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Julianakanaal wordt geschikt gemaakt voor 
grotere binnenvaartschepen 
 
Rijkswaterstaat laat de komende vier jaar aanpas-
singen aan het Julianakanaal uitvoeren. Doel is om 
het kanaal bevaarbaar te maken voor grotere bin-
nenvaartschepen; hierdoor hoeft minder transport 
over de weg plaats te vinden. Het kanaal wordt 
over de volledige lengte schoongebaggerd, lokaal 
verdiept en de bochten bij Elsloo en Obbicht wor-
den verbreed. 
 
Uitvoerenden 

De Vries & van de Wiel Kust- en Oeverwerken 
heeft de opdracht voor deze klus van Rijkswater-
staat gekregen. Dit bedrijf is opgericht in 1951 door 
Jan de Vries en Willem van de Wiel uit het Noord-
Hollandse Schagen. Na vijf decennia werd het  
succesvolle familiebedrijf  overgenomen door de 
Belgische DEME Groep.  
Voor dit werk heeft de Vries & van de Wiel partners 
gezocht met werkervaring in de omgeving van het 
Julianakanaal. Dat zijn ingenieursbureau  
ARCADIS, adviesbureau grondwatertechnieken 
A.G.T. en civiel aannemer De Klerk. 
 
Werkzaamheden 

Midden augustus 2013 wordt gestart met onder-
houdsbaggerwerk over een afstand van 34 km. 
Volgend jaar wordt begonnen met de verbreding 
over een lengte van ca. 7,5 km en het verdiepen 
over een lengte van 1,5 km. 
 
De kanaalbodem is afgesloten met een water-
remmende laag in de vorm van een kleipakket 
vanwege de verhoogde ligging ten opzichte van het 
maaiveld. Door het verbreden en verdiepen wordt 
dit kleipakket lokaal ‘beschadigd’ en vervangen 
door een nieuwe waterremmende laag in de vorm 
van bentoniet-matten. Bentoniet is een natuurlijk 
product dat onder water opzwelt. De bentoniet-
matten worden met behulp van een speciaal voor 
dit werk ontwikkelde techniek aangebracht. 

Hierdoor is de plaatsing nauwkeurig en de uitvoe-
ringsperiode kort. Tot slot wordt de nieuwe water-
remmende laag beschermd met een laag van 
zand, grind en stortsteen. 
 

 

Fred Doodeman, omgevingsmanager De Vries & van de Wiel 

 

Risico’s voor Chemelot vermijden 
In de uitvoeringsperiode die loopt van medio 
2013 tot begin 2017 wordt sterk rekening gehou-
den met de omgeving. De belangrijkste partijen 
hierbij zijn USG/EdeA en Chemelot. 
 
Uiteraard moet beschadiging van leidingoverste-
ken onder het kanaal voorkomen worden. Verder 
kan extra vertroebeling door de baggerwerk-
zaamheden ernstige gevolgen hebben voor de 
watervoorziening via de flocculator naar de  
Chemelot-site. Tot slot kunnen trillingen door het 
heien van de damwand gevolgen hebben voor de 
betrouwbaarheid van de EdeA-installaties. 
Al deze risico’s moeten beheerst worden. Het 
overleg hierover tussen de betrokken partijen is 
inmiddels gestart en Fred Doodeman is voor 
USG het eerste aanspreekpunt. 
 
Voor meer informatie: 
Fre Didden 06-30663949 
Albert Noteborn 06-12105690 

 

Synergy for All 


