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Geokunststoffen in en onder wegen
Dagelijks rijden onder andere Duitsers, Italia-
nen, Russen, Belgen er overheen, geokunststof-
fen onder en in de wegen. Deze wapening draagt 
bij aan het berijdbaar blijven van de weg.  Jaar-
lijks wordt er internationaal 60 tot 80 miljoen m2  
aan funderingswapening bijgebouwd en 1,5 tot 
2 miljoen m2 aan asfaltwapening. Toch is het 
toepassen van geokunststoffen als funderings-
wapening in Nederland een relatief onbekend 
fenomeen. Om aan deze Europese achterstand 
iets te doen, organiseerde de Nederlandse Geo-
textiel Organisatie op 1 april een bijeenkomst 
over de toepassing  van geokunststoffen onder 
en in wegen. Vijfenveertig creatievelingen zijn 
onder leiding van hoogleraar wegenbouw San-
dra Erkens op zoek gegaan naar bestaande en 
nieuwe toepassingen van geokunststoffen on-
der de weg. Deze creatievelingen zijn ingedeeld 
in 6 gemengde teams met deelnemers van de 
opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus 
en kennisinstituten. 

Voor 4 cases zijn bestaande en nieuwe toepas-
singen bedacht. De beschouwde cases zijn: 

1. een nieuw aan te leggen weg,  
2. een verbreding van een bestaande weg,
3.  het upgraden (verbeteren) van een bestaande 

weg en
4. de aanleg van werkwegen en platformen. 

Om de creatievelingen enigszins te leiden zijn 
per case 3 vragen gesteld: (A) Hoe kunnen we de 
bestaande constructies verbeteren? (B) Welke 
nieuwe oplossingen met geokunststoffen zijn 
mogelijk? (C) Veranderen de oplossingen als je 
de kosten van 30 jaar onderhoud mee moet ne-
men? 

Creatief met wapening
Het op papier verzinnen van een oplossing is 
één, de praktische toepassing is twee. Voor ie-
der team stond er een houten kist klaar. In de 
kist lag een met EPS-korrels gevulde slappe 
zak. Op deze slappe ondergrond moest een 
wegfundering worden gebouwd. Gewapend met 
2 zakken zand, 2 rollen WC-papier en een sta-
pel A3 90 grams vellen is ieder team aan de slag 
gegaan. De wegverharding was een enkele bak-
steen. Om de grote effectiviteit van de wapening 

aan te tonen, zijn de constructies na realisatie 
belast door evenwichtskunstenaar Jan van de 
Water van Dibec. Resultaat was een groot ver-
schil in de gemeten zetting van de wegverhar-
ding tussen de verschillende teams. 

Dat het aan de opdrachtgeverkant ontbrak aan 
een goede voorbereiding van de contractuele 
aspecten werd snel duidelijk. Het programma 
van eisen (PvE) liet ruimte voor het aanbrengen 
van een grondverbetering. Het winnende team 
heeft de houten bak omgekeerd, de zitzak met 
slappe ondergrond er overheen gedrapeerd en 
de baksteen zo gemanoeuvreerd dat deze direct 
op de bodem van de kist rustte. U begrijp het al, 
bij het belasten werd nauwelijks zetting geme-
ten. De jury zat in een lastige situatie. Was het 
omkeren van de bak de uiterste vorm van creati-
viteit, of valt het onder de categorie ‘de boel be-
lazeren’. Omdat deze oplossing volledig aan de 
vraagspecificatie voldeed, is deze groep terecht 
als winnaar bekroond: Gefeliciteerd!

Overigens moet opgemerkt worden dat alle 
teams zeer creatief waren in het combineren 
van technische oplossingen met het creatief le-
zen van het Plan van Eisen (PvE). Zo legden twee 
teams de dicht gesealde, met zand gevulde zak 
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“De beste uitvoering van een nieuw idee 
is om het op de oude manier te doen”

Funderingswapening:
Wapening om de draagkracht van de onder-
grond te vergroten waardoor er economi-
scher een wegfundering wordt gerealiseerd.
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zonder hem open te scheuren op de slappe on-
dergrond. Het derde team onder de bezielende 
leiding van Fred Jonker (SBRCURnet) hield zich 
keurig aan de ongeschreven intentie van het 
PvE. De constructie bestaande uit met riet en 
hout gewapend los zand scoorde het beste op 
het gebied van creativiteit. Op draagkracht ein-
digde deze oplossing onderaan. De twee overige 
teams realiseerden een oplossing bestaande uit 
wapeningslagen (afwisselend WC papier en de 
A3tjes) met zand. Ook deze teams moesten het 
echter afleggen op het gebied van draagkracht.

Opvallend aan het winnende team was de over-
vertegenwoordiging aan leveranciers. Wat na-
tuurlijk de vraag doet rijzen of de leveranciers 
daadwerkelijk creatief zijn, dan wel of ze erg 
creatief een PvE kunnen lezen.

Creatief met wapening
Er moest meer gebeuren dan spelen met zand 
en wapening alleen. Gestart werd met een le-

zing van Wim Voskamp. Wim gaf een overzicht 
van de verschillende toepassingsmogelijkhe-
den van geokunststoffen in en onder een weg. 
De tweede lezing werd verzorgd door Christ van 
Gurp. Christ ging in op ontwerpmethoden van 
funderingswapening en hoe deze tot stand is 
gekomen. Vervolgens is de hiervoor beschreven 
creatieve proef ingeleid door Piet van Duijnen. 
Erik Kwast sloot de ochtend af door aan de zes 
teams de vier cases voor te leggen. Voor en na 
een uitgebreide lunch zijn de zes teams inten-
sief gaan overleggen en discussiëren. Het iden-
tificeren van de problemen kreeg veel aandacht. 
Opvallend is dat de meeste teams oplossingen 
bedachten waarin bestaande en nieuwe technie-
ken werden gemengd.

Case II, de wegverbreding
Voor de wegverbredingscase werd de stabiliteit 
verhoogd met kunststof wapening. Om ruimte te 
winnen werd grondwapening toegepast en om 
aan de zettingseis te voldoen werd  licht ophoog-

materiaal (BIMS) bedacht. Ook een paalmatras 
of een met geogrid verankerde damwand wer-
den voorgesteld. Echt creatief was de oplossing 
van verankerde palen met daar tussen een ver-
ticaal geogrid. Kort gezegd een berlinerwand 
waarbij de planken zijn vervangen door een geo-
grid/geotextiel, ofwel een 2D paalmatras op z’n 
kant.

Case III, de wegverbetering en case I, de nieuwe 
weg
Veel van de oplossingen voor het verbeteren 
van de oude weg gingen richting het compleet 
vervangen van de bestaande weg. Gedacht werd 
aan het aanbrengen van 2 lagen geogrid onder 
de weg met de terugslagmethode.  Om aan de 
restzettingseisen te voldoen werd het toepas-
sen van EPS voorgesteld. Heel creatief was een 
oplossing van verticale wanden van EPS-korrels 
waarop geogrids werden gelegd. De maakbaar-
heid van deze constructie werd gegarandeerd 
door een in de groep aanwezige aannemer. Op-

In navolging van de vorige twee creatieve sessies, die in 2012 en 2013 
werden gehouden, is op 1 april van dit jaar een derde sessie gehouden. 
De sessie bestond uit een tweetal lezingen en een creatief deel dat 
ingevuld werd met de deelnemers, bestaande uit vertegenwoordigers van 
opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en kennisinstituten.  In 6 

teams zijn op basis van een viertal cases, met behulp van de ter beschik-
king gestelde middelen, oplossingen bedacht voor het optimaliseren van 
de draagkracht van een wegverharding, die op een slappe bodem moest 
worden aangelegd en op schaal gebouwd.  Ook dit jaar zijn zeer innova-
tieve oplossingen door de teams bedacht. 

Samenvatting

Foto 1  - De geokunststofkampioenen 2014. Vlnr: Gijs Groen, Lars Vollmert, Hans de 
Wit, Eric Las, Frans de Meerleer, Jacques van den Bergh, Joris van den Berg.
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vallend genoeg was deze persoon bij de voor-
dracht niet meer aanwezig. Deze zelfde groep 
leende schaamteloos nog een idee van een toe-
vallige voorbijganger: graaf een cunet, breng 
een dunne laag zand aan met daarop een geo-
grid, plaats daarop korte palen van autobanden 
gevuld met beton. Tenslotte volgt nog een geo-
grid met een granulaat laag. 

Ook is een oplossing uitgewerkt met 2 wanden 
met daarop een geogrid. Bovenop dat geogrid 
komt de aardebaan. Opgemerkt wordt dat deze 
oplossing zich al in een ver stadium van uitwer-
king bevindt. (Oliver Detert, Geokunst septem-
ber 2012). 

Licht ophoogmateriaal werd veel toegepast. Het 
aanbrengen van EPS, bims gecombineerd met 
geogrids, geocells gevuld met licht ophoogma-
teriaal. Allemaal oplossingen die door één of 
beide groepen zijn bedacht en uitgewerkt.

Case IV, de werkwegen en platforms
Traditioneel en bekend zijn de oplossingen van 
een scheidingsvlies met daarop een laag zand of 
menggranulaat. Zo nodig voorzien van rijplaten. 
Ook is een oplossing met meerdere lagen (krui-
selings op elkaar gestapelde) rijplaten voorge-
steld.

Innovatiever zijn oplossingen van geocellen ge-
vuld met menggranulaat of het op meerdere 
niveaus wapenen van een laag menggranulaat. 
Voor een definitievere functie van de werkweg 
of plateau zijn oplossingen op EPS voorgesteld. 
Gezien de hoge aslasten (of kraanopstelling) 
moet dan wel veel aandacht worden gegeven 
aan het voorkomen van overbelasting van het 
EPS, dus veel spreiding realiseren in de boven-
bouw. Natuurlijk zijn ook oplossingen met geo-
cells voorgesteld. Voor de platforms werden ook 
paalmatras oplossingen voorzien. Verschillende 
van deze oplossingen zijn op grote schaal nu in 

aanbouw voor een windmolenpark in de Noord-
Oostpolder. Voor de palen onder de matras wer-
den ook kunststof omhulde kolommen van zand 
of grond voorgesteld. 

Out of the Box was tenslotte een idee van met 
EPS-korrels gevulde vacuümzakken. Op het 
moment dat er een kraan wordt opgesteld, wor-
den de zakken door een grote stofzuiger vacuüm 
getrokken en ontstaat er een ondergrond van 
stabiele bouwstenen. Dit in analogie met een 
pak koffie.

Dankwoord
De bestuursleden van het NGO willen Hues-
ker Geosynthetics, Voets Gewapende Grond, 
Kingspan Unidek en Kwast Consult bedanken 
voor het ter beschikking stellen van zes houten 
mallen, zes slappe zakken, EPS-korrels, zand, 
wapening en het transport daarvan.

Foto 2  - Proefbelastingen

Foto 3  - Rietmodel, opgesloten fundering, dennenappels-spreidingslaag
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