
KIR workshop
“Het lek boven water”

Kleine lekken, grote gevolgen
Met dankbaar gebruik van o.m. materiaal van Paul Vastenburg, RH-DHV



Waar zit het probleem?

Stelling / ervaring (over het algemeen…)

Middelgrote leidingen: Calamiteit

Dn 300-630 GGIJ, AC of PVC 
Vaak wel “eenvoudig” te 

herstellen

Grote leidingen:  Beperkt incident
Dn 650-1600 Beton, staal

Vooral bij beton lastig 
herstel

Herstel breuk 600GGij Scheveningseweg >



Belangrijke betonleidingen bij Dunea

Brakel –

Bergambacht

1500VB, 34km, 1974

Bergambacht –

Scheveningen 

1400VB, 41km, 1953

Bergambacht –

Wassenaar

1620St / 1600VB, 

56km, 1996



Faalmechanismen in beton

Met beperkt gevolg: 
• Uittredende rubberringen door te grote 

hoekverdraaiing, aantasting ring (NBR)
• Scheurvorming in beton of PS kern door te hoge 

schedeldruk of buigbelasting

Met groter gevolg:
• Uitgebroken (3/4”) dienstkraan, luchtkraan

Met groot gevolg:
• Uitgebroken mof
• Opengevallen verbinding



2017: Bij toeval ontdekt lek in BAL 2

BAL 2 = Tweede Bergambachtleiding

Katwijkerlaan, Pijnacker

Er komt water omhoog bij het aanprikken van de 
leiding om tracé te markeren voor bouw villa

Ter plaatse aanwezig:
• Een boring 1800 Socea Pijnackerse Vaart
• Een overgang 1600SK lasbuizen Betonson
• Een veldstrekking 1600VB Betonson



Bij eerste verkenning

Het probleem zit in de overgang met 
lasbuizen:

• Breuk midden in betonbuis
• Nog een breuk op veldlas



Situatie in kaart

De gebroken buis ligt dicht bij 

een bocht. 

Axiale spatkrachten lopen hier 

op tot ruim 600kN bij 300kPa

Component in de 30° bocht: 

310kN

De integriteit van de leiding is 

minder stabiel; trekvaste lengte 

van 35 naar 12,5m bekort.



Overige complicaties

• Sectie 2 en 3 zijn niet onderheid 
terwijl de (doorgelaste!) boring uit 
een vast pleistoceen 
zandlichaam omhoog komt.

• De bodem is zeer slap; heeft een 
zeer lage conusweerstand

• Er zijn geen 
spatkrachtconstructies.



Veldonderzoek 2a



Veldonderzoek sectie 2b



Mogelijke oorzaken

Zetting bij uitvoering en in latere jaren

Buis volgens specificaties?  Spatkrachten te groot?  Lasfouten?

Afpersdruk te hoog?  Waterslag?  Luchtinsluiting?

Rijden met grond tijdens vergraven sloot?  Opdrijven lege leiding?
______________________________________________________________

Leiding leeg: 2.270 kg/m, vol: 4.481 kg/m, WV: 2,9 m3 , gronddek: 6.080 kg/m

Een lege leiding heeft in een ontgraving een zeker opdrijvend vermogen,!



Inmeting

Hoogtemeting leiding: 
ter plaatse van de sloot 
enkele centimeters 
gezakt.
Tevens zetting tussen 
de aansluiting op de 
boring en de bocht.

Wenselijkheid tot een 
CCTV inspectie



Twijfel bij craquelé buis

Nabij de buizen met lekkende 
lasverbindingen werd deze buis 
aangetroffen. 
Mogelijk een oorzaak van waterslag.



Resumé

Zes mogelijke oorzaken:

1 Restzettingen

2 Uitvoeringszettingen GFT

3 Zetting t.p.v. 90° bocht.

4 Zetting dempen sloot

5 Constructief (kwaliteit werk)

6 Hydraulisch (waterslag, persdruk)

Problemen met verschillende ~

Grootste probleem bij de buizen 1 

t/m 6; daar alleen feitelijk lek.



Buisgegevens 

Kleine aanwijzingen



Leidingdetails (veld en boekjes) matchen 



Plan de campagne

• Een beperkt deel van de onderzochte leiding lekt

• Een gehele reconstructie is zeer kostbaar

• De kop van de boorbuis zit ruim vier meter diep.

• De situatie ligt betrekkelijk dicht bij de hoger 

gelegen Pijnackerse Vaart: wateroverlast

• De omgeving is niet eenvoudig

Besluit: 

De reparatie 

wordt beperkt 

tot het echt 

lekkende deel.



Tijdspad, planning

Na constatering (nov. 2017) lek tijd genomen voor 
onderzoek. 
Na keuze reparatie materiaal bestellen (mrt. 2018).
Buizen gereed juli 2018
Aannemer geselecteerd op uitvoeringswijze, 
planning en uitvoering (okt-nov 2018).

De bevloeiing van de infiltratieplassen luistert 
nauw; de balans infiltreren-winnen is makkelijk 
verstoord.
Kort uit bedrijf voor ingrepen is een grote pré.



Fabricage buizen voor herstel



Lasbuis 1.600SK en las-einde



NOVA Siria reparatieketel

Voor het maken van één 
verbinding moet de 1.600SK 
met wapening “gepeld” 
worden t.b.v. een verbinding 
op de nieuwe buizen m.b.v. 
laswangen.
Een risicovol ingeschat deel 
van het werk.
“Mislukken” eventueel op te 
vangen met reparatieketel.

Las-operatie geslaagd; ketel 
in opslag voor volgend lek.



Uitvoering en bodemgesteldheid



Onderzoek achteraf



Evaluatie

Klein lek met grote gevolgen t.a.v. reparatie

Maar wat als iets onzichtbaars op een onzichtbare plek zit? 

Omarm inspectietechnieken; grote sterke composiet-leidingen kunnen “kleine” 

latente problemen hebben met grote gevolgen.

Los daarvan: Onderzoek de situatie grondig; 

er kunnen meerdere problemen en oorzaken zijn (hier: constructie en zetting) 

Zorg voor voldoende kennis van systeem, materialen, samenhang met omgeving en 

analytisch “inzicht” om problemen aan te pakken en op te lossen; kijk met meerderen

De markt voor reparatiematerialen is beperkt; 

samenwerking zoeken met leveranciers alsook aannemers.

Was dit een geschikte oplossing voor deze situatie?

“dit” = circa 50m lasbuizen Dn 1.600 tussen boring en veldstrekking. 

Waarom wel/niet?


