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Betreft: Slechte staat damwand Werfkade/Ankerplaats

Geachte raadsleden,

De damwand langs de rivier ter hoogte van de Werfkade/Ankerplaats verkeert over 35 meter in slechte
staat. Dit is aan het licht gekomen toen er twee zinkgaten ('sinkholes’) in het plantsoen ontstonden eerder
dit jaar. In de 2e Tussenrapportage 2021 en de Begroting 2022 (Paragraaf Kapitaalgoederen) is deze
situatie reeds benoemd en is een kostenpost van € 90.000 opgenomen. In deze informatiebrief geven wij
meer uitleg

Handelen na ontstaan zinkgaten
Eind april werd geconstateerd dat het plantsoen ter hoogte van de Werfkade/Ankerplaats op twee
plaatsen was verzakt. Dergelijke verzakkingen kunnen ontstaan als er grond wegspoelt door stromend
water, bijvoorbeeld door een oude lekke leiding of afvoerbuis. Om te bezien of dit hier misschien het
geval was, zijn de zinkgaten dieper uitgegraven. Dit onderzoek leidde echter niet tot een verklaring voor
het ontstaan van de zinkgaten

Een gat in de damwand zou het ontstaan van de zinkgaten wel kunnen verklaren. De reguliere inspectie
van de damwand uit 2019 gaf geen grote gebreken aan. Maar deze inspectie is alleen visueel uitgevoerd
vanaf de kant. Daarom is opdracht gegeven voor een nader en veel uitgebreider onderzoek naar de staat
van de damwanden vanaf de rivierzijde. Duikers hebben hierbij diverse metingen verricht en inspecties
uitgevoerd

Resultaten nader onderzoek en vervolgstappen
Eind september zijn de resultaten van het nader onderzoek bekend geworden, Conclusie is dat het
onderzoeksbureau aanraadt om de damwanden over een lengte van 35 meter te vervangen. Er is meer
onderzoek nodig om een toekomstbestendig plan te kunnen maken, Er zijn verschillende scenario’s
denkbaar qua technische uitvoering en eindresultaat. Elk met een eigen kostenplaatje, voor- en nadelen
en planning. Voor het nader onderzoek en het opstellen van het plan van aanpak wordt in 2022 een
voorbereidingskrediet aangevraagd
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De openbare ruimte weer netjes maken
De uitgegraven zinkgaten zijn afgezet met bouwhekken vanwege de veiligheid. Dit is geen fraai gezicht
vanuit de appartementen aan de Ankerplaats. Het vervangen van de damwanden is een traject met een
langdurige voorbereiding. Het is onwenselëjk de huidige situatie tot die tijd te handhaven. Daarom wordt
dit jaar nog een tussenoplossing toegepast die de veiligheid waarborgt én de openbare ruimte weer
netjes maakt. Door de gaten gedeeltelijk met beton en verder met grond aan te vullen, wordt lekkage van
water door de damwand tegen gegaan en kan het plantsoen weer netjes worden gemaakt. Technisch
gezien is deze oplossing ongeveer 5 jaar houdbaar. In de 2' Tussenapportage 2021 is rekening
gehouden met de kosten van deze tussenoplossing
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