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Samenvatting 

Waterschap Rivierenland is voornemens kunststof damwanden bij de dijkversterking 
Wolferen-Sprok (WOS) als heavescherm toe te passen om de veiligheid tegen piping tijdens 
maatgevende omstandigheden te waarborgen.  
 
Op 29 juni 2021 is Deltares door Waterschap Rivierenland (WSRL) verzocht om, ten 
behoeve van deze toepassing, een quick scan uit te voeren waarin wordt beoordeeld of alle 
ontwerpaspecten voor deze voorgenomen toepassing van kunststof heaveschermen in 
voldoende mate zijn beschouwd.  
 
De daarbij gestelde onderzoeksvragen zijn: 
 

1. Is de kunststof damwand, zoals in ons ontwerp voorzien, een effectieve maatregel 
tegen piping?  

2. Is de kunststof damwand als heavescherm een duurzame maatregel? 
3. Kunnen kunststof damwanden op termijn weer verwijderd worden?  

 
De vragen van WSRL komen met name voort uit vragen van een groep bewoners, die zorgen 
hebben geuit ten aanzien van de werking, installeerbaarheid, het risico van lekkages en de 
duurzaamheid van de kunststof heaveschermen.  
 
Door WSRL is aangegeven dat de door haar beschikbaar gestelde achtergronddocumenten 
en het technisch ontwerp als juist/correct kunnen worden beschouwd en daarom als 
uitgangspunt voor de quick scan kunnen dienen. Deltares heeft dit voor deze opdracht niet 
specifiek getoetst.  
De achtergronddocumenten zelf en onderliggende uitgangspunten en berekeningen dienen 
niet te worden gereviewd, maar zijn met name bedoeld ter bepaling of in het ontwerp van de 
kunststof heaveschermen voldoende rekening gehouden is met bovenstaande vragen.  
 
De door Deltares uitgevoerde quick scan is, op basis van bestudering van de door WSRL 
aangeleverde achtergronddocumenten en op basis van expert judgment, uitgevoerd.  
Daarbij wordt opgemerkt, dat deze rapportage en resultaten alleen betrekking hebben op het 
ontwerp van de kunststof-heaveschermen voor de dijkversterking WOS en de locatie waar ze 
in het dwarsprofiel zullen worden toegepast. 
Betreffende achtergrond documenten zijn de relevante (ontwerp)documenten met betrekking 
tot de kunststof heaveschermen van het Ontwerpteam De Betuwse Waard (ODBW), die ten 
behoeve van het dijkversterkingsontwerp WOS zijn opgesteld.  
 
In onderliggende en beschouwde rapportages zijn de risico’s, verbonden aan de toepassing 
en het aanbrengen van kunststof heaveschermen door het Ontwerpteam De Betuwse Waard 
(ODBW) onderkend en onderzocht. Geconstateerd is echter dat nog niet alle risico’s 
voldoende klein zijn of in voldoende mate met het uitgevoerde onderzoek worden afgedekt.  
Dit betreft met name het niet op diepte kunnen installeren van de damwandplanken en de 
mogelijke teruggang van de conusweerstand in het zand als gevolg van het inbrengen van de 
damwanden.  
De belangrijkste conclusies zijn verder dat de kunststof damwanden, als heavescherm in de 
toe te passen situatie bij WOS, een goed alternatief vormen voor normaliter toegepaste 
stalen damwanden, mits de kunststof damwanden op diepte en aansluitend aangebracht 
kunnen worden. Daarbij wordt, ondanks uitgevoerde proeven, als grootste risico, het niet op 
diepte komen van een of meerdere damwandplanken, gezien.  
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Mede gezien de locatie van de damwandschermen, “hoog in de berm” wordt het risico op het 
ontstaan van lekkages langs de wand voldoende klein geacht, bovendien zijn mitigerende 
maatregelen goed mogelijk. 
Ten aanzien van de duurzaamheid wordt opgemerkt, dat Deltares in principe niet het 
aangewezen bedrijf is en onvoldoende expertise bezit om dit te kunnen beoordelen. Wel kan 
worden aangegeven, dat kunststof materialen al vele jaren en in verschillende toepassingen 
in de weg- en waterbouw worden gebruikt en zich ontwikkeld hebben tot degelijke producten 
met een lange levensduur. Naar verwachting is de levensduur meer dan 100 jaar. 
Herwinbaarheid van in de grond aangebrachte kunststof damwandschermen zal naar 
verwachting geen eenvoudige opgave zijn en een aanzienlijke inspanning vergen, maar 
wordt niet onmogelijk geacht.   
 
Het belangrijkste advies is om te onderzoeken hoe het risico van het niet op diepte komen 
van de kunststof damwanden verkleind kan worden. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
Op 29 juni 2021 is door Waterschap Rivierenland (WSRL) aan Deltares verzocht een offerte 
uit te brengen ten behoeve van het beoordelen van de voorgenomen toepassing van 
kunststofdamwanden, die in het ontwerp van de dijkversterking Wolferen – Sprok (WOS) als 
heavescherm moeten functioneren om de veiligheid tegen het optreden van piping tijdens 
maatgevende omstandigheden te waarborgen.  
De offerte-aanvraag van WSRL was voorzien van een uitgebreide toelichting, bestaande uit 
een memo van het Ontwerpteam De Betuwse Waard (ODBW): Toelichting adviesvraag ADO 
kunststof damwanden – Dijkversterking Wolferen – Sprok [1]. 
Op 12 juli 2021 is door Deltares, ten behoeve van de voorziene werkzaamheden, offerte 
uitgebracht met kenmerk 11207408-001-GEO-0001, waarvoor op 13 juli opdracht is verleend.  
 
In het ontwerp van de dijkversteking, opgesteld door het Ontwerpteam De Betuwse Waard 
(ODBW), is aan het ontwerp van heaveschermen en de toepassing van kunststof 
damwanden de nodige aandacht besteed en zijn er een aantal documenten opgesteld ter 
onderbouwing van enerzijds de keuze van kunststofschermen en anderzijds ook de 
technische haalbaarheid, de risico’s die hierbij spelen en welke beheersmaatregelen 
getroffen kunnen worden. Hiermee wordt volgens het ODBW tot een voldoende veilig 
ontwerp gekomen.  
 
Naar aanleiding van het ingediende ontwerpplan van de dijkversterking WOS, zijn er vragen 
gesteld met betrekking tot de voorgenomen maatregel ten aanzien van de werking, 
installeerbaarheid, het risico van eventueel optredende lekkages en de duurzaamheid van de 
kunststof heaveschermen.  
WSRL heeft daarom een aantal vragen aan Deltares gesteld, die in onderhavige rapportage 
zo goed mogelijk beantwoord worden. 
 
Opgemerkt wordt, dat deze rapportage en de resultaten betrekking hebben op het ontwerp 
van de kunststof-heaveschermen voor WOS en de locatie waar ze in het dwarsprofiel zullen 
worden toegepast. 

1.2 Vraagstelling 
In de offerteaanvraag van WSRL zijn de volgende twee vragen gesteld: 
 
1. Is de kunststof damwand, zoals in ons ontwerp voorzien, een effectieve maatregel tegen 

piping?  
2. Is de toepassing van een kunststofdamwand als heavescherm een duurzame 

maatregel?  
 
In de toelichting (document [1]) bij de offerteaanvraag is het volgende aangegeven: 
 
Ad 1)  
Dit heeft betrekking op de vraag of een heavescherm van kunststof wel werkt, of deze op 
diepte komt en of deze goed op elkaar aansluiten, maar ook goed in de grond zijn ingesloten 
en dus goed functioneren conform het ontwerpplan. En meer algemeen richt zich de zorg op 
het toepassen van een heavescherm, namelijk of het aanbrengen van damwanden niet juist 
tot een nieuwe lekweg leidt zoals recent bij de Lekdijk bij de gerealiseerde dijkversterking KIS 
i.v.m. de toepassing van boorpalen ter discussie is gesteld.  
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Ad 2)  
De tweede vraag richt zich met name op het langetermijneffect van het aanbrengen van 
kunststof schermen in de grond zoals het optreden van degradatie en het op de lange termijn 
niet meer uit de grond kunnen verwijderen van de schermen.  
 
In de beantwoording van deze twee onderzoeksvragen is uitdrukkelijk aan Deltares gevraagd 
om niet de uitgangspunten en de berekeningen in de beschikbare achtergronddocumenten te 
reviewen, deze mogen volgens de opdrachtgever als juist worden beschouwd. Deltares heeft 
dit verder in het kader van deze opdracht niet specifiek getoetst. 
Er dient een quick scan analyse uit gevoerd te worden, waarin gecontroleerd wordt of alle 
aspecten zijn beschouwd om te komen tot een oordeel over de effectiviteit en de 
duurzaamheid van de kunststof damwand als pipingmaatregel (heavescherm).  
 
In aanvulling op de vragen, gesteld in de offerte-uitvraag van WSRL, is door het waterschap, 
op basis van een email van 8 juli van de bewoners, een aanvullende vraag gesteld: 
 
3. Kunnen de kunststof damwanden op termijn (na einde levensduur, of bij nieuwe 

dijkversterking) wel verwijderd worden? 
 
Betreffende vraag maakte min of meer al onderdeel uit van vraag 2, maar wordt in dit rapport 
apart beantwoord.  
 
Verder is door de bewoners aangegeven, dat zij graag willen, dat Deltares weet, dat het hier 
om een innovatieproject gaat. 

1.3 Beschikbare informatie 
Ten behoeve van de beantwoording van de gestelde vragen zijn de volgende achtergrond-
documenten door WSRL aangeleverd, welke inzicht geven in de uitgevoerde onderzoeken en 
analyses met betrekking tot het ontwerp van de heaveschermen voor de dijkversterking 
WOS. 
 
[1] Toelichting adviesvraag ADO kunststof damwanden – dijkversterking Wolferen – Sprok, 

De Betuwse Waard, 10 juni 2021 – WOSRF1672037726-408512. 
[2] Voorkeursvolgorde pipingmaatregelen WOS, De Betuwse Waard, 31 oktober 2019.  
[3] Kwelwijziging Landgoed Loenen en Landgoed Oosterhout, Geohydrologisch onderzoek 

kwelwijziging door damwanden, De Betuwse Waard, 9 oktober 2019.  
[4] Ontwerp heaveschermen OL3, De Betuwse Waard, 17 maart 2020.  
[5] Analyse barrièrewerking Wolferen - Sprok, De Betuwse Waard, 11 juni 2020.  
[6] Rapportage maakbaarheidsproef, analyse sonderingen en trillingsmetingen, De Betuwse 

Waard, 22 juli 2020.  
[7] Evaluatie heibaarheidsproef, De Betuwse Waard, 21 augustus 2020.  
[8] Constructieve toets heavescherm Dijkversterking Wolferen - Sprok, De Betuwse Waard, 

4 september 2020.  
[9] Effect schermen WOS op freatische grondwaterstand dijklichaam, De Betuwse Waard, 

24 september, 2020.  
[10] Ontwerp STPH, ontwerploop 4, De Betuwse Waard, 6 november 2020.  
[11] Werkplan constructies damwanden, De Betuwse Waard, 17 februari 2021.  
[12] Invloed installatie op functioneren heavescherm, De Betuwse Waard, concept, 6 mei 

2021.  
[13] Bureaustudie onderbreking heaveschermen, De Betuwse Waard, concept, 25 mei 2021.  
[14] Monitoringsplan dijk, Dijkversterking Wolferen - Sprok, concept, De Betuwse Waard, 27 

mei 2021.  
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[15] Evaluatierapport slotverklikkers, concept, De Betuwse Waard, 1 juni 2021.  
 
In [1] is, als een leeswijzer bij de achtergronddocumenten, door het Ontwerpteam De 
Betuwse Waard (ODBW) een toelichting gegeven op zowel het technische ontwerp als de 
overwegingen ten aanzien van duurzaamheid. 
Tevens is in dit document een risicolijst opgenomen, die vrijwel alle gesignaleerde risico’s 
bevat en waarin aangegeven is welke beheersmaatregelen kunnen worden getroffen. 
 
Aangegeven is dat diverse achtergronddocumenten de status “concept” hebben, omdat de 
interne kwaliteitsborging nog niet is afgerond. De inhoud hiervan kan dus nog wijzigen. Het 
evaluatierapport van de tweede praktijkproef met slotverklikkers van 29 t/m 31 maart 2021 
[15] zal nog worden aangevuld met een analyse van de effecten op de conusweerstanden. 

1.4 Aanpak onderzoek 
Alle aangeleverde en relevante achtergrondinformatie en rapportages zijn in een quick scan 
bestudeerd en geanalyseerd. Op basis van deze quick scan en op basis van expert 
judgement zijn de mogelijke risico’s binnen een brainstormsessie met medewerkers van 
Deltares met ervaringskennis en kennis op het gebied van piping, heave en het aanbrengen 
van constructies bepaald en is verkend of deze met de door het Ontwerpteam De Betuwse 
Waard (ODBW) uitgevoerde onderzoeken voldoende zijn onderzocht en worden afgedekt.  
Betrokken medewerkers van Deltares waren: P. Kraaijenbrink (auteur), M. Van, U. Förster, J. 
Blinde, E. Rosenbrand, H. de Bruijn en H. Larsen. 

1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven en worden de door WSRL 
gestelde vragen beantwoord en wordt kort in gegaan op het innovatieve karakter van 
kunststof damwandschermen.  
In hoofdstuk 3 zijn op basis van de bestudering en analyse van de achtergronddocumenten 
nog een aantal belangrijke aspecten en risico’s benoemd met betrekking tot zowel de sterkte 
van de ondergrond als de sterkte van de kunststof damwand. 
In hoofdstuk 4 zijn de conclusies en aanbevelingen gegeven.  
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2 Resultaten van het onderzoek 

2.1 Algemene bevindingen uit beschikbare documenten 
Er is door het Ontwerpteam De Betuwse Waard (ODBW) veel aandacht besteed aan het 
ontwerp en de verschillende oplossingen voor piping. Daarbij is een groot aantal varianten 
afgewogen op basis van technische aspecten maar ook kosten en milieubelasting. Door het 
ODBW zijn een groot aantal rapportages opgesteld, waarvan de meest relevante met 
betrekking tot de kunststof heaveschermen in paragraaf 1.3 zijn opgenomen.  
 
Waar onvoldoende ruimte is om een pipingberm aan te leggen, of voldoende maatregelen in 
het voorland kunnen worden getroffen, wordt meestal gekozen voor een verticaal 
(heave)scherm in de vorm van een stalen damwand. Dit geldt zeker voor de locaties waar het 
scherm gecombineerd kan worden met een stabiliteitsfunctie.  
Een stalen damwandscherm is in principe wel een robuuste maar vaak ook relatief dure 
oplossing. De laatste jaren zijn er veel alternatieven uitgedacht of hiervoor ontwikkeld, zoals 
bijvoorbeeld MIP (Mixed In Place)-wanden, CSM (Cutter Soil MiX)-wanden, VZG (Verticaal 
Zanddicht Geotextiel), GZB (Grofzandbarrière). Ook kunststof damwandschermen maken 
deel uit van deze innovatieve of alternatieve oplossingen.  
De kunststofdamwanden (profielen) zijn, net als stalen damwanden, in vele typen en vormen 
verkrijgbaar. Een essentieel verschil met stalen damwanden is de aanzienlijk geringere 
sterkte en buigstijfheid, waardoor in het algemeen de inbrengdiepte beperkt is en voor het 
bereiken van grotere dieptes de inbrengmethode aangepast moet worden.  
In onder andere de memo’s van ODBW [1] en [2] is aangegeven op basis van welke 
afwegingen de voorkeur uitgaat naar kunststofschermen voor toepassing als heavescherm 
om piping te voorkomen. Hiertoe is ook een casestudie uitgevoerd en zijn de risico’s 
geïnventariseerd inclusief te treffen beheersmaatregelen.  
 
Een belangrijk uitgangspunt en gegeven is dat de kunststof heaveschermen toegepast zullen 
worden op locaties waar alleen een piping-probleem aanwezig is en niet op locaties waar ze 
ook nog als stabiliteitsscherm dienen te fungeren. Hiervoor hebben de kunststofschermen 
onvoldoende sterkte.  
De locatie van de heaveschermen voor de dijkversterking WOS is gesitueerd ongeveer ter 
plaatse van de overgang van het binnentalud naar de berm (knik, hoog in de berm). De 
schermen worden ter plaatse van de bestaande berm aangebracht in een heisleuf van circa 1 
m diep. Daarna wordt de bestaande berm verder opgehoogd  met 1 à 2 m klei. Dat betekent, 
dat de bovenkant van het scherm in de definitieve situatie in ieder geval 1,5 tot 2,5 m onder 
maaiveld zal zitten (bovenkant damwand circa 0,5 m boven onderkant heisleuf). Vanaf 
onderzijde heisleuf wordt derhalve minimaal 2 tot 3 m klei aangevuld.  

2.2 Beantwoording onderzoeksvragen 
In de volgende paragrafen 2.2.1 tot en met 2.2.3 worden de vragen beantwoord, die door 
Waterschap Rivierenland aan Deltares gesteld zijn. Dit betreft de volgende drie vragen, die 
ook vermeld zijn in paragraaf 1.2: 
 
1. Is de kunststof damwand, zoals in ons ontwerp voorzien, een effectieve maatregel tegen 

piping?  
2. Is de toepassing van een kunststofdamwand als heavescherm een duurzame 

maatregel?  
3. Kunnen de kunststof damwanden op termijn (na einde levensduur, of bij nieuwe 

dijkversterking) wel verwijderd worden? 
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In paragraaf 2.2.4 wordt voor de volledigheid nog kort in gegaan op het innovatieve karakter 
van kunststof heaveschermen. 

2.2.1 Vraag 1 - effectieve maatregel 

Vraag 1 luidt: Is de kunststof damwand, zoals in ons ontwerp voorzien, een effectieve 

maatregel tegen piping? 

 
In de toelichting bij deze vraag is door WSRL aangegeven:  
“Dit heeft betrekking op de vraag of een heavescherm van kunststof wel werkt, komt deze op 
diepte en sluit deze goed. En meer algemeen over het toepassen van een heavescherm of 
het aanbrengen van damwanden niet juist tot een nieuwe lekweg leidt zoals recent bij de 
Lekdijk KIS ter discussie is gesteld.” 
 
Hierbij moet worden opgemerkt dat bij KIS de discussie niet gaat over damwanden 
(heavescherm), maar om de daar toegepaste boorpalenwand met een stabiliteitsfunctie. 
 
In principe worden er in de toelichting 4 vragen gesteld: 
 
1. Werkt een heavescherm van kunststof wel afdoende tegen het mechanisme piping? 
2. Komt de wand wel op diepte? 
3. Sluit de wand goed aan (dit betreft zowel de aansluiting van de doorlopende wand zelf 

als ook de aansluiting van de grond en de wand)? 
4. Kunnen er door de installatie niet juist extra kwelwegen ontstaan die leiden tot 

wateroverlast en heeft dit eventueel invloed op de waterveiligheid? 
 
Uit analyse van de rapportages is gebleken, dat al deze risico’s ook door het Ontwerpteam 
De Betuwse Waard (ODBW) onderkend zijn en vrij uitgebreid in de betreffende 
achtergrondrapportages onderzocht zijn. Ten behoeve van de installatie zijn tevens een 2-tal 
inbrengproeven uitgevoerd, waarbij in de eerste proef met name onderzocht is, of met behulp 
van een moederplank en voorboren 3 verschillende profielen (qua afmetingen) op diepte 
konden worden aangebracht (zie [6] en [7]). In de tweede proef is met name het risico op uit 
het slot lopen van de profielen onderzocht en of een bepaalde “slotverklikker methode” goed 
functioneerde. Daarbij is een moederplank met “voorloper” toegepast.  
 
Navolgend wordt ingegaan op deze 4 vragen. 
 
Ad. 1 

De vraag, of een heavescherm van kunststof wel afdoende werkt tegen het mechanisme 
piping, is relatief eenvoudig te beantwoorden. De werking van een kunststof heavescherm is 
niet anders dan dat van een stalen scherm. Met stalen heaveschermen is in de loop der jaren 
bij dijkversterkingsprojecten veel ervaring opgedaan en de werking is in voldoende mate 
aangetoond. Het enige wat een kunststofscherm anders maakt zijn de constructieve 
eigenschappen en de methode van inbrengen. Een dergelijk scherm is namelijk veel minder 
stijf en minder sterk, wat met name ook consequenties heeft voor de methode van inbrengen 
en de maximaal te bereiken inbrengdiepte. In paragraaf 3.2 wordt verder ingegaan op de 
benodigde sterkte van de kunststof heaveschermen voor de toepassing bij WOS. Uit de 
uitgevoerde analyses blijkt dit geen probleem te zijn.  
Mits een dergelijk scherm dus op een correcte wijze en op de juiste diepte kan worden 
aangebracht, waarbij een continu doorlopende aansluitende wand wordt gerealiseerd, zal de 
werking niet anders zijn dan bij een stalen damwand en vormt het kunststofscherm een 
afdoende oplossing ter voorkoming van piping.  
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Ad. 2 

De vraag is of de kunststof damwanden wel op diepte komen. 
De betreffende vraag is terecht. Niet zo zeer met het oog op lekkage en extra kwel langs de 
damwandconstructie, maar met name vanuit waterveiligheid. Indien een heavescherm 
namelijk niet op de ontworpen diepte kan worden geïnstalleerd, wordt er niet voldaan aan de 
eisen vanuit waterveiligheid en is er risico op een overstroming als gevolg van het 
faalmechanisme heave onder maatgevende omstandigheden.   
Dit risico is door het ODBW in de risicotabel [1] onder de risico’s 3 en 14 benoemd en 
onderkend. Door het ODBW is hier derhalve serieus naar gekeken en onderzoek naar 
uitgevoerd. Binnen dit onderzoek zijn onder andere inbrengproeven uitgevoerd om aan te 
tonen dat de kunststof damwanden voor de situatie bij Wolferen – Sprok (WOS) op de 
gewenste diepte kunnen worden aangebracht; maximaal 5 tot 6 m in de vaste zandlaag. 
 
De resultaten van de inbrengproeven zijn uitgebreid gerapporteerd in [6], [7] en [15].  
Daarnaast zijn in [13] (Bureaustudie onderbreking heaveschermen, 20 juni 2021) door Fugro, 
als onderdeel van het ODBW, analyses op basis van berekeningen uitgevoerd naar: 
 
a) Het effect van een gat (spleet) in de damwand. 
b) Het effect van het niet op diepte komen van een of meerdere planken. 
 
Het effect van een gat of spleet in de damwand wordt verder behandeld onder punt Ad. 3. 
 
Ten aanzien van het niet op diepte komen is in [13] in paragraaf 4.3 – Heaveschermen niet 
op diepte – het volgende geconcludeerd: 
 
Het blijkt dat het kritische verhang ter plaatse van het 2 meter kortere scherm (= ca. 60% 
korter) niet voldoet voor heave. Ter plaatse van het kortere scherm blijft de stijghoogte aan 
de onderkant hoog, ook achter het scherm, waardoor het verhang ook groot is (zie Tabel 3). 
Naast de opening, onder het diepe deel van het scherm, wordt nog steeds voldaan aan de 
ontwerpwaarde. Het kritische verhang ter plaats van het 1 meter kortere scherm (= ca. 30% 
korter) voldoet ook niet voor heave (zie Tabel 3). Naast de opening, onder het diepe deel van 
het scherm, wordt nog steeds voldaan aan de ontwerpwaarde. 
 
En in paragraaf 5.2 van [13] wordt geconcludeerd: 
De berekende wanden zullen sneller falen indien lokaal de damwanden niet voldoende diep 
gezet kunnen worden. Het kritische verhang langs het te korte deel van het scherm is hoog 
en zorgt ervoor, dat lokaal het risico op heave sterk toeneemt. De breedte van de opening is 
minder van belang. ……………….  
Aanbevolen wordt daarom om conform de huidige rekenregels te ontwerpen en overal de 
benodigde schermdiepte aan te houden. Bij een scherm dat niet op diepte komt zal hierdoor 
een nieuwe plank met voorboren toegepast dienen te worden.  
 
Uit de uitgevoerde inbrengproeven blijkt dat er nog een aanzienlijk risico bestaat, dat de 
kunststof damwandplanken niet op diepte komen. Dit wordt navolgend toegelicht.  
 
In de rapportages [6] en [15] zijn ook de sonderingen opgenomen die vooraf (en achteraf) 
gemaakt zijn. Hieruit blijkt, dat de conusweerstanden in het zand (in ieder geval tot de 
installatiediepte van de schermen) relatief laag waren in het algemeen op de eerste locatie 
minder dan 20 MPa en op de tweede locatie, over de eerste 3 à 4 m slechts minder dan 10 
MPa met daaronder wel vaster zand met een conusweerstand in de orde van 30 MPa.  
Bedacht moet worden dat op andere locaties dit wezenlijk anders en mogelijk ongunstiger 
(hogere conusweerstanden) kan zijn. 
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Bij de eerste proef kwamen bij aanvang de eerste 12 planken niet op diepte, daarna ging het 
installeren wel goed (systeem en damwandtype goed op elkaar afgesteld voor deze 
specifieke situatie). De volgende 12 à 13 planken kwamen vervolgens wel goed op diepte. 
Die eerste planken waren 8 stuks van 12 m en 4 van 10 m. De tweede serie waren allemaal 
planken van 10 m. De lengte (inbrengdiepte) heeft vermoedelijk een grote invloed in 
combinatie met de ondergrond en aanwezige conusweerstanden. 
 
De tweede proef met slotverklikkers is uitgevoerd op een andere locatie. Hier zijn andere 
planken (type), maar wel op vergelijkbare manier aangebracht, met lengtes van 8,5 m 
(A,B,C), 9,5 m (D,E,F) en 10,5 m (G,H,I). Bij deze 2e proef zijn 2 van de 9 planken (G en H) 
niet op diepte gekomen, respectievelijk 0,75 m en 1,22 m te kort.  
Dit betrof weliswaar de langste planken, die over de grootste lengte in de vaste zandlaag (> 
30 MPa) geïnstalleerd moesten worden, maar dat betekent toch, dat ruim 20% van de 
planken bij deze proef niet op diepte is gekomen.  
De langste planken van 10,5 m zijn, conform de kruin-sondering bij dp279 over een lengte 
van circa 5,5 m in de zandlaag ingebracht, met over de bovenste 3 m in het zand een 
conusweerstand van circa 8 MPa en daaronder circa 25-35 MPa. 
Uitgaande van sondering bij dp278 in de binnenteen, zijn de planken van 10,5 m circa 2,2 m 
in de zandlaag aangebracht met een conusweerstand van 20-25 MPa. 
 
Gezien de uitgevoerde proeven is er nog een aanzienlijk risico, mede afhankelijk van de 
situatie en de ondergrond (conusweerstanden) en het toegepaste damwandprofiel, dat, 
ondanks de extra maatregelen die al getroffen zijn, zoals het voorboren, het aanbrengen van 
kleefbrekers, het aanbrengen van water in de heisleuf en de toepassing van een dubbele 
moederplank als voorloper voor de volgende plank, een aantal planken nog niet op de 
gewenste diepte komen.  
In de risicotabel uit [1] van het ODBW is aangegeven dat: 
 
• Voor de installatie de werkwijze is verfijnd waardoor grotere dieptes mogelijk zijn dan bij 

eerdere projecten.  
Opgemerkt wordt, dat niet duidelijk is waar deze verfijning uit bestaat en welke mogelijke 
extra risico’s daar aan verbonden zijn. Ook is niet aangegeven welke dieptes daarmee 
gehaald kunnen worden.  

• Wat betreft dijkveiligheid een enkele te korte plank niet tot onveilige situaties leidt.  
Opgemerkt wordt dat dit niet overeen komt met het hetgeen in de rapportage [13] is 
aangegeven: 
“Aanbevolen wordt daarom om conform de huidige rekenregels te ontwerpen en overal 
de benodigde schermdiepte aan te houden. Bij een scherm dat niet op diepte komt zal 
hierdoor een nieuwe plank met voorboren toegepast dienen te worden”. 

 
Deltares ziet derhalve, op basis van de bestudeerde gegevens, het niet op diepte komen van 
de damwandplanken als een aanzienlijk en reëel risico. 
 
Als aanbeveling kan nog worden opgemerkt dat er niet duidelijk is in hoeverre er bij de 
proeven ook geëxperimenteerd is met verschillende typen en zwaarte van trilblokken. 
Mogelijk dat dit nog een optie is waarmee het inbrengen makkelijker kan verlopen. 
 
Ad. 3. 

De vraag is of de onderlinge damwandplanken goed aaneensluitend kunnen worden 
aangebracht.  
Dit risico is in het ontwerp van de kunststof schermen onderkend en ten behoeve van de 
controle hiervan is een aparte proef uitgevoerd, waarbij een type slotverklikker getest is, 
waarmee gecontroleerd kan worden of bij installatie de planken in het slot blijven en niet “uit-
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het-slot-lopen”. De resultaten van deze proef zijn gerapporteerd in [15]. Totaal zijn 9 planken 
(A t/m I) aangebracht. Van de 9 planken zijn er 2 niet op diepte gekomen (plank G en H).  
Aan de slotverklikker zit een touw. De slotverklikker loopt, via het slot van voorgaande 
(geïnstalleerde) plank, samen met het touw mee aan de onderzijde van de in te brengen 
damwand, totdat deze ook op diepte is. Op dat moment stopt ook het touw met “meelopen”. 
Indien het touw eerder stopt is dit een aanwijzing dat de damwand uit het slot loopt. In 
paragraaf 7.1.3 van de rapportage [15] is het volgende aangegeven: “Het is tijdens de proef 
niet voorgekomen, dat het touw is gestopt met “lopen” voordat de damwand op diepte was”.  
Hieruit kan geconcludeerd worden dat alle damwanden aansluitend en in het slot geplaatst 
zijn en de “verklikkermethode” goed gewerkt heeft. Derhalve is geconcludeerd, dat dit een 
goede methode van monitoring vormt, met als aandachtspunt, dat het touw tijdens het 
inbrengen wel continu op spanning gehouden moet worden.  
Het uit-het-slot-lopen is in de risicolijst van [1] als zodanig benoemd met de betreffende 
beheersmaatregelen en verwijzend naar de uitgevoerde proef met slotverklikkers [15].  
Opgemerkt wordt dat het “uit-het-slot-lopen” ook bij stalen damwanden kan voorkomen.  
 
Aanvullend hierop zijn door het ontwerpteam De Betuwse Waard ook nog Plaxis 3D 
grondwaterstromingsberekeningen uitgevoerd naar het effect van een gat (spleet) in de wand 
[13] (Bureaustudie onderbreking heaveschermen, 20 juni 2021). In de betreffende rapportage 
wordt in paragraaf 4.2 – Heave bij sleuf in heavescherm – het volgende geconcludeerd: 
 
Het blijkt dat er geen nadelig effect op heave is door een opening (sleuf) tussen damwanden 
(zie Tabel 2). Zelfs bij een sleuf van 10 cm is heave langs de naast staande damwanden 
geen probleem. De stijghoogte aan de onderkant gaat beperkt omhoog, wat geen significante 
invloed heeft op het verhang. Ter plaatse van de sleuf is vanzelfsprekend geen heave 
mogelijk doordat de stroming hier niet verticaal is.  
 
Wat betreft de laatste opmerking is aan te merken dat ter plaatse van de sleuf weliswaar 
geen heave mogelijk is, maar dat door deze sleuf dan wel terugschrijdende erosie mogelijk 
kan optreden. Bij een sleuf van 10 cm breedte, waar de stroming fors gaat toenemen, kan de 
pipe zich horizontaal door de sleuf heen ontwikkelen. Afhankelijk van de locatie kan dit een 
groter of kleiner risico vormen. Een terug groeiende pipe tot aan het scherm zal zich 
evenwijdig aan het scherm gaan uitbreiden. Indien er vervolgens op de grenslaag (zand/klei) 
ergens een opening (sleuf) zit zal kan er direct lekkage optreden (2D beschouwd). De vraag 
daarbij is wel of er dan ook daadwerkelijk piping optreed, omdat het piping kanaal zich niet 
kan verbreden (ruimen).  
 
Als aanvulling op de rapportages kan bij de mogelijkheid van sleufvorming (ontstaan van een 
spleet/gat) een controle  plaatsvinden (methode Sellmeijer) of er zich op enigerlei wijze een 
pipe aan de dijkzijde van de damwand kan (door)ontwikkelen. Daarbij dient de scenariokans 
op een spleet/gat meegenomen te worden.  
 
Gezien ook de uitgevoerde praktijkproef met slotverklikkers is echter voldoende aangetoond 
dat het risico van uit het slot lopen, of het niet goed aansluiten van de damwandplanken, 
voldoende klein is.  
 
Ad. 4 

De vraag of er door de installatie van de kunststof damwanden niet juist extra kwelwegen 
kunnen ontstaan, die leiden tot wateroverlast, is onderkend in de risicotabel, die in [1] is 
opgenomen. Dit punt is in de betreffende tabel als risico nr. 10 benoemd. Aangegeven is dat 
een ontstane spleet, door de installatiewijze (onder andere het voorboren en het trekken van 
de moederplank) weer opgevuld en afgedicht zal worden. Daarbij zijn tevens berekeningen 
gemaakt naar mogelijk opbarsten van die afdichting aan de dijkzijde door hoge 
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waterspanningen. De beschouwing en onderbouwing met een opbarstberekening zijn 
gegeven in [12].  
Ten aanzien hiervan wordt opgemerkt, dat Deltares het eens is met de uitgevoerde 
beschouwing voor de situatie bij de dijkversterking WOS, waar de damwanden “hoog in de 
berm”, nabij de teen van het binnentalud worden aangebracht op een aanzienlijke diepte 
onder het nieuwe maaiveld (1,5 tot 2,5 m), waarbij vanaf de onderkant van de heisleuf tot het 
nieuwe maaiveld 2 tot 3 m (slecht waterdoorlatende) grond aangevuld zal worden.  
Het risico op het ontstaan van een lekweg langs de damwand is in de betreffende situatie 
voldoende klein en waar het ontwerp dus aan de waterveiligheid zal voldoen. Ook 
berekeningen hebben dit aangetoond. 
 
Aanvullende opmerkingen Deltares. 
De ervaring leert dat in het zand, als gevolg van het in en uittrillen en ook het voorboren (met 
een avegaar, Ø 300), geen blijvend gat of spleet zal ontstaan. Het zand zal, na verdringing 
door het terugdraaien van de avegaar en het uittrillen van de moederplank weer dichtvloeien. 
Deze werkzaamheden kunnen wel blijvend effect hebben op de pakkingsdichtheid van het 
zand, wat ook bij de inbrengproeven aangetoond is (zie [6] en [15]). Dit heeft mogelijk invloed 
voor het te hanteren heavecriterium. 
In de kleilagen kunnen wel blijvende gaten/spleten ontstaan als gevolg van het voorboren 
met een avegaar en/of het trekken van een damwandplank (in dit geval de moederplank). Dit 
zal met name het geval zijn bij aanwezigheid van relatief stijve en stevige klei.  
Het risico hierop wordt groter naarmate er meer wateroverspanning in de diepere 
(zand)lagen aanwezig is, waardoor een opwaartse grondwaterstroming het gat, of de spleet 
“open kan houden”. Aanwezige waterspanningen in relatie tot het niveau van installatie van 
de planken is derhalve bij uitvoering altijd een belangrijk aandachtspunt.  
Gezien het installatieniveau (hoogte), waarop de kunststof heaveschermen bij WOS worden 
aangebracht, worden ten aanzien hiervan bij normale (gemiddelde) rivierwaterstanden geen 
problemen verwacht. Deltares beveelt aan om dit ook voor hogere waterstanden te 
controleren. 
Het aanvullen van de gaten/spleten als gevolg van de uitvoeringswijze en van de heisleuf 
met klei en het verder ophogen tot de nieuwe hoogte van de berm (totaal 2 tot 3 m) met klei 
alsmede de hoogte van de schermen zelf zijn voldoende maatregelen om het risico op een 
preferente lekweg langs de damwand uit te sluiten.  
Als extra maatregel zou nog gedacht kunnen worden aan het dichtdrukken of stampen van 
een eventuele spleet direct langs de wand voor aanvullen van de heisleuf. De dieptewerking 
hiervan zal echter niet heel groot zijn. Een andere optie zou kunnen zijn het, met behulp van 
een kleine graafmachine, iets dieper graven van een smalle sleuf langs de wand die 
vervolgens weer goed verdicht wordt aangevuld.  
Toepassing van goed afdichtende materialen, zoals bentoniet, drillmix of zwelklei(korrels) 
vormen ook een goed alternatief voor een goede afdichting langs de bovenzijde van de 
damwand. 

2.2.2 Vraag 2 – duurzame maatregel 

Vraag 2 luidt: Is de kunststof damwand als heavescherm een duurzame maatregel?  

 
In de toelichting bij deze vraag is door WSRL aangegeven:  
deze vraag richt  zich met name op het lange termijneffect van het aanbrengen van kunststof 
schermen in de grond zoals degradatie en het niet meer uit de grond kunnen verwijderen.  
 
De laatste vraag het, na verloop van tijd, weer terug kunnen winnen van 
kunststofdamwanden uit de ondergrond wordt in de volgende paragraaf 2.2.3 behandeld.  
Wat betreft degradatie (achteruitgang in sterkte door ouderdom) is Deltares in principe niet 
het aangewezen bedrijf en beschikt niet over voldoende expertise om dit te kunnen 
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beoordelen. Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat dit punt in het ontwerp is meegenomen, 
waarbij in de risicotabel uit [1] aangegeven is dat de damwandleverancier door middel van 
een kwaliteitscertificaat dient te garanderen dat er tijdens de planperiode geen significante 
kwaliteitsafname optreedt. 
Bekend is bijvoorbeeld, dat JDL-International, een van de leveranciers van de kunststof 
damwandplanken, proeven hebben gedaan naar degradatie van vezelversterkte kunststoffen 
op hars basis. Ook zijn er Duitse normen die bijvoorbeeld wat zeggen over kunststof 
gevelbeplating en wordt er gewerkt aan normering voor glasvezelversterkte kunststoffen op 
harsbasis.  
Verder kan (meer in het algemeen) aangegeven worden, dat kunststoffen vele toepassingen 
kennen en al vele jaren worden toegepast en zich ontwikkeld hebben tot degelijke producten 
met een lange levensduur. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan allerlei vormen en 
soorten van (kunststof) geotextielen, die al jaren in de weg- en waterbouw worden toegepast 
en waar goede ervaringen mee zijn. Een ander sprekend voorbeeld is wellicht de toepassing 
van kunststof kozijnen. 
Dat leveranciers derhalve vaak garanties bieden ten aanzien van de levensduur van 
dergelijke kunststof damwanden van meer dan 100 jaar, is niet verbazingwekkend. Dit is 
tevens een basiseis van het ontwerp van de dijkversterking.  
Ook het feit dat de kunststof damwanden vaak worden toegepast als oeverconstructies c.q. 
beschoeiingen, bloot gesteld aan zon, wind en water, geeft al aan, dat ten aanzien van de 
levensduur geen problemen zijn te verwachten. In de voorziene toepassing als heavescherm 
is er namelijk geen blootstelling aan zonlicht (UV straling) en andere weersinvloeden, ook de 
temperatuur zal veel constanter zijn. Een mogelijk voordeel ten opzichte van stalen wanden 
is dat er geen rekening gehouden hoeft te worden met corrosie.  
In het ontwerp van de dijkversterking WOS is dus gesteld, dat fabrikanten/producenten 
dienen aan te tonen dat kunststofschermen voldoende duurzaam zijn. Het is van belang om 
in het ontwerp en bij uitvoering zorgvuldig te controleren of en hoe dit door betreffende 
leverancier(s) is aangetoond.   
 
Daarnaast zijn de producten, zeker in vergelijking met staal, duurzaam in de zin van CO2-
reductie en hergebruik van materialen (circulaire economie). In [1] is hier over een vrij 
uitgebreide toelichting gegeven, wat mede ook de basis vormt voor de keuze van kunststof 
schermen.  
Anderzijds wordt in de praktijk kunststof als een veel minder natuurlijker materiaal ervaren en 
kan er vanuit dat oogpunt mogelijk een andere discussie zijn.  

2.2.3 Vraag 3 – terugwinbaarheid 

Vraag 3 luidt: 
Kunnen de kunststof damwanden op termijn (na einde levensduur, of bij nieuwe 

dijkversterking) wel verwijderd worden? 

De vraag richt zich erop of de kunststof damwand op termijn (na einde levensduur of bij 
nieuwe dijkversterking) wel verwijderd kan worden. De Betuwse Waard heeft meerdere keren 
aangegeven dat het supermoeilijk is de damwand te verwijderen (damwand breekt namelijk, 
zie o.a. artikel Cobouw). Nu lezen we in de bijgevoegde risicotabel (punt 18) dat 'het 
technisch mogelijk is om de kunststof damwanden in hun geheel te verwijderen'. Ongetwijfeld 
zal het technisch mogelijk zijn, maar dit zal dus uitgraven tot 11 meter diepte worden. Graag 
zien wij dat Deltares dit meeneemt in het onderzoek. 
 
Uit de analyse van de gegevens blijkt, dat in het ontwerp en de beschikbare documenten hier 
(nog) geen aandacht aan besteed is. Het risico wordt in de risicotabel van [1] wel benoemd, 
maar zonder verdere onderbouwing wordt bij de beheersmaatregelen aangegeven dat het 
technisch mogelijk is om de kunststofdamwanden in zijn geheel te verwijderen.  
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Zoals de bewoners ook reeds aangeven, is technisch vrijwel alles mogelijk, maar de vraag is 
met welke inspanning dit gepaard gaat, of mag gaan.  
Het feit alleen al, dat in de toekomstige situatie de bovenkant van de damwanden vrij diep 
onder maaiveld zitten en er minimaal 2 tot 3 m ontgraving nodig is om überhaupt de 
damwanden benaderbaar te maken, geeft al aan, dat dit niet eenvoudig zal zijn. Daarnaast 
mag, op basis van ervaringen bij lichte (stalen) damwandprofielen, verwacht worden dat 
aanvullende maatregelen nodig zijn om de kleef en wrijving langs de wand aanzienlijk te 
verminderen, om te voorkomen dat de damwand bij de inklemming afbreekt. Bovendien 
bestaat de mogelijkheid (afhankelijk van soort en kwaliteit), dat door verouderingsprocessen 
het kunststof brosser wordt en veel eerder zal afbreken.  
 
Mogelijk dat dit met extra maatregelen, zoals voorboren langs de wand (avegaar), of met 
behulp van fluïdiseren, of spuiten (met behulp van een lans) uiteindelijk wel zal lukken, maar 
eenvoudig zal dit niet zijn. Op voorhand is geen 100% zekerheid te geven dat dit zal lukken.  
Wel bestaat er de mogelijkheid om dit bij de geïnstalleerde planken bij de inbrengproeven 
(zie [6], [7] en [15]) te testen.  
 
De vraag moet echter gesteld worden in hoeverre het nodig is, of kan zijn, om de 
damwanden, na zoveel jaar, weer te willen verwijderen. In principe is het ontwerp van de 
dijkversterking gebaseerd op een levensduur van 50 jaar en worden daarbij de constructies 
normaliter ontworpen voor 100 jaar. Dat betekent, dat er niet snel een noodzaak zal zijn om 
de kunststof damwanden eerder te verwijderen.  
Een bijkomend aspect is mogelijk wel de uitbreidbaarheid. In verband met toekomstige 
ontwikkelingen kan het zo zijn, dat binnen de ontwerplevensduur inzichten rondom 
belastingen, veiligheidsfilosofie en ontwerpmethoden veranderen, waardoor het eerder nodig 
is om ontwerpaanpassingen door te voeren. In dat geval zal uitbreiding of het eerst weer 
verwijderen van een dergelijke constructie een hele opgave worden.  

2.2.4 Innovatie kunststof heaveschermen 

De bewoners hebben, inclusief onderbouwing, aangegeven dat zij graag willen, dat Deltares 
weet, dat het hier om een innovatieproject gaat. 
In de reactie van WSRL is (terecht) aangegeven, dat kunststof damwand niet als HWBP-
innovatieproject bestempeld zijn.  
 
Dit neemt volgens Deltares echter niet weg dat de functionele toepassing, in combinatie met 
de locaties bij de dijkversterking WOS, de benodigde inbrengdiepte en de methode van 
aanbrengen wel nieuw is en de nodige nieuwe risico’s met zich meebrengt die goed 
onderzocht dienen te worden, zodat, indien nodig, aanvullende maatregelen kunnen worden 
getroffen. In die zin kan er wel sprake zijn van een “innovatief karakter”.  
Dit is ook de reden geweest voor WSRL/ODBW om voorafgaand aan de uitvoering 
onderzoek en praktijkproeven proeven hiernaar uit te voeren. 
Voor de beoordeling in onderhavige rapportage maakt het echter geen verschil of kunststof 
damwanden in deze toepassing wel of niet door HWBP als innovatie “bestempeld” zijn. 
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3 Overige aspecten en risico’s 

3.1 Sterkte ondergrond 
Een essentieel punt, dat geen expliciete vraag van WSRL betreft, maar wel uit de 
bestudering van de achtergrondrapportages naar voren kwam betreft de invloed van het 
installeren van de kunststof damwanden op de sterkte en de conusweerstanden in de 
ondergrond.  
Uit [6]: “Rapportage maakbaarheidsproef, analyse sonderingen en trillingsmetingen, De 
Betuwse Waard, 22 juli 2020., blijkt de conusweerstand na installatie van het zand in het 
algemeen te zijn terug gelopen, maar er zijn ook waarnemingen van een toename op 
bepaalde dieptes. In de rapportage(s) wordt geconcludeerd, op basis van een beschouwing 
van de relatieve dichtheid, dat na installatie de relatieve dichtheid weliswaar afneemt, maar 
boven de ontwerpwaarde van 67% blijft. 
Deze conclusie is op basis van de beschouwing in de betreffende rapportage, en gezien de 
inbrengdiepte van de damwanden, niet terecht.  
Bij DKMP3 geldt alleen voor de onderste 1 à 0,5 m dat de relatieve dichtheid iets hoger is 
dan 67% is. Daarboven is de relatieve dichtheid aanzienlijk lager. Bij sondering DKMP4 geldt 
dat alleen voor de onderste 2 m waarbij de relatieve dichtheid weliswaar substantieel is 
afgenomen, maar nog net hoger dan 67 % is. Voor de 4 m zand, die daar boven zit, geldt dit 
niet. De relatieve dichtheid heeft mogelijk consequenties in het ontwerp ten aanzien van het 
te hanteren heavecriterium. Dit is momenteel ook onderwerp van een bredere discussie.  
Er dient dus wel degelijk rekening gehouden te worden met een afname tot onder de 67%.  
De veronderstelling dat bij sondering DKMP3 de conusweerstand aanzienlijk afneemt door 
het voorboren waarbij vermoedelijk klei in het zand is gekomen is ook discutabel; bij 
sondering DKMP4 is dit namelijk niet waarneembaar. Er is geen onderbouwing gegeven 
waarom dit bij de ene sondering wel en bij de andere sondering niet op zou treden.  
 
In de ontwerprapporten STPH [4] en [10] is hierover het volgende aangegeven: 
Paragraaf 5.3 Heave  
Voor die delen die niet voldoende weerstand tegen piping hebben is een heavescherm 
ontworpen. Op basis van de pipingberekeningen (Bijlage H), de heavescherm berekeningen 
(Bijlage E) en de berekeningen voor de aansluitingen van de heaveschermen (Bijlage F) is 
een overzicht gemaakt van de trajecten van de heaveschermen. Hiervoor is uitgegaan van 

een installeringsmethode die geen negatief effect heeft op de pakking. Als dit door 

bijvoorbeeld hoge druk fluïdiseren wel nodig is dient de analyse hierop aangepast te 

worden. 

 
In de risicolijst uit [1] is dit punt benoemd in risico 11, waarbij is aangegeven dat lokaal de 
relatieve dichtheid van het zand lager kan worden. Volgens de in de tabel aangegeven 
beheersmaatregelen zou het effect van een andere pakking op het functioneren van het 
heavescherm verwaarloosbaar zijn. Dit komt niet overeen met hetgeen in [4] en [10] staat. 
 
De sonderingen van de tweede proef met de slotverklikkers [15] zijn wel beschikbaar, maar 
zijn verder nog niet geanalyseerd op de effecten die het installeren van de damwanden 
inclusief het voorboren op de conusweerstanden heeft. 

3.2 Sterkte en vervorming damwand 
Een risico dat ook gesignaleerd is betreft de sterkte van de damwand in de gebruiksfase. 
Omdat kunststof schermen, in vergelijking met normaliter gebruikte stalen damwanden, 
aanzienlijk minder sterk en minder stijf zijn, is in [8] een constructieve toets met behulp van 
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Plaxis berekeningen uitgevoerd. Hieruit blijkt, dat tijdens maatgevende omstandigheden de 
krachten in de damwand het grootst zijn en dat de damwand deze ruimschoots kan 
opvangen; dat geldt ook voor de berekende vervormingen. Zie voor alle resultaten en 
conclusies de rapportage [8]. 
Een voorwaarde voor toepassing is, dat er geen combinatie met een dijversterkingsontwerp 
op basis van restbreedte/restprofiel mag zijn, vanwege het feit, dat een afschuiving de 
damwand zou kunnen beschadigen. 
 
Deltares onderschrijft deze analyse en berekeningsresultaten. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 
Op basis van de geanalyseerde gegevens en het uitgevoerde onderzoek kan ten aanzien 
door Waterschap Rivierenland gestelde vragen het volgende worden geconcludeerd:  
 
• In onderliggende en beschouwde rapportages (zie paragraaf 1.3) is rekening gehouden 

met de gestelde vragen ten aanzien van de toepassing van kunststof heaveschermen  en 
zijn de hieraan verbonden risico’s door het Ontwerpteam De Betuwse Waard (ODBW) 
onderkend en vrij uitgebreid onderzocht. Geconstateerd is echter dat nog niet alle risico’s 
voldoende klein zijn of in voldoende mate met het uitgevoerde onderzoek worden 
afgedekt.  

• Mits de kunststof damwand op diepte en aaneensluitend kan worden aangebracht zal 
een kunststofscherm dezelfde werking hebben als een stalen damwand en afdoende 
werken tegen het mechanisme piping (paragraaf 2.2.1; ad. 1). 

• Gezien de tot nu toe uitgevoerde inbrengproeven (2 stuks) is er nog een aanzienlijk risico 
(mede afhankelijk van de situatie en de ondergrond (conusweerstanden) en het 
toegepaste damwandprofiel) dat, ondanks de extra maatregelen die al getroffen zijn 
(zoals het voorboren, het aanbrengen van kleefbrekers, het aanbrengen van water in de 
heisleuf en de toepassing van een dubbele moederplank als voorloper voor de volgende 
plank), een aantal planken nog niet op de gewenste diepte komen. 
Deltares ziet het niet op diepte komen van de damwandplanken, op basis van de 
bestudeerde gegevens, als een aanzienlijk en reëel risico (zie paragraaf 2.2.1; ad. 2). 

• Gezien de analyse (zie [13]) en de uitgevoerde praktijkproef met slotverklikkers is 
voldoende aangetoond dat het risico van uit het slot lopen, of het niet goed aansluiten 
van de damwandplanken, voldoende klein is (paragraaf 2.2.1; ad. 3). 

• Ten aanzien van het kunnen ontstaan van een eventuele lekweg langs de damwand is 
vastgesteld, dat Deltares het eens is met de uitgevoerde beschouwing voor de situatie bij 
de dijkversterking WOS, waar de damwanden “hoog in de berm”, nabij de teen van het 
binnentalud worden aangebracht op een aanzienlijke diepte onder het nieuwe maaiveld 
(1,5 tot 2,5 m), waarbij vanaf de onderkant van de heisleuf tot het nieuwe maaiveld 2 tot 3 
m grond aangevuld zal worden. Het risico op het ontstaan van een lekweg langs de 
damwand is in de betreffende situatie voldoende klein als deze aangevulde grond uit klei 
bestaat. Ook berekeningen hebben dit aangetoond. Zie voor verdere details 2.2.1; ad. 4. 

• Ten aanzien van de duurzaamheid van kunststofschermen is Deltares niet het 
aangewezen bedrijf en beschikt niet over voldoende expertise om dit te kunnen 
beoordelen.  
Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat dit punt in het ontwerp is meegenomen 
(risicotabel in [1]). Aangegeven is dat damwandleveranciers door middel van een 
kwaliteitscertificaat dienen te garanderen dat er tijdens de planperiode geen significante 
kwaliteitsafname optreedt. Het is van belang om in het ontwerp en bij uitvoering 
zorgvuldig te controleren of dit voldoende aangetoond is. 
Verder kan wel worden aangegeven dat kunststoffen vele toepassingen kennen en al 
vele jaren worden toegepast in de weg- en waterbouw en zich ontwikkeld hebben tot 
degelijke producten met een lange levensduur. Naar verwachting is de levensduur > 100 
jaar. Zie voor een nadere toelichting paragraaf 2.2.2. 

• Ten aanzien van de herwinbaarheid van de kunststof damwanden zal, zoals ook door de  
bewoners is aangeven, technisch vrijwel alles mogelijk zijn, maar de verwachting is, dat 
dit geen eenvoudige opgave zal zijn, die een aanzienlijke inspanning zal vergen, mede 
gezien het feit dat de damwanden relatief diep onder maaiveld worden aangebracht. Met   



 
 

 

21 van 22  Quick scan advies kunststof heaveschermen WOS 
11207408-002-GEO-0003, 23 augustus 2021 

extra maatregelen, zoals voorboren langs de wand (avegaar), of met behulp van 
fluïdiseren, of spuiten (met behulp van een lans) zal het mogelijk wel lukken, maar op 
voorhand is er geen volledige zekerheid te geven. Een nadere toelichting is in paragraaf 
2.2.3 gegeven. 

• In de rapportage(s) van het ODBW wordt geconcludeerd, op basis van een beschouwing 
van de relatieve dichtheid bij de eerste inbrengproef, dat na installatie de relatieve 
dichtheid weliswaar afneemt, maar boven de ontwerpwaarde van 67% blijft. Op basis van 
de door Deltares geanalyseerde gegevens blijkt deze conclusie niet terecht te zijn (zie 
paragraaf 3.1 en ook de aanbevelingen).  

4.2 Aanbevelingen 
Op basis van de geanalyseerde gegevens en het uitgevoerde onderzoek worden de 
volgende aanbevelingen gedaan: 
 
• Er dient, op dezelfde wijze als bij de eerste proef, voor de tweede proef ook nog een 

vergelijking gemaakt te worden tussen de sonderingen voor en na de tweede 
damwandproef.  

• Uit de beschouwde rapportages blijk het niet op diepte komen van de planken nog een 
aanzienlijk risico te zijn. Geadviseerd wordt te onderzoeken in hoeverre dit risico verder 
verkleind kan worden en bij de realisatie slotverklikkers te gebruiken om te weten hoe de 
installatie in de grond heeft plaatsgevonden. 

• Er is niet duidelijk in hoeverre er bij de inbreng-proeven ook geëxperimenteerd is met 
verschillende typen en zwaarte van trilblokken. Mogelijk dat dit nog een optie is waarmee 
het inbrengen makkelijker kan verlopen. 

• Met name op basis van gegevens en ervaring wordt verwacht dat het terugwinnen van de 
kunststofdamwanden erg moeilijk zal gaan. Indien dit een issue is, zou vooraf een proef 
gedaan kunnen worden (op de betreffende proeflocaties) waarbij onderzocht wordt op 
welke wijze dit wel mogelijk zou kunnen zijn.  

• Als extra maatregel tegen lekkage langs de damwand zou nog gedacht kunnen worden 
aan het dichtdrukken of stampen van een eventuele spleet direct langs de wand voor 
aanvullen van de heisleuf. De diepte werking hiervan zal echter niet heel groot zijn. Een 
andere optie zou kunnen zijn het, met behulp van een kleine graafmachine, iets dieper 
graven van een smalle sleuf lang de wand, die vervolgens weer goed verdicht wordt 
aangevuld. Toepassing van goed afdichtende materialen, zoals bentoniet, drillmix of 
zwelklei(korrels) vormen ook een goed alternatief voor een goede afdichting langs de 
bovenzijde van de damwand. 

• De geconstateerde wijzigingen in relatieve dichtheid dienen voor zowel de eerste als de 
tweede proef (nogmaals) beschouwd te worden en onderzocht te worden welke 
consequenties dit voor het ontwerp kan hebben (zie paragraaf 3.1). 

• Het verdient aanbeveling om alvorens tot uitvoering over te gaan een check uit te voeren 
ten aanzien van de duurzaamheid en op welke wijze dit door de leverancier is 
aangetoond. 

• Tenslotte wordt aanbevolen om bij mogelijke ‘sleufvorming’, te controleren/analyseren 
(methode Sellmeijer), of er zich op enigerlei wijze een pipe aan de dijkzijde van de 
damwand kan (door)ontwikkelen. Daarbij dient de scenariokans op een spleet/gat 
meegenomen te worden.  
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