhoud worden in het draaiboek
van de aannemer aangegeven.
De baggerspecie wordt zo spoedig mogelijk na ontgraving afgevoerd naar de
bergingslokatie.
Het is de opdrachtnemer niet toegestaan de baggerspecie al of niet tijdelijk op te
slaan, te storten of anderszins, op andere plaatsen dan de bergingslokatie
Papegaaiebek.
De baggerspecie wordt getransporteerd in lekdichte schepen c.q. beunbakken die
zijn geladen tot max. 0,50 m onder het laagste overstortniveau.
De hoeveelheid baggerspecie in de vaartuigen moet zodanig worden aangeboden
bij de baggerspeciedepots, dat zich bij aanvang van het oppersen geen overloop
voordoet wanneer wordt toegestaan dat "jet-water" wordt toegevoegd.
Ten aanzien van de bestemming van de baggerspecie:
De baggerspecie zal worden afgevoerd naar de bergingslokatie Papegaaiebek.
Enige vorm van verwerking, met uitzondering van scheiding van fysische verontreinigingen op lokatie, zal niet plaatsvinden.
Bergings-/verwerkingslokatie:
De klasse 4 baggerspecie, c a . 5 0 0 m , wordt in principe afgevoerd naar
depot Papegaaiebek.
Uitgangspunt is dat het bij het depot aangeleverd materiaal geen of een minimum
aan grof organisch materiaal bevat.
3
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Gebruik van de bergingslokatie geschiedt in overleg met de beheerder van de
bergingslokatie en de directie van het werk. De opdrachtnemer dient op de
hoogte te zijn van de vergunningvoorwaarden en richtlijnen ten aanzien van het
bergen van specie in de baggerspecielokatie Papegaaiebek.
Ten aanzien van de organisatie van het werk:
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland
contactpersoon: de heer W . Voorberg
tel. 0 7 8 - 6 1 4 6 7 2 2 ; fax 0 7 8 - 6 3 1 0 0 0 9 .
Milieu-technisch adviseur:
M H Nederland B V
contactpersoon: de heer R . J . G . Vincken
tel. 0 7 8 - 6 8 1 7 2 6 2 ; fax 0 7 8 - 6 8 2 1 6 2 0 .
Melding W b b bij:
Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland, afdeling A W U .
Directievoering: nader vast te stellen.
Uitvoerend bedrijf: onbekend, aanbesteding en gunning heeft nog niet plaatsgevonden.
Milieucoordinator: wordt voor aanvang van het werk aangewezen.
De organisatie tijdens de uitvoering van het werk zal in het saneringsdraaiboek
van de aannemer vastgelegd worden. De aanbesteding en gunning heeft nog niet
plaatsgevonden, zodat op dit moment nog geen definitief organisatieschema
weergegeven kan worden.
De opdrachtnemer zal een logboek bijhouden.
In het saneringsdraaiboek zal de calamiteitenorganisatie geregeld worden.
Ten aanzien van de arbeidshygiene en de veiligheid:
Een en ander zal in het saneringsdraaiboek van de opdrachtnemer vastgelegd
worden. Dit zal in overleg met de inspecteur van S Z W geschieden. In het
saneringsdraaiboek zullen alle hulpverlenende externe instanties benoemd worden
die bij calamiteiten gealarmeerd dienen te worden.
Conform het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet zal de opdrachtgever met de ontwerpende partij een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)
opstellen, dat in de uitvoeringsfase verder wordt uitgewerkt door de opdrachtnemer. Tijdens de uitvoering zal de opdrachtnemer een V&G-coordinator aanstellen
die het V & G - p l a n bijhoudt en aanvult.
Alle voorschriften dienen in acht te worden genomen ter voorkoming van gevaar
voor de volksgezondheid.
Alle voorzorgsmaatregelen dienen te worden genomen, zodat de gezondheid van
het personeel van de opdrachtnemer, opdrachtgever en derden tijdens alle
werkzaamheden niet in gevaar komt. Voor het algemeen kader zal gebruik
gemaakt worden van Publikatieblad 174 "Werken met verontreinigde g r o n d " van
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De veiligheidsklasse 2T
("droog") is van toepassing.
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Gezien de aard van de verontreiniging, klasse 4 specie, dient bij de uitvoering
rekening te worden gehouden met het eisenpakket ten aanzien van werken met
verontreinigde specie als vastgelegd in het "basispakket" en "vervolgpakket nat"
(PAK maatgevend) in het A R B O - p l a n .
Alle benodigde voorzorgsmaatregelen dienen te worden genomen, zodat het
personeel van de opdrachtnemer, opdrachtgever en derden tijdens de uitvoering
optimaal worden behoed voor bedrijfsongevallen.
Bij het grootschalige baggerdepot Papegaaiebek gelden aanvullende veiligheidseisen met betrekking tot de overslag van bagger van het schip naar het depot. De
opdrachtnemer dient op de hoogte zijn van deze veiligheidseisen en ernaar te
handelen.
5.2 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING
Inzake de voorgestelde sanering is het wenselijk dat de bedoelde werkzaamheden onder
milieukundige begeleiding worden uitgevoerd.
Enkele relevante aandachtspunten zijn:
Nadere omschrijving van de taken van de milieukundig begeleider.
Monitoring op de navolgende aspecten:
Toezicht, begeleiding en controle bij afgraven baggerspecie:
logistiek, specificeren hoeveelheden, geleidebonnen, e.d.
Alsmede op de uitvoering met betrekking tot de ontgravingsgrenzen:
Uitvoeren controlebemonsteringen.
Toezicht op de veiligheidskundige aspecten van het werk.
Bijhouden van het logboek voor zover het de registratie van bovengenoemde aspecten betreft.
Beknopte evaluatierapportage.

6. A F V O E R V A N W A T E R

v

Tijdens de sanering zal geen water afgepompt worden. Extra water dat tijdens het
zuigen meegeperst wordt, zal met het slib afgevoerd worden naar het baggerspeciedepot.
Indien het waterniveau op de lokatie als gevolg van de baggerwerkzaamheden zodanig
zakt dat het baggerwerktuig te weinig grondspeling heeft, zal water ingelaten worden.

7. K A B E L S EN LEIDINGEN
Er bevinden zich geen kabels en leidingen op de lokatie.
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8. ORGAIMISATOR1SCHE A S P E C T E N
Organisatorische aspecten worden vastgelegd in het saneringsdraaiboek dat door de
opdrachtnemer na gunning opgesteld wordt.

9. V E R G U N N I N G E N
V o o r de uitvoering van het saneringswerk is een beschikking in het kader van de W b b
nodig. Hiertoe moet het werk gemeld worden aan het bevoegd gezag via een daarvoor
opgesteld meldingsformulier. Onderliggend saneringsplan maakt onderdeel uit van de
melding. Voor deze lokatie heeft de provincie Zuid-Holland aangegeven geen bevoegd
gezag te zijn. De melding zal derhalve plaatsvinden bij Rijkswaterstaat, Directie ZuidHolland.
Vergunningen voor uitvoering van het baggerwerk en vervoer van de baggerspecie
dienen voor aanvang van het werk aangevraagd te worden bij de bevoegde gezagen.
Deze aanvragen zijn nog niet ingediend.
Een WVO-vergunning voor uitvoering van het baggerwerk is niet noodzakelijk.

10. T U D S C H E M A
De volgende planning is vooralsnog van toepassing:
Augustus ' 9 6
Sept. ' 9 6
Sept./Okt. ' 9 6
Nov. ' 9 6
Nov. ' 9 6

: Melding W b b door de opdrachtgever bij Rijkswaterstaat, Directie
Zuid-Holland;
: Bestek gereed;
: Aanbesteding/gunning;
: Aanvang werk;
: Voltooiing werk.
s

A l s gevolg van mogelijke uitloop van vergunningaanvragen, bestek, aanbesteding en
andere niet op voorhand aan te wijzen vertragingen, kan het tijdschema wijzigingen
ondergaan.

11. EINDCONTROIF
Er wordt een evaluatierapport opgesteld dat aan het bevoegd gezag overhandigd zal
worden, aan de hand waarvan gecontroleerd kan worden of de sanering naar behoren
uitgevoerd is.

NEDERLAND BV, W96.159P1; Saneringsplan uitwateringssluis Dalemse Geul, gemeente Gorinchem.
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12. NAZORG
Aangezien een multifunctionele sanering uitgevoerd wordt ter plaatse van het sluiscomplex is een nazorgprogramma niet noodzakelijk.
Na uitvoering van de geplande herstelwerkzaamheden zal de waterkering in de nabije
toekomst weer lekdicht zijn. Na verwijdering van de kistdam zal herbesmetting vanuit
het buitenwater niet mogelijk zijn, anders dan in het geval van ongecontroleerde opening
van de sluisdeuren.

MH NEDERLAND BV, W96.159P1; Saneringsplan uitwateringssluis Dalemse Geul, gemeente Gorinchem.
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1.1

Bijlage 2.1
Lengtedoorsnede en situatie sluis

Biilaoe 3.1: SPECIFICATIE KOSTENRAMING MULTIFUNCTIONELE SANERINGSVARIANT
SANERING MET BEHULP V A N EFN GRAAFMACHINF

MULTIFUNCTIONELE VARIANT

Aantal

Eenheid

Eenheidsprijs

Prijs

1. Voorbereiding
- overleg

1

dag PL

/ 960.=

/ 960,=

Subtotaal

/ 960,=
2. Milieukundige begeleiding
- tijdens sanering
- evaluatie

1.5
1

dag PL
dag PL

/ 960,=
/ 960.=

/ 1.440,=
/ 960,=
/ 2.400, =

3. Milieuvergunningen, WBB, WVO
- overleg instanties
- overige

1.5
1

dag PL
dag PL

/ 1.350,=
/ 900, =

/ 1.350,=
/ 900, =
/ 2.250,=

4. Sanering
- verlagen waterpeil m.b.v. pomp
en zuiveringsunit (huur)
- huur grote kraan
- huur containers, 2 stuks
- huur graafmachine
- hand en spandiensten, 2 pers
- elevatorbak: ligtijd op lokatie,
transport naar Slufter
- stortkosten depot Slufter
(1,5 x insitu m )
- perskosten van bak naar depot
- kosten storten grof vuil
3

- inrichten en opruimen
directiekeet, was/kleedruimte
materiaalopslag
- hekwerk saneringslokatie
plaatsen, opruimen, huur

1
3
3
3
3

dag
dag
dag
dag
dag '

/
/
/
/
/

50

uur

/ 250.=

/ 12.500,=

/ 0.=
/ 5,=
/ 100.=

/ o,=
/ 1.875,=
/ 200, =

/ 1.000,=

/ 1.000,=

/ 500, =

/ 500, =

375
375
2

3

m
m
ton
3

2000, =
2.400,=
200.=
800. =
1.200,=

/
/
/
/
/

2.000, =
7.200,=
600, =
2.400,=
3.600,=

/ 31.875,=
5. Diverse
- Stelpost provinciale leges
- Stelpost sanering (ca. 5%)
- onvoorzienbare kosten

/ 4.250,=
/ 1.750,=
/ 6000, =

TOTALE SANERINGSKOSTEN
(incl. stelpost) excl. BTW

/ 43.485.=

Biilaae 3.2: SPECIFICATIE KOSTENRAMING MU1 TIFUNCTIONELE SANERINGSVARIANT
SANERING MET BEHULP V A N EEN ZUIGFR

MULTIFUNCTIONELE VARIANT

Aantal

Eenheid

Eenheidsprijs

Prijs

1. Voorbereiding
- overleg

1

dag PL

/ 960,=

/ 960. =

Subtotaal

/ 960,=
2. Milieukundige begeleiding
- tijdens sanering
- evaluatie

1.5
1

dag PL
dag PL

/ 960, =
/ 960,=

/ 1.440, =
/ 960.=
/ 2.400, =

i
3. Milieuvergunningen, WBB
- overleg instanties
- overige

1
1

dag PL
dag PL

/ 960.=
/ 960,=

/ 960. =
/ 960, =
/ 1.920.=

4. Sanering
- huur grote kraan
- aan-/afvoerkosten
klein baggerwerktuig
- aanleg/afbreken persleiding
100 m
- verleggen persleiding
- baggeren
- hand en spandiensten, 1 pers
- elevatorbak: ligtijd op lokatie,
transport naar Slufter
- stortkosten depot Slufter
(2x insitu m )
- perskosten van bak naar depot
- kosten storten grof vuil
3

- inrichten en opruimen
directiekeet, was/kleedruimte
materiaalopslag
- hekwerk saneringslokatie
plaatsen, opruimen, huur

1.5

dag

/ 2.400, =

/ 3.600,=

1

/ 2.500, =

/ 2.500. =

500
3

m
'
dag

/
/
/
/

/
/
/
/

50

uur

/ 250. =

500
500
2

m
m
ton

3

750, =
250, =
15,=
600, =

750, =
250, =
7.500,=
1.800,=

/ 12.500,=

3

/ o.=

/ o,=

3

/ 5,=
/ 100,=

/ 2.500, =
/ 200, =

/ 1.000, =

/

/ 500, =

/ 500, =

1.000.=

/ 33.100,=
5. Diverse
- Stelpost provinciale leges
- Stelpost sanering (ca. 5%)
- onvoorzienbare kosten

/ 4.250,=
/

1.750,=
/ 6000, =

TOTALE SANERINGSKOSTEN
(incl. stelpost) excl. BTW

/ 44.380.=

INVULSCHEMA'S
I
I

lokatie:
code:
Invulschema H1: Eenvoudige toetsing actuele humane risico's
omschrijving

Ja

Nee

direct contact

A

gewasteelt/visvangst

B

vluchtige verbindingen

C

X

permeatie drinkwaterleidingen

D

X

X

Invulschema E1: Eenvoudige toetsing actuele ecologische risico's

omschrijving

Ja
A

verontreiniging in belangrijkste contactzone

Nee

X

Invulschema V1: Eenvoudige toetsing actuele verspreidingsrisico's

omschrijving

Ja

drijfiaag

A

dichtheidsstroming

B

transport onverzadigde zone

C

verontreinigingen in het grondwater

D

Nee

X*

X
x;

bijlage 4.1

lokatie:
code:

Invulschema H2: Identificatie relevante stofgroepen

stofgroep

ja

Metalen

A

Pb. Hg en Cd

B

PAK's

C

drins

D

gechlorcerde koolwaterstoffen

E

aromatische kooi watcrsioffen

F

chloorfenolen

G

chloorbenzenen

H

cholinestcraseremmers

1

PCB's

J

nee

X
X
X

X
X
X
X

*

Invulschema H3.1: Kwantificering blootstellingsparameters landbodem

bodemgebruik

A
symbool kind

omschrijving
blootsiellingsfrcqucntic

VOlv.. motivering

B Tdo

fractie verontreinigd
C

Fvr

bladgewas

C

Fvs

inhalatictijd binnen

D

Tii

inhalatictijd buiten

E

Tio

knolgcwas
fractie verontreinigd

bijlage 4.2

lokatie:

1

i
I
j

code:

Invulschema H3.2: Kwantificering blootstellingsparameters
waterbodem

gebruik water

A

omschrijving

symbool

blootstellingsfrequentie

B

fractie verontreinigde vis

C

duur zwemmen

D

vol v..

motivering

\0

Tds

tb

kind

1

s w

Invulschema H4.1: Eenvoudige toetsing zware metalen

Metaal

C-

Arseen

>1

Barium

>I

Cadmium

>T

Chroom

>I

Cobalt

>I

Koper

>I

Kwik

>T

Molybdeen

>I

Nikkei

>I

Lood

C

Zink
Combitox.

A

r.
r
'-invoer Moets

B

toets

E

>T
>I

D

XX

xxxxxxxxx

Invulschema H4.2: Eenvoudige toetsing PAK's

PAK
P A K (9)

'-invoer

^invocr'^-tocts

^

toets

C

bijlage 4.3

lokatie:
code:
stof:

Invulschema H5.1.1: Berekening blootstellinq aan zw»™
i • ,
»wiewng aan zware metalen bij landbodemverontreinlging

bijlage 4.4

lokatie:
code:
stof:

B , r 9 k 9 n i n 9 b , 0 0 , S ,

blootstelling via ingestie waterbodem

"

l i , , 9

"

n

" * «

m

« " » « i "ndbo-

F

blootstelling via ingestie oppervlaktewater C
blooutelling via ingestie zwevend slib

H

blootstelling via ingestie vis

I

totale blootstelling

J

levenslanggemiddelde blootstelling

K

DOSIS

toets

L

XXXXX

M

xxxxx

D

'sm

FI
Tse

O
— » > •

bijlage 4.5

lokatie:
code:
stof:

bijlage 4.6

lokatie:
code:

stof:

bijlage 4.7

lokatie:

code:
stof:

d££Z££

B , r e k , n i

"

9 W 0 0 , S ,

"

, i n 3

-

« « ">«•>•" N l.ndb.-

omschrijving
tijdfnctie
gehalte in watcrtwdem
gehalte in oppervlaktewater
gehalte in zwevend slib
gehalte in vis'
blootstelling via ingestie waterbodem
G

blootstelling via ingestie oppervlaktewater
blootstelling via ingestie zwevend slib

DL
H

D'sm

blootstelling via ingestie vis

T

totale blootstelling

j

levenslanggemiddelde Wootstelling"

~K~

DOSIS

toets

T~

xxxxx

combitox.

>-Sr

FI
T

se

xxxxx

bijlage 4 . 8

lokatie:
code:
stof:

taS,"

B , r

,

, n

• ' "

, 9 b , < , 0 b t e l l i

9

" -

* — " » • — b| Undbo-

bijlage 4.9

lokatie:
code:
stof:
B,r,k

"

,in9Woo,s,

omschrijving
innamehoeveelheid grond

"

lin9

symbool
AT

AID

gehalte in knolgewas
gehalte in bladgewas

Cps

blootstelling via ingestie grond

Di

blootstelling via inhalatie gronddeeltjes

IP

blootstelling via ingestie ge was

VI

totale blootstelling

T

ievenslanggemlddelde blootstelling

DOSIS

toets
combitox.

XXXXXX
J

n

" * — » — bu ..„dbo.

xxxxxx

kind

volw.

lokatie:
code:
stof:

Invulschema H5.3.2: Berekening van de blootstelling aan
overige routes en gecombineerde blootstelling.

omschrijving

symbool

dermaal contact grond

A

DA

inhalatie gronddceltjes

B

IP

ingestie drinkwater

C

DIw

inhalatie van dampen tijdens het douchen

D

IVw

dermaal contact tijdens het douchen

E

DAw

totaal

F

T

levenslanggemiddeld

G

DOS1S

toets

H

XXXXX

combitox.

I

xxxxx

kind

volwassene

Invulschema H5.3.3: Berekening blootstelling aan organische verbindingen bij
waterbodemverontreiniging
omschrijving

symbool

p/tftCn

tijdfractie

A

gehalte in waterbodem

B

gehalte in oppervlaktewater

C

Csw

gehalte in zwevend slib

D

Csm

gehalte in vis

E

cn

blootstelling via ingestie waterbodem

F

blootstelling via dermaal contact waterbodem G
blootstelling via ingestie oppervlaktewater

H

kind

volwassene

tf

Di

se

DA*
Dl

s w

blootstelling via dermaal contact
oppervlaktewater

I

blootstelling via ingestie zwevend slib

J

blootstelling via consumptie vis

K

totale blootstelling

L

levenslanggemiddelde blootstelling

M

DOSIS

toets

N

XXXXX

combitox.

0

XXXXX

DA

—

S W

0 * . or**

DIsm
FI
Tse

A ?

.

JO-**
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lokatie:
code:

Invulschema E2: Bepaling actuele ecologische risico's

stof

Oocyte

A

Gebiedsiype

B

c

C

ictoterttn

c"g /HC50
em

D Opp.Lengte

" Toets

F

3*
Winter**

i,l*r

tiroes

l.OOsr

//
II

Lc&rJ

*>

/ j f

ll

Invulschema E3: Gecombineerde blootstelling

A

Gebiedstype
stofgroep

*

totaal opp.

HC50

D overlap opp.

"

HC50

tot

F

Invulschema E4: Gecombineerd voorkomen land- en waterbodemverontreiniging

Gebiedstype

A

stof

B
/0

°PP|and PPtoets

C

/

°PPwater °PPtoets

D

som

*
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Beoordeling actuele ecologische risico's waterbodems
figuur 2 Schema voor de beoordeling van

de actuele ecologischerisico'svoor waterbodems. Afhankelijk het
gebiedstype is er sprake van actuele ecologische risico's indien de omvang (uitgedrukt als oppervlakte of lengte) van de verontreiniging binnen de HC50 (of signaleringswaarde)-contour groter is
dan aangegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de situatie waarbij de gemiddelde concentratie binnen de contour zich onder en boven 10 x HCSO (of signaleringswaarde) bevindt.
A

gebiedstype

oppervlakte of lengte verontreiniging; concentratie < 10 x HCSO
(of signaleringswaarde)

B

oppervlakte of lengte verontreiniging; concentratie > 10 x
HCSO (of signaleringswaarde)

- water voor zalmachtigen
<50m

- Ecologische doelstelling hoogste
niveau

<50m

2

2

c

- drinkwater
2

< 5.000 m of < 1 km

- water voor karperachtigen

2

< 1.000 m of < 200 m

- water voor schelpdieren
- water voor natuur en landschap
- Ecologische doelstelling
middelste niveau

D

- landbouw op oevers of in
uiterwaarden
- zwemwater, oeverrecreatie, sport
visserij, rccreatievaart
- regionale watervoorziening
- Koclwater voor elektriciteit

2

< 50.000 m of < 5 km

2

< 10.000 m of < 2 km

en waterkracht
- Beroepsscheepvaart,
• afvoer water, ijs, sediment
- Winning van delfstoffen
- Overige wateren

A

B

c

D

Bij de beoordeling dient een bodemtypecorrectie te worden toegepast op de HC50/signaleringswaarden
of op de gehalten in de bodem. De benodigde HCSO/signaleringswaarden zijn gegeven in bijlage 7.
Bij de indeling is uitgegaan van de indeling in de derde Nota waterhuishouding. Daar waar sprake is van
hoofd en nevenfuncties wordt van de hoofdfunctie uitgegaan.
Inclusief overige wateren in kemgebied Ecologische Hoofdstructuur(EHS) of natuurontwikkelingsgebied
Inclusief overige wateren in buffergebieden EHS
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BIJLAGE F

GRONDEIGENDOMSSITUATIE

Dijkversterkingsplan, traject Dalemse sluis
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