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Erosie, de natuurramp die het nieuws niet haalt
Overstromingen, tsunami’s, tornado’s, aard-
bevingen, aardverschuivingen en vulkaanuit- 
barstingen zijn natuurrampen omdat ze een di-
rect, spectaculair en catastrofaal effect hebben 
op de bevolking. Daarom wordt er ook veel geïn-
vesteerd in onderzoek, studies en risicoanalyses 
met geografische informatiesystemen (GIS).

Erosie haalt veel minder vaak de media. De  

gevolgen van erosie zijn nochtans even catast-
rofaal. Meer nog, erosie zou de lijst met natuur-
rampen moeten aanvoeren! Ze veroorzaakt  
wereldwijd de meeste schade, alleen… er wor-
den geen tv-uitzendingen voor onderbroken en 
daardoor is het begrip geen top-of-mind.

De belangrijkste vorm van erosie is bodem- 
erosie, waarbij bodemdeeltjes worden afgebro-
ken en meegenomen door afstromend water. 

De gevoeligheid voor erosie is afhankelijk van 
hellingsgraad van het land, de infiltratiekarak-
teristieken van de grond en de regenintensiteit. 

Bodemerosie spoelt vruchtbare grond weg
De Belgische leem- en zandbodems hebben een 
lage aggregaatstabiliteit en zijn daarom gevoelig 
voor bodemerosie. In Vlaanderen spoelt jaarlijks 
als gevolg van erosie 1,5 à 2 miljoen ton vrucht-
bare grond van de akkers. In Nederland is het 
probleem kleiner. Erg is het gesteld in Zuid-Afri-
ka. Met enig cynisme kun je stellen dat de 400 
miljoen ton geërodeerde grond per jaar er het 
belangrijkste exportproduct is.

Naast het verlies van vruchtbare landbouwgrond 
heeft de erosie vervuiling van wegen, aanrijking 
en vervuiling van waterlopen en dichtslibben van 
riolen tot gevolg. Bijkomend probleem is dat de 
geërodeerde deeltjes die in de waterlopen te-
rechtkomen zich daar vermengen met vervuild 
slib. Vruchtbare akkergrond wordt zo afval en 
moet op die manier worden behandeld. In Vlaan-
deren kost 1 m3 slib ruimen uit een waterloop of 
wachtbekken 6 tot 60 euro/m3, afhankelijk van 
de afvoermogelijkheden en de vervuilingsgraad.

Oorzaken? Grootschalige landbouw en 
infrastructuurwerken
Voor de grootschalige landbouw zijn intrede 
deed, beperkte het landschap zelf de gevolgen 
van bodemerosie. Individuele, kleine landbouw-
percelen werden gescheiden door weiden, ha-
gen, wegeltjes. Deze natuurlijke bescherming 
tegen bodemerosie is nu meestal verdwenen.

De enorme grondverzetmachines die vandaag 
worden ingezet bij de uitvoering van grote infra-
structuurwerken ontdoen grote oppervlaktes 

Figuur 1  - Kokosmat beschermt talud alvorens begroening aanslaat.
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Samenvating
Wat je bouwt is voor de eeuwigheid, of dat is toch zo goed als altijd de 
ambitie. Alle onderdelen en materialen moeten een zo lang mogelijke 
levensduur hebben. Daarom worden ook vaak geokunststoffen gebruikt: 
ze gaan lang mee. Maar een lange levensduur is niet altijd een voordeel, 
toch niet voor alle onderdelen van een project. Dijkbreuken herstellen  

kan bijvoorbeeld met zandzakjes uit jute gebeuren. Die natuurlijke 
bouwstenen verdwijnen na verloop van tijd, waardoor het hart van de 
dijk langzaam een homogeen geheel wordt. Zandzakjes uit geokunststof 
zouden een lange tijd gladde inlagen blijven vormen. Om dezelfde reden 
is ook bij bodemerosie afbreekbaar geotextiel raadzaam.

land van hun beschermende laag teelaarde. 
Wind- en watererosie krijgen daardoor vrij spel 
tot de begroeiing zich heeft hersteld. 

Door de kleinere hellingsgraad is de bodem in 
Nederland minder gevoelig voor erosie dan de 
in Vlaanderen. Met de bouw van spoorwegen, 
aardebanen, wegen en dijken ontstaan er wel 
relatief steile taluds, waarop erosie vrij spel 
heeft. De erosie slaat er toe voor de begroeiing 
hersteld is.

Bodemerosie door landbouw kan 
voorkomen worden
Er bestaat een aantal natuurlijke maatregelen 
die bodemerosie kunnen voorkomen. Ploegen 
volgens de hoogtelijnen en zonder grond te  
keren, bijvoorbeeld, is een op het eerste gezicht 
eenvoudige oplossing. Teelttechnische maat-
regelen, zoals teeltrotatie, kunnen het probleem 
voorkomen (althans voor een jaar).

Daarnaast kun je dijkjes aanleggen op een hel-
lend terrein. Een erosiepoel op het laagste punt 
van het veld kan afstromend slib opvangen. 
Parallelle stroken gras, aangelegd volgens de 
hoogtelijnen, kunnen het geërodeerde slib als 
buffers afremmen. Op korte termijn is bodem-

erosie overigens meer een probleem voor de 
lager gelegen wegen, woningen en waterlopen, 
niet voor de landbouwer zelf.

In de wereld van de geokunststoffen zijn we 
vertrouwd met kust- en oevererosie en kennen 
we ook de oplossingen. Stromingen, getijden,  
golven, wind en zeespiegelstijging vragen im-
mers snelle actie omdat onze veiligheid ermee 
gemoeid is. Geokunststoffen voorkomen ram-
pen, bijvoorbeeld bij de verhoging of versterking 
van dijken. Maar ook bij bodemerosie is geotex-
tiel van groot nut. Enkele toepassingen:

Taludbegroeiing met gras: bioafbreekbare 
geotextiel matten
Een bioafbreekbaar geotextiel voorkomt de ero-
sie van taluds tot de natuurlijke vegetatie het 
overneemt. Het is een gebruiksklare, compos-
teerbare mat die een tijdelijke beschermlaag 
vormt tot de vegetatie die rol heeft overgeno-
men. Er bestaan zelfs matten die al in de fabriek 
zijn ingezaaid.
Enkele voorbeelden van deze bioafbreekbare 
geotextielmatten:
•   kokos- of strovezels, in een wirwarstructuur 

naast elkaar, doorstikt met katoendraad
•   losse kokos- of cellulosevezels verpakt tus-

sen twee weefsels
•   losse kokos- of cellulosevezels verpakt tus-

sen twee geknoopte netten van jute of poly-
propyleen.

Taludbegroeiing met struiken of planten: 
bioafbreekbaar geotextiel van 
polymelkzuur (PLA) 
Nieuw aangeplante, kleine struiken en planten 
worden snel overwoekerd door onkruid. Ze heb-
ben tijd nodig om zich voldoende te ontwikkelen 
tot een bladerdek dat het talud beschermt tegen 
erosie en zonlicht. Tijdens deze periode van twee 
tot vier jaar mag onkruid geen kans krijgen. 

Een polypropyleen geotextiel dat weinig licht 
doorlaat is een mogelijke oplossing. Alleen is 
de levensduur ervan beperkt door uv-straling. 
Het kunststof geotextiel gaat dus na verloop van 
tijd stuk. De vezels breken en de wind verspreidt 
lange slierten garen over het talud en ver daar-
buiten. Het is erg arbeidsintensief om die resten 
te verwijderen en bovendien is het beschadigde 
materiaal afval.

Biocovers® PLA geotextile is gemaakt van poly-
melkzuur (PLA). Dat is een grondstof die eruit 
ziet als kunststof, maar toch gemaakt is van 

	   	  

Figuur 2  - van CO2 en water via fotosynthese, hydrolyse en 
fermentatie naarmelkzuur

Figuur 3  - van melkzuur via polymerisatie tot PLA 
(polymelkzuur)
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landbouwafval (maïs of andere gewassen). PLA 
is volledig bioafbreekbaar en natuurlijk. Het 
wordt ook nog eens op een natuurlijke manier 
geproduceerd: door de fermentatie van de sui-
kers uit landbouwafval. 

Praktische uitvoering
Gebruik een PLA-geotextiel op deze manier: 
(1)  Bekleed het talud volledig met het  

Biocovers® PLA geotextiel.
(2)  Zet het vast met bevestigingspennen uit PLA, 

zoals BioPin®, die je op een ergonomische 
manier kunt plaatsen met de BioTool®.

(3)  Snij gaten in het geotextiel, maar alleen op 
de plaatsen waar aanplanting komt, zodat 
de planten zich er voluit kunnen ontwikkelen 
zonder overwoekerd te worden door onkruid.

Steun vanuit Europa
Met het project Life+ ondersteunt Europa  
milieuvriendelijke initiatieven. Ook de niet-
geweven PLA geotextielen die onkruid voor- 
komen zijn geselecteerd voor deelname aan  
een Europees Life+ project. Life+ RENEW4GPP 
heeft als doel overheden door middel van refe-
rentieprojecten (vanaf 5.000 m!) te overtuigen 
van de voordelen van de duurzame niet-geweven 
PLA-geotextielen. De projecten worden gevolgd 
van installatie tot 5 jaar na de aanleg. Zo kan ook 
de klimatologische impact op de levensduur van 
het geotextiel onderzocht worden. 

Certificatie door Vlaams NTMB-zorgsysteem 
Ook vanuit Vlaanderen wordt het gebruik van bio-
afbreekbare materialen gestimuleerd, met een 
specifiek zorgsysteem voor natuurtechnische 
milieubouw (NTMB). Het NTMB-zorgsysteem 
stimuleert overheden om duurzame materialen 
op te nemen in hun bestekken. Standaardbestek 
SB250 Versie 3.1 legt het NTMB-certificaat zelfs 
verplicht op.

Natuurtechnische milieubouw betekent dat 
infrastructuurwerken natuurvriendelijk ge-
pland, ingericht, uitgevoerd en beheerd worden.  
Levende en biodegradeerbare materialen wor-
den daarbij op een specifieke wijze behandeld. 
De volgende parameters zijn daarbij van groot 
belang: de timing en professionaliteit van de in-
stallatie, de manier en de periode van opslag, 
en de levensduur van het materiaal. Om deel te 
nemen aan een bestek, kunnen producenten en 
leveranciers het NTMB certificaat behalen.

Geotextielen uit polymelkzuur openen wereld 
van nieuwe toepassingen 
Innovatie is essentieel voor de toekomst, maar 
het gebruik van nieuwe producten stuit vaak 
op bezwaren, vanwege de risico factor. Europa 
biedt een kader om kennis van nieuwe projecten 
met polymelkzuur online te communiceren met 
iedereen die er belangstelling voor heeft. De 
ervaringen van collega’s staan meteen ter be-
schikking. Dit doorbreken van het hokjesdenken 
is een quantumsprong voor nieuwe ontwikkelin-
gen. Maak er gebruik van!

Figuur 4  - Polymelkzuur geotextiel met 
perforaties en aangeplante struiken.

Figuur 6  - Verticale wand van schanskorven met polymelkzuur 
geotextiel en jonge aanplantingen op talud.

Figuur 5  - Aanplantingen ontwikkelen zich 
zonder hinder van onkruid.

Figuur 7  - BioPin uit polymelkzuur om polymelkzuur geotextiel 
vast te zetten, beiden zijn 100% afbreekbaar

•    voorkomt onkruidgroei op een  
milieuvriendelijke manier

•  voorkomt bodemerosie
•  is goed waterdoorlatend
•    laat slechts 5% licht door, waardoor  

zaden niet kunnen ontkiemen
•  is goed uv-lichtbestendig 
•  heeft een levensduur van 3 à 5 jaar
•    is volledig biologisch afbreekbaar  

en vermengt zich met de grond  
als compost

Polymelkzuur (PLA) geotextiel:
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