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ONTHUTSENDE CONCLUSIE RAMP NEW ORLEANS NA ONDERZOEK

Damwanden te kort
DE AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS HEEFT ONLANGS DE FALENDE WATERKERINGEN IN NEW ORLEANS ONDERZOCHT.
OUD-HOOGLERAAR JURJEN BATTJES WAS DE ENIGE NEDERLANDER DIE BIJ HET ONDERZOEK WAS BETROKKEN. ‘DE LENGTE VAN
DE DAMWAND ONDER DE MUUR BEDRAAGT OP BEPAALDE PLAATSEN NIET MEER DAN 4 M.’
Kustwaterbouwkundigen en
geotechnici van de American Society of Civil
Engineers (ASCE) en de University of Berkeley onderwierpen de doorgebroken dijken
in New Orleans begin oktober aan een zorgvuldig onderzoek. Het eerste rapport met de
resultaten laat nog even op zich wachten,
maar direct na het onderzoek lieten de
wetenschappers tijdens een persconferentie
al één ding los: overslag van water speelde
geen rol bij de doorbraken in twee uitwateringskanalen die in verbinding staan met
Lake Ponchartrain. Deze doorbraken veroorzaakten de overstromingen in het centrum
van de stad.
Tot dat moment had het US Army Corps
of Engineers (Usace), de Amerikaanse evenknie van Rijkswaterstaat, consequent volgehouden dat
dat over
‘Het overstromen water
de floodwalls
van de floodwalls stroomde naar
waarschijnkan dus onmogelijk alle
lijkheid de voorde oorzaak van de naamste
was van
dijkdoorbraken zijn’ oorzaak
de ramp waarbij
bijna duizend
dodelijke slachtoffers vielen. In De Ingenieur
nr. 17 (23-09-2005) vertelde senior projectmanager Al Naomi van het district New
Orleans hetzelfde verhaal: ‘Het water dat over
de muurtjes liep, heeft erosie veroorzaakt
waardoor de keringen wellicht hun stabiliteit
hebben verloren.’ Deze bewering ligt op
grond van het expertonderzoek aan diggelen.
Een dag na de persconferentie van de ASCE
geeft dr. Paul Mlakar, een onderzoeker van
het Usace, in de New York Times toe dat de
dijken langs het 17th Street Canal en het
London Avenue Canal niet waren bezweken
door overslaand of overstromend water.
Maar zelfs voor plaatsen waar het water
wel degelijk over de muren heen stroomde,
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kwam het verhaal van Naomi
al vreemd over. Hoe kan een
muur, die naar zijn eigen
zeggen is gefundeerd op een
stalen damwand die 10 tot
15 m diep de grond in steekt,
omvallen doordat erachter
erosie door overslaand water
optreedt? Deze erosiegaten
kunnen best, zoals hij zelf
beweert, tot een meter diep
zijn maar een damwand van
10 tot 15 m lang verliest ook
dan niet zomaar zijn stabiliteit. Herhaalde navraag,
zowel telefonisch als per
e-mail, over de precieze constructie van de floodwalls leverde behalve het
standaardantwoord echter weinig op. ‘De originele constructietekeningen liggen in het
districtskantoor, waar we geen water en licht
hebben. Onze medewerkers kunnen hiervoor
niet hun huidige werkzaamheden stoppen’,
zei Naomi.
DAMWANDEN
ASCE vroeg emeritus hoogleraar vloeistofmechanica aan de TU Delft Jurjen Battjes
deel uit te maken van het onderzoeksteam.
Hij is dan ook niet de eerste de beste. Battjes
werkte direct na zijn studie gedurende vier
jaar bij het Coastal Engineering Laboratory in
Florida en won in 1995 de International
Coastal Engineering Award van ASCE.
Zodoende is hij geen onbekende in Amerika.
‘Toen ze mij belden, hoefde ik natuurlijk niet
lang na te denken’, zegt hij. De onderzoekers
bezochten ongeveer een dozijn breslocaties
in New Orleans. Hun bevindingen liegen er
niet om.
‘Aan de hoogwatermerken of veekranden
(duidelijke markeringen die de rand van het
water achterlaat op een kering) was duidelijk
te zien dat de doorgebroken waterkeringen
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Plaatselijke verzakking die duidt op
‘piping’, waarbij kwelwater de dijk
ondergraaft.

van 17th Street Canal en
London Avenue Canal niet
zijn overstroomd. De watersporen zaten daar
overal bijna een meter onder de kruin. Ook
waren er aan de lijzijde geen sporen van erosie te zien door overslag. Bij de meer oostelijke keringen die doorbraken, waaronder die
aan het Industrial Canal, is wel overslag
opgetreden. Dit gebied is namelijk veel meer
dan het land rond Lake Ponchartrain aan de
Golf van Mexico blootgesteld met hogere
waterstanden en golven. Het overstromen
van de floodwalls kan dus onmogelijk de oorzaak van de doorbraken van de dijken van de
uitwateringskanalen op 17th Street Canal en
London Avenue Canal zijn geweest.’
Volgens Battjes zijn deze dijken bezweken
door zijdelingse afschuiving. ‘Op sommige
plaatsen zijn hele woningen meegesleept
door de verplaatsende grond.’ De dieper liggende oorzaak zit volgens de oud-hoogleraar
in de te geringe lengte van de damwanden
waarop de muurtjes zijn gefundeerd, gecom-

Deze foto laat zien dat de damwanden bij het Industrial
Canal niet langer dan een meter of vier waren. De waterkeringen zijn met damwand en al afgeschoven waarna
de grond eromheen is weggespoeld.

VIJF BLUNDERS
1. De damwanden aan de floodwalls zijn volgens
de constructietekeningen en foto’s slechts 4
tot 6 m lang en niet 10 tot 15 m, zoals het US
Army Corps of Engineers beweerde.
2. De doorgebroken waterkeringen van 17th
Street Canal en London Avenue Canal zijn niet
overstroomd, zoals het USACE beweerde.
3. De dijken van de uitwateringskanalen op 17th
Street Canal en London Avenue Canal schoven
zijdelings af.
4. Overgangen tussen harde en zachte waterkeringen in New Orleans zijn op veel plaatsen
niet goed uitgevoerd.
5. De kruinhoogten van de waterkeringen zijn
inconsistent.

bineerd met een mogelijk aanwezige veenlaag op grotere diepte. ‘De lengte van de
damwand onder de muur bedraagt op
bepaalde plaatsen niet meer dan 4 m.’ De
foto’s die Battjes heeft genomen bij de bres
in het Industrial Canal bewijzen dit: de keringen met damwand liggen volledig vrij in een
door water getekend landschap. De informatie die Naomi heeft gegeven over de lengte
van de damwanden is dus niet correct.
BRESSEN
Met een fundering van zo’n 4 m diep
vanaf de onderkant hoeven de muurtjes niet
van de damwanden af te breken om te falen.
De waterkeringen zijn gewoon met damwand en al afgeschoven waarna de grond
eromheen is weggespoeld. De mensen op de
foto geven een goed beeld van de schaal. ‘We
hebben verschillende wanden opgemeten,
maar ook uit de constructietekeningen blijkt
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dat de damwanden op diverse plaatsen maar
4 tot 6 m lang zijn beneden de betonnen
muur.’
Bij een wel voldoende fundering van de
damwanden zou, zoals Naomi zei, het falen
van de keringen ook te ver‘Op sommige
klaren zijn uit
een gebroken
plaatsen zijn hele
verbinding tuswoningen door de
sen damwand
en floodwall.
verplaatsende grond
Naomi: ‘We
meegesleept’
kunnen op dit
moment niet
zien of de muurtjes zijn afgebroken. We hebben de bressen nu provisorisch gedicht,
waardoor het geheel afgedekt is.’ Battjes
veegt deze opmerking van tafel: ‘In feite is nu
gebleken dat veel van deze verbindingen
goed zichtbaar zijn waar de combinatie
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De bres bij 17th Street Canal. Hier is
duidelijk een zijdelingse verschuiving
van de dijk te zien.
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muur/damwand was bezweken ondanks de
provisorische dichting van de bressen. In alle
gevallen bleek dat deze verbinding in tact was
gebleven.’
Het is op grond van het onderzoek lastig
te concluderen dat alle damwanden te kort
zijn, maar Battjes zag meer aanwijzingen die
hier op duiden. ‘We vonden op een bepaalde
plaats, waar al
een begin van
‘Het water kon falen zichtbaar
hier zo naar was, opvallende
verzakkingen
binnen stromen’ van het binnentalud. Deze verzakkingen kunnen wijzen op piping.’ Piping
is het mechanisme waarbij een waterkering
wordt ondergraven door een stroom kwelwater die zand meevoert in de ondergrond
van de dijk. Een damwand die diep genoeg
in de grond steekt houdt deze kwelstroom
tegen, een te korte kering echter niet.
Het lijkt er dus op dat deze damwanden te
licht zijn ontworpen. ‘Maar er is nog wel
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onderzoek nodig om hier echt conclusies uit
te trekken. Hoe diep ligt het glijvlak? Waren
er andere factoren die een rol speelden? Dit
zijn vragen die we eerst moeten beantwoorden.’
CONSTRUCTIEFOUTEN
Behalve deze constructiefouten, die overduidelijk fatale gevolgen hebben gehad, zag
Battjes nog een aantal andere ‘ontwerpoplossingen’ die niet helemaal in de haak zijn. ‘In
Nederland bouwen we voornamelijk waterkeringen die bestaan uit een grondlichaam.
We maken hier eigenlijk alleen uitzonderingen bij bijvoorbeeld sluizen of gemalen. In
New Orleans wisselt het Usace deze ‘zachte’
keringen regelmatig af met ‘harde’ keringen
als floodwalls.’ Dit vereist op zijn minst dat de
overgangen goed doordacht zijn. ‘Zo’n muur
moet dezelfde hoogte hebben als het grondlichaam en geleidelijk in de dijk overgaan.
Of het grondlichaam moet uitkomen op een
zogeheten vleugelmuur die haaks op de leng-
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rialen of andere voor4,0
zieningen aanwezig
om dat wel te doen.
Het water kon hier dus
zo naar binnen stromen.’
Ook op andere plaatsen is er volgens
Battjes geen consistentie in de kruinhoogten,
die schijnbaar zonder reden abrupt tot wel
een meter kunnen variëren. De vloeistofmechanicus bevestigt ook een ander vermoeden. ‘De dijken in New Orleans zijn nergens
voorzien van bescherming tegen erosie door
golfoverslag of overstroming.’
Uiteraard komt er een uitgebreid rapport
over het onderzoek van ASCE. ‘Maar op
grond van de korte damwanden, het ontbreken van bescherming tegen erosie, de slecht
uitgevoerde overgangen tussen harde en
zachte keringen en de inconsistente kruinhoogten verbaast het mij niet dat de dijken in
New Orleans zijn bezweken.’ Dit terwijl de
waterstanden in Lake Ponchartrain (en dus
in de uitwateringskanalen) beneden de ontwerpstand bleven die het Army Corps baseerde op een orkaan van categorie 3.
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4,3

teas staat. In New Orleans was dit niet het
geval. De betonmuren eindigen abrupt in de
kruin van de dijk en steken er bovenuit. Op
deze overgang heeft water dat over de kruin
loopt een aangrijpingspunt. De grond kan
dan in snel tempo uitspoelen. Dit heeft op
diverse plaatsen tot doorbraken geleid’, zegt
Battjes.
Een ander voorbeeld heeft betrekking op
een dijklichaam dat een weg kruist. Hier in
Nederland komt dit bij secundaire waterkeringen ook wel eens voor. Een hap uit de
dijk (een coupure) laat dan ruimte om de weg
dwars door de dijk te laten lopen. Wanneer er
hoogwater aan dreigt te komen wordt de opening afgesloten met schotbalken die in speciaal aangebrachte uitsparingen passen. ‘In
New Orleans zag ik onderbrekingen voor een
weg in een primaire waterkering. Een geotechnisch ingenieur van een lokaal adviesbureau vertelde mij bij navraag dat het de
bedoeling was geweest om de opening voorafgaand aan de komst van de orkaan met

4,0

GRIJS GEBIED
Het US Army Corps of Engineers begeleidde de onderzoeksteams in New Orleans.
‘Deze delegatie was afkomstig van een cen28 OKTOBER 2005EDE INGENIEURE19

traal instituut van het Corps in Vicksburg’,
zegt Battjes. ‘Een beetje vreemd, omdat deze
mensen eigenlijk zelf ook te gast waren in
New Orleans. De Corps-leden van het New
Orleans District Office, die uiteindelijk het
beste de weg weten, hebben we alleen bij de
aftrap en het afscheid gezien.’
Battjes merkte in New Orleans op dat er
bestuurlijk veel partijen betrokken zijn bij de
dijken. ‘Daardoor is de keten van verantwoordelijkheid niet altijd duidelijk. Zo is er een
Levee Board, een Sewer and Water Board, de
Railroad Company en natuurlijk het Usace.
Deze partijen houden zich allemaal bezig
met de dijken. Over het algemeen is het
Army Corps de enige partij die de ontwerpen
voor de waterkeringen
‘Het verbaast mij niet
maakt en op
dat de dijken in New
de bouw toeziet, waarna
Orleans zijn bezweken’
het beheer
vaak aan één
van de andere organisaties wordt overgedragen. Sommige projecten zijn echter nooit
volledig afgesloten wegens voortgaande zettingen. Hierdoor is het onduidelijk wie er
verantwoordelijk is voor het beheer. Er ontstaat dus een duidelijk grijs gebied.’ Volgens
Battjes moeten de overige organisaties met
betrekking tot de waterkeringen duidelijk
onderworpen zijn aan één autoriteit, in dit
geval het Army Corps. ‘Formeel hoeft er wellicht niks te veranderen, maar in de praktijk
vraagt dit een betere aanpak.’
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