
Liander verlegt elektriciteitskabels 
voor project ViA15

In het project ViA15 werken het Rijk en de 

regio samen aan de uitbreiding van het 

wegennet in de regio Arnhem-Nijmegen. 

Om de snelweg A15 vanaf knooppunt 

Ressen door te kunnen trekken  en aan 

te sluiten op de A12 tussen Duiven en 

Zevenaar, en om delen van de A12 en de 

A15 te verbreden, is het noodzakelijk dat 

de elektriciteits kabels en gasleidingen die 

nu naast de snelweg liggen, worden 

 verlegd. Liander werkt aan dit project 

mee, samen met Gasunie, Vitens en 

Waterschap Rijn en IJssel. Wij stemmen 

onze werkzaamheden onderling af en 

waar het kan combineren we werkzaam-

heden om de eventuele bouwhinder voor 

de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Werkzaamheden en planning Liander 
In 2018 voert Liander werkzaamheden uit op vier 
locaties. We verleggen op die plekken de bestaande 
elektriciteitskabels en/of gasleidingen om de 
 uitbreiding van het wegennet mogelijk te maken. 
De werkzaamheden worden door onze aannemer 
Firma A. Hak uitgevoerd. Zij houden direct 
omwonenden op de hoogte, via de bouwapp 
(www.bouwapp.nl) en via brieven. 
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Grondwateronttrekking
Tijdens het verleggen van elektriciteitskabels wordt 
het grondwater onttrokken, zodat tijdens de werkzaam-
heden in droge sleuven kan worden gewerkt. Dit heeft 
ook effect op de grondwater standen in de omgeving. 
Het gebied waarin dit merkbaar is, wordt aangeduid als 
invloedsgebied (zie de kaart op de achterzijde). Voor het 
hele invloedsgebied is nagegaan of de verlaging van de 
grondwaterstand effecten op de omgeving heeft.

Positief besluit waterschap
Er is door alle partijen gezamenlijk een milieueffect
rapport (MER) opgesteld waarin is beschreven wat de 
effecten (kunnen) zijn van de werkzaamheden op het 
milieu. Op basis van dat rapport, is de conclusie van de 
vergunningverlener Waterschap Rijn en IJssel dat de 
grondwateront trekking geen grote nadelige gevolgen 
heeft voor het milieu. Er is dan ook een positief besluit 
genomen.

Zettingsproblematiek
Verlaging van de grondwaterstand kan gevolgen 
hebben voor bebouwing doordat zetting optreedt in de 
funderingsgrondslag. Zolang de zetting beperkt en 
gelijkmatig is, heeft dit geen effect op de bebouwing. 
Als er ongelijkmatige zetting optreedt, kan dit echter 
tot schade leiden. Zetting kan op twee manieren 
ontstaan: door samendrukking en door krimp. 
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Samendrukking kan ontstaan wanneer door het zakken 
van de grondwaterstand de kleilaag door het eigen 
gewicht inéén wordt gedrukt. Krimp kan ontstaan 
wanneer de grondwaterstand langdurig onder de 
klei-deklaag wordt gebracht. De klei-deklaag kan 
hierdoor uitdrogen en krimpen.  

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de risico’s op 
zetting door samendrukking en krimp. De gebieden 
waar risico’s op dergelijke zettingen kunnen optreden 
zijn in kaart gebracht. Door monitoring van de grond-
waterstanden tijdens de grondwateront trekkingen, 
wordt gecontroleerd of het risico op zetting dreigt op 
te treden. Als dit het geval is, worden maatregelen 
genomen om een te grote verlaging van de grondwater-
standen te voorkomen, bijvoorbeeld door grondwater 
retour te brengen in de bodem.

Afhandeling eventuele schade
Mocht ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch schade 
ontstaan, dan kan deze gemeld worden aan het centraal 
meldpunt. In het geval van een schade, kan het voor de  
eigenaar moeilijk zijn aan te tonen wie verantwoordelijk 
is voor de schade, omdat er door vier verschillende 
partijen kabels en leidingen worden verlegd. 

Wij willen niet dat eigenaren van het kastje naar de 
muur worden gestuurd in zo’n situatie en hebben 
daarom een gezamenlijk meldpunt ingericht binnen 
het ViA15 Loket. Hier kan een mogelijke schade worden 
gemeld én afgehandeld door onze gezamenlijk aan-
gewezen schadebehandelaar. 

Bouwkundige opnamen Liander
Liander start binnenkort met bouwkundige opnamen 
van woningen en andere bebouwing die in ons werk-
gebied liggen. De bouwkundige situatie van deze 
gebouwen wordt objectief vastgelegd zodat na afloop 
van de werkzaamheden kan worden bekeken of de 
werkzaamheden gevolgen hebben gehad en zo ja, welke.

Vragen?
Voor vragen over de werkzaamheden en voor schade-
meldingen kunt u terecht bij het ViA15 Loket. 
Dat is geopend van maandag t/m vrijdag van 
09:00-17:30 uur. Het loket is bereikbaar via nummer 
088-797 49 13 of via het mailadres info@via15.nl.

Overzichtskaart invloedsgebieden


