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Kennisnemen van 
Het overgenomen advies van ingenieursbureau RHDHV omtrent de constructieve veiligheid van de kademuur aan de 
Oostdam en een toelichting op de te nemen maatregelen.  
  
 
   
 
Inleiding 
Gemeente Woerden heeft een zorgplicht als het gaat om de openbare ruimte. Voor wat betreft de civieltechnische 
kunstwerken (bruggen, kademuren en steigers) heeft gemeente Woerden op grond van onder meer het Burgerlijk 
Wetboek en de Wegenwet een verplichting om aan te tonen dat deze objecten hun functie betrouwbaar en veilig kunnen 
vervullen. 
 
Waar het hier om gaat is dat er een 'wezenlijke wijziging' doorgevoerd wordt in een bestaande kademuur (constructie). De 
komst van een duikerbrug maakt dat deze aangesloten moet worden op, en ook door, de bestaande kademuur. In dat 
geval moet de duikerbrug én de kademuur als nieuwe situatie constructief beoordeelt worden. 
   
De aanleiding voor het opstellen van de rapportage van RHDHV (JOIN-nummer D/21/027450) is, dat er voor de 
bestaande constructie een foutieve aanname is gedaan, namelijk dat de kade in 1996 vervangen zou zijn en daarmee op 
betonnen palen zou staan. Bij verificatie van deze informatie bleek dit uitgangspunt niet te kloppen. RHDHV is vervolgens 
gevraagd om de kademuur in zijn huidige staat te beoordelen en gemeente te adviseren over de mogelijkheden voor de 
toekomstige situatie. De bevindingen zijn vastgelegd in bijlage 1 ((JOIN-nummer D/21/027450). In bijlage 2 (JOIN-
nummer D/21/026889) heeft RHDHV de mogelijkheden en advisering beschreven. 
  
In dit onderzoek zijn 3 oplossingsrichtingen beoordeeld: 
1. In stand houden van de kademuur zonder extra maatregelen 
In dit scenario wordt niet voldaan aan de zorgplicht en is daarmee geen optie; 
2. In stand houden en aanpassen van de kademuur, waarbij je de risico's beheerst met aanvullende maatregelen. 
In dit scenario krijg je nooit 100% zekerheid, omdat je onvoldoende informatie hebt over de wijze van funderen en de 
kwaliteit van de fundatie. Dit houdt in dat er restrisico's over blijven, maar in het advies van RHDHV wordt aangegeven 
dat die 'acceptabel' en 'beheersbaar' zijn; 
3. Vervangen van de kademuur. 
In dit scenario heb je 100% zekerheid dat de nieuwe situatie voldoet aan de gestelde eisen en vigerende wet- en 



regelgeving. 
 
   
 
Kernboodschap 
Er is besloten de bestaande kademuur in stand te houden en aan te passen, aanvullende maatregelen te nemen waarbij 
de restrisico's worden beheerst. Dit conform het advies van RHDHV. 
 
   
 
Financiën 
De kosten voor de toepassingen van licht ophoogmateriaal (EPS) en de fysieke maatregelen, geraamd op €6.000 - 
€8.000, komen voor rekening van het projectkrediet. De kosten ten aanzien van de monitoring worden binnen het IBOR 
budget 'Oevers en beschoeiingen' meegenomen. 
 
   
 
Vervolg 
Binnen het project zal uitvoering gegeven worden aan de aanvullende maatregelen conform het advies van RHDHV. 
De huidige monitoring (tijdens de werkzaamheden) wordt na oplevering van het project overgedragen aan de Beheerder 
Civieltechnische Kunstwerken. 
 
   
 
Bijlagen 
- bijlage 1: Beoordeling kademuur Oostdam, geregistreerd onder joinnummer D/21/027450; 
- bijlage 2: Beslisnotitie Oostdam, geregistreerd onder joinnummer D/21/026889. 
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Notitie / Memo HaskoningDHV Nederland B.V. 
Transport & Planning 

Aan: ,  - gemeente Woerden 
Van:  
Datum: 28 juni 2021 
Kopie:  
Ons kenmerk: BH7946TPNT2106281556 
Classificatie: Vertrouwelijk 
Goedgekeurd door:  
  
Onderwerp: Beslisnotitie Oostdam 
 definitief 
 

1 Inleiding 
In de Oostdam te Woerden wordt momenteel een doorvaarbare duikerbrug aangelegd. Daartoe wordt de 
bestaande muur doorbroken en het maaiveld en de muur opgehoogd. 
 
Onderzoeken naar de huidige staat van de muur hebben gegevens opgeleverd m.b.t. de geometrie maar 
er is geen eenduidig beeld ontstaan over hoe de muur gefundeerd is. De aanwijzingen dat er een 
kwelscherm onder de muur zit en de aan de waterzijde alsmede de onder de muur aangetroffen holle 
ruimten wijzen in de richting van een paalfundering. De bij ontgraven aangetroffen ankers, die tijdens de 
renovatie in 1996 zijn aangebracht, geven geen indicatie omtrent de funderingswijze en behoren niet tot 
het oorspronkelijke ontwerp van de muur. 
 
Op basis van het beeld van de constructie, zoals dat uit de onderzoeken naar voren is gekomen, zijn 
verkennende geotechnische en constructieberekeningen gemaakt van de sterkte en de stabiliteit van de 
muur. Hieruit is gebleken dat de metselwerk muur op zich wel sterk genoeg is, maar dat deze niet stabiel 
is, indien hij niet op palen zou staan. Op basis van de huidige beschikbare gegevens blijkt 
rekentechnisch dat de muur bezweken zou moeten zijn door het passeren van het verkeer. Dit is echter 
niet het geval en ook de resultaten van een al lopende monitoring geef geen enkele indicatie dat dit zo 
zou zijn. Ook dit wijst erop, dat een paalfundering waarschijnlijk is. 
 

2 Oplossingsrichtingen 
Op basis van het bovenstaande zijn de volgende oplossingsrichtingen denkbaar: 
1) Bestaande muur in stand houden zonder aanvullende maatregelen. 
2) Bestaande muur in stand houden met aanvullende maatregelen. 
3) Gehele muur vervangen. 
 
 
Beschrijving oplossingsrichting 1: 
Zonder (veiligheids)maatregelen een hogere belasting op de keermuur toelaten, betekent dat de muur 
zwaarder belast wordt door verkeer en grond omdat de Oostdam in de nieuwe situatie ca. 50 cm wordt 
verhoogd. 
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Risicoprofiel 
Dit is de meest riskante richting. De belasting op de muur wordt verhoogd en overschrijdt hetgeen op 
basis van ‘bewezen sterkte’ zou kunnen worden toegelaten. Dit is een bewezen sterkte, waar feitelijk 
gezien een onbekende verkeersbelasting bij hoort, omdat hier geen metingen van zijn.  
 
Conclusie 
Er is een verhoogd risico op vervormen c.q. bezwijken van de muur, waardoor de veiligheid voor de 
weggebruikers in het geding is, de Oostdam onbereikbaar is en de gemeente geconfronteerd wordt met 
onvoorziene kosten. De restlevensduur bij deze optie is niet te bepalen. Wij raden deze optie ten zeerste 
af, omdat deze zowel beheersmatig als veiligheidstechnisch onacceptabel is. 
 
Beschrijving oplossingsrichting 2: 
Door ervoor te zorgen dat de belasting niet toeneemt ten opzichte van de situatie vóór de aanleg van de 
duikerbrug is aannemelijk dat de constructie deze belasting in principe zou moeten kunnen dragen. Er is 
immers sinds de renovatie in de negentiger jaren voor zover bekend geen schade c.q. vervorming 
opgetreden. De benodigde veiligheid wordt hier echter niet mee aangetoond. Hierbij is altijd een (klein) 
restrisico aanwezig dat de constructie alsnog bezwijkt, doordat bijvoorbeeld de sterkte van de constructie 
afneemt in de tijd (kwaliteit van het metselwerk of het houtwerk) of als de omstandigheden als 
bijvoorbeeld verkeersbelasting, (grond)waterstand en waterbodemniveau toch ongunstiger blijken te zijn 
dan reeds opgetreden. Dit restrisico moet dan expliciet geaccepteerd worden, waarbij moet worden 
gezegd dat dit restrisico nog kan worden verlaagd door maatregelen en blijvende monitoring (meten van 
de verplaatsingen en waarneming van de scheurvorming): 
 
Maatregelen: 
• De verkeersbelasting mag zonder aanvullende maatregelen niet toenemen en ook niet dichter naar 

de keerwand komen (omdat in het laatste geval minder belastingspreiding zal plaatsvinden en de 
keerwand dus meer wordt belast door de verkeersbelasting). Ook dient voorkomen te worden, dat de 
verkeersbelasting accidenteel dichter naar de keerwand kan komen door het plaatsen van een 
fysieke afscheiding tussen de weg en fietspad/trottoir. Bijvoorbeeld door het plaatsen van palen, om 
de ca. 2,5 m. 

• Voorkomen dat belastingen door ophoging en/of verkeersbelasting tijdens de bouwfase en 
gebruiksfase, hoger zijn dan de verkeersbelasting in de situatie vóór de aanleg van de duikerbrug.  

• Het waterpeil tegen de keerwand mag (zonder maatregelen) niet worden verlaagd voor bijvoorbeeld 
onderhoud aan de keerwand. 

• Het waterbodemniveau mag niet worden verlaagd ten opzichte van de huidige situatie. 
• De belasting ter plaatse van het trottoir mag niet toenemen, dus ook opslag van grond en/of 

goederen moet worden voorkomen. 
 
Om de voorgestelde maaiveldverhoging toch mogelijk te maken zonder belastingtoename op de wand, 
stellen wij voor om het zand achter de muur deels te vervangen door een lichter ophoogmateriaal als 
EPS (piepschuim). 
 
Hierdoor levert een ophoging van het maaiveld en/of hogere of dichter op de wand aanwezige 
verkeersbelasting mogelijk geen hogere belasting op de wand. Daardoor neemt het risico op falen van 
de constructie niet toe ten opzichte van de huidige situatie. De benodigde maatregel dient dan wel 
rekenkundig te worden aangetoond. 
 
Voor een eerste indicatie wordt ingeschat dat een belastingneutrale situatie kan worden bereikt, indien 
de verkeersbelasting in de toekomst iets verder weg van de wand komt te liggen, ten opzichte van de 
bouwfase in combinatie met de damwand van de zuidelijke zinkerput. Voor de naastgelegen delen komt 
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de verkeersbelasting minimaal net zo ver van de wand als in de huidige situatie. Ten noordoosten van de 
zuidelijke zinkerput lijken aanvullende maatregelen niet noodzakelijk. Ten zuidwesten van de zuidelijke 
zinkerput wordt ingeschat dat het voor een belastingneutrale situatie voldoende is om 0,5 m EPS toe te 
passen over een breedte van circa 4 m uit de wand en een lengte van circa 12 m op circa 1 m onder 
maaiveldniveau. De kosten worden ingeschat op 6.000-8.000 euro.  
 
Nader onderzoek 
Het risicoprofiel van richting 2 kan nog worden verlaagd door toch te proberen door middel van nader 
onderzoek meer informatie te verkrijgen over de constructie: 
 
Indien de mogelijk aanwezige paalfundatie, het aan de waterzijde al aangetroffen kwelscherm, een 
mogelijk aanwezig kwelscherm aan de grondzijde en de verbinding van e.e.a. met het metselwerk (beter) 
in kaart zouden kunnen worden gebracht, kan de veiligheid van de keermuur mogelijk rekentechnisch 
worden vastgesteld. Mogelijk kan optimalisatie worden bereikt op basis van aanvullend grondonderzoek 
ten aanzien van met name de sterkte van de grondlagen (monstername en laboratoriumonderzoek). Ook 
is het van belang om op basis van peilbuismetingen de werkelijke grondwaterstand te bepalen en tevens 
het niveau van de waterbodem vast te leggen, inclusief de benodigde bandbreedte in verband met 
(bagger)werkzaamheden. 
 
Nader onderzoek naar de fundering van de keermuur kan eventueel worden uitgevoerd tijdens de bouw 
van het zuidelijk deel van de duikerbrug (bouwfase 2). Tijdens het ontgraven achter de keermuur voor de 
realisatie van de duikerbrug, is er een mogelijkheid voor aanvullend onderzoek. De ontgraving legt de 
keermuur aan de achterzijde open, zodat er lokaal aanvullend onderzoek naar de fundering mogelijk is. 
Lokaal is dan extra graafwerk nodig om dieper dan het waterbodemniveau te graven tot onder de 
keermuur (ca. 1 m). Op basis van de berekeningsresultaten en de aangetroffen ‘holle ruimte’ tussen het 
balkrooster is immers de verwachting dat een paalfundatie aanwezig zal blijken te zijn. 
 
Door de onderzoeksinspanningen zal echter nooit volledige zekerheid worden verkregen omtrent de 
fundatie van de muur, denk bijvoorbeeld aan de inheidiepte en de staat van de constructieonderdelen en 
verbindingen over de gehele lengte. Door destructief onderzoek (bijvoorbeeld het trekken van palen 
indien deze worden aangetroffen) kan meer zekerheid worden verkregen, maar dit ondermijnt de 
constructie, is kostbaar en wordt dan ook niet geadviseerd. Verdere niet-destructieve onderzoeken zullen 
niet heel veel meer zekerheid opleveren. Hierdoor is 100% zekerheid op de constructieve veiligheid van 
de bestaande constructie niet te geven. Bovendien zou het rekenkundige resultaat kunnen zijn, dat de 
constructie niet voldoet en dus alsnog (deels) versterkt of vervangen moet worden. 
 
Op basis van de verkennende berekeningen wordt plotseling bezwijken niet verwacht, d.w.z. de 
constructie zal ‘waarschuwen’. Aanbevolen wordt om gedurende het werk en de verdere levensduur de 
kademuur te monitoren. D.w.z. meten van de verplaatsingen in XYZ-richting en waarneming van de 
scheurvorming. Op basis van de meetresulaten kan reactief ingegrepen worden. Tijdens de bouwfase is 
een hoge frequentie nodig om het gedrag van de muur onder belasting door individuele 
bouwwerkzaamheden te kunnen controleren. In de nieuwe situatie kan gestart worden met wekelijks te 
monitoren. Indien de constructie in rust blijft, kan de frequentie worden afgebouwd tot maandelijks.  
 
Mocht uit de monitoring blijken, dat de keermuur tijdens deze restlevensduur toch verplaatst of kantelt, 
bijvoorbeeld omdat de belasting toch toeneemt of dat de draagkracht afneemt, kan er alsnog worden 
ingegrepen. Er zal dan moeten worden onderzocht of er een verandering in de belasting heeft 
plaatsgevonden en de restcapaciteit van de muur moet opnieuw beoordeeld worden. Vervolgens kan 
een passende maatregel toegepast worden, zoals het verder verlagen of verwijderen van de gronddruk 
door stabilisatie van het grondlichaam achter de muur, het versterken van de muur door groutinjectie, het 
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aanbrengen van ballast aan de waterzijde, het toepassen van een (extra) verankering of het aanbrengen 
van schroefpalen. 
 
Risicoprofiel 
De hier beschreven richting heeft een acceptabel risicoprofiel. Op basis van bewezen sterkte is het 
voldoende aannemelijk dat de constructie de huidige verkeersbelasting veilig kan dragen. De incidentele 
belasting op het trottoir door verkeer moet dan worden voorkomen door een fysieke afscheiding 
(afscheiding met paaltjes tussen voetpad en fietsstrook). Een eventuele belastingtoename moet worden 
gecompenseerd door EPS of op een andere wijze. Met monitoring wordt het risico verder beheerst tot op 
een acceptabel niveau. Op basis van de huidige staat en al deze maatregelen schatten wij in dat een 
restlevensduur van minimaal 15 jaar tot 25 jaar haalbaar is, indien voor deze optie gekozen wordt. Het 
risicoprofiel kan nog worden verkleind door meer zekerheid te verkrijgen over de wijze van funderen. 
 
 
Beschrijving oplossingsrichting 3: 
Door de constructie geheel te vervangen (bijvoorbeeld door een nieuwe betonnen L-wand op palen aan 
te leggen) of gedeeltelijk aan te passen kan de benodigde veiligheid worden gegarandeerd. De kosten 
hiervan zijn echter hoog. De kostenindicatie voor totale vervanging van de keermuur is: slopen 1.000-
5.000 euro/m1 en nieuwbouw 8.000 euro/m1 ofwel circa 400.000 euro voor de gehele wand exclusief 
slopen en verkeersmaatregelen. Een ruime marge is aangehouden voor de sloop van de bestaande 
constructie in verband met de onzekerheid of er een paalfundering zit. Indien het nodig blijkt om de 
paalfundering volledig te verwijderen zijn de kosten nl. aanzienlijk hoger. Een optie is om eventuele 
houten palen af te knijpen bij de kop en te laten zitten en de nieuwe (betonnen) palen tussen de 
bestaande houten palen aan te brengen.  
 
Monitoring gedurende het werk en de periode erna is dan niet noodzakelijk. 
 
Risicoprofiel 
Complete vervanging heeft een laag risicoprofiel, behoudens de eventuele uitvoeringsrisico’s die 
gepaard gaan met de sloop en nieuwbouw zelf. 
 
Conclusie 
Een nieuwe constructie geeft de meeste zekerheid t.a.v. de constructieve veiligheid en is ook 
beheersmatig veilig, maar gaat gepaard met hoge kosten en de nodige stremmingen en hinder. De 
restlevensduur indien voor deze optie wordt gekozen, is conform nieuwbouw ca. 100 jaar. Daarbij is de 
verwachting dat het gemeentebestuur imago imagoschade oploopt door het niet beheersen van de 
situatie. 
 

3 Beoordeling 
Het bovenstaande in beschouwing genomen, achten wij richting 2: gewichtsneutraal uitvoeren van de 
nieuwe situatie, het meest kansrijk.  Met in achtneming van de beheersmaatregelen wordt uitsluitsel over 
het beheersen van de belastingen verkregen. Het risico van de onbekende sterkte van de muur blijft, 
maar dit achten wij acceptabel, op basis van ‘bewezen sterkte’, volledige compensatie van de 
belastingtoename, een fysieke beperking van de belasting van het trottoir en monitoring. Aanvullend 
adviseren wij om indien mogelijk het nodige onderzoek uit te voeren om het risicoprofiel nog verder te 
reduceren. 
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