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Rijkswaterstaat zet belangrijke stappen met de 
EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrij-
ving). Het vertaalt, onder andere, de milieupres-
tatie van bouwprojecten in een economische 
prestatie. Hierin scoren geokunststof oplossin-
gen goed. Om de kennis over de duurzaamheid 
van geokunststof constructies te delen, organi-
seerde de Nederlandse Geotextielorganisatie op 
14 april haar vierde creatieve sessie. Veertig cre-
atievelingen zijn op zoek gegaan naar bestaande 

en nieuwe toepassingen van geokunststoffen in 
wegen, dijken en grondkerende constructies. 
Deze creatievelingen werden ingedeeld in zes 
gemengde teams met deelnemers van de op-
drachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus 
en kennisinstituten.

Dagvoorzitter Wim Voskamp trapte af en nam 
ons mee langs het levenspad van een geokunst-
stof: een leven onder invloed van belastingen 

en omgevingsfactoren, zoals weer, kruip, che-
mische degradatie en inbouwbeschadiging. Hij 
vertelde van versnelde testen of het opgraven 
van oud materiaal en legde uit hoe de resulta-
ten te interpreteren en hoe we hier in de praktijk 
mee kunnen rekenen.
Max Nods hield vervolgens een enthousiast ver-
haal over duurzaamheid en ecologie. Hij liet een 
vergelijking zien tussen een aantal constructies 
met en zonder geokunststof. De verschillen zijn 
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Foto 1 - De geokunststofkampioenen 2015 (de ‘laatkomers’): vlnr: Huib Mulleneers (Trisoplast Mineral Liners), Michel Verheij 
(Provincie Zuid Holland), Ed Berendse (RWS), Marco Hazenkamp (TenCate), Jorn Bronsvoort (QS), Herman-Jaap Lodder (RPS). 
Helemaal rechts: dagvoorzitter Wim Voskamp.
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enorm; oplossingen met geokunststof halen een 
veel lagere CO2 footprint tegen bovendien lagere 
LCA (Life Cycle Analysis) kosten. Deze voordelen 
worden gehaald doordat:
•  er minder wordt ontgraven en minder aanvoer 

van aanvulmateriaal nodig is;
•  er minder reststoffen zijn, omdat materiaal 

met een lagere kwaliteit hergebruikt kan 
 worden;
• er minder zand en grind nodig is;
• er minder staal en/of beton nodig is.

Vervolgens moesten de groepjes aan de slag. 
Voor 3 cases zijn bestaande en nieuwe toepas-
singen bedacht. De beschouwde cases zijn: 
1. Een dijk met piping problematiek
2. Een grondkerende constructie
3. De aanleg van een weg op slappe grond

Om de creatievelingen enigszins te leiden had 
de organiserende NGO commissie referentie-
oplossingen bedacht. Per case werd gevraagd 
enkele alternatieven te bedenken en een in-
schatting te maken hoe de oplossingen scoren 
ten opzichte van de referentiecase wat betreft:
- Bouwkosten
- Onderhoudskosten
- CO2 footprint

Creatief met wapening
Het op papier verzinnen van een oplossing is 
één, de praktische toepassing is twee. De zes 
groepen, vanaf nu bouwcombinaties (BC’s), wer-
den vriendelijk verzocht om een paalmatras te 
bouwen met een minimaal vereiste draagkracht 
tegen een minimale impact op het milieu. De be-
nodigde bouwmaterialen moesten worden inge-
kocht met NGO CO2 euro’s. De kosten van de di-
verse bouwstoffen waren uitsluitend gebaseerd 
op de CO2 impact.

Na een, zoals gewoonlijk, planning-technisch 
uitgelopen ontwerpfase (de lunch) werden er 
door vijf van de zes BC’s driftig materialen in-
gekocht. Bij drie BC’s werden vijf kleine palen 
ingekocht welke geplaatst werden in driehoek-

stramien. De vierde BC kocht vier kleine en een 
grote paal en de vijfde probeerde het milieu-
vriendelijk met vier kleine paaltjes op te lossen. 
De laatste BC die een kwartier voor sluitingstijd 
in de NGO bouwmarkt aankwam, de uiteinde-
lijke winnaars, wilde graag vier kleine paaltjes 
inkopen, maar vertrokken met teleurgestelde 
gezichten met vier grote palen, twee zakken 
zand en een stapel A0 wapening.

Ten opzichte van voorgaande jaren was het ma-
teriaalgebruik opvallend laag. Als het uit eigen 
portemonnee komt wordt zelfs de civiel ingeni-
eur kostenbewust. Echte inkopers waren niet 
aanwezig; een beetje inkoper had alles opge-
kocht en daarmee voor een monopolie gezorgd.
Enthousiast gingen de groepjes aan de slag. Een 
groepje paste de oud Egyptische werkwijze toe, 
het trial and error principe. De eerste matras 
bezweek al bij het ontkisten, maar net als bij de 
oude Egyptenaren leidde een tweede poging tot 
meer succes. 

Om de effectiviteit van de paalmatrasjes aan te 
tonen, werden ze belast door een tweetal vrijwil-
ligers. 

Uit de vedergewicht klasse werd Herman-Jaap 
Lodder naar voren geschoven, en in de zwaar-
gewicht klasse was Rob Zwaan de klos. Rob is 
projectleider in de Modelhal van Deltares waar 
hij dagelijks experimenten uitvoert, dus hij was 
bij uitstek gekwalificeerd om de paalmatrassen 
tot het uiterste te beproeven. 

Bij het ontkisten bezweken reeds twee van de 
zes matrassen. Nummer drie en vier bezweken 
al op het moment dat de matras de adem van 
Herman-Jaap voelde. Alleen de laatste matras-
sen van de Egyptenaren en de laatkomers wa-
ren in staat om schoenmaat 55 en zwaargewicht 
Rob te weerstaan. 

Na het vaststellen van de bouwbudgetten leken 
de Egyptenaren de milieu-economisch meest 

In lijn met de afgelopen 3 jaar heeft de NGO ook dit voorjaar een creatieve 
sessie gehouden. Hoofdthema’s waren duurzaamheid, levensduur en in-
novatie. Na lezingen van Wim Voskamp en Max Nods over levensduur en 
duurzaamheid, gingen zes teams (bouwcombinaties) discussieren over in-
novatieve oplossingen voor drie cases en een heus paalmatrasje bouwen.  
De bouwcombinaties moesten hiervoor materialen kopen met NGO/CO2 

euro’s: hoe belastender voor het milieu hoe duurder. Op deze manier kon-
den de constructies op basis van EMVI criteria worden beoordeeld. De dag 
werd afgesloten met een uitgebreide discussie over de drie cases onder 
leiding van dagvoorzitter Wim Voskamp, waarna het winnende bouwcom-
binatie de NGO-troffee in ontvangst mocht nemen! 

Foto 2  - Inkopen doen met NGO-euro’s: hoe milieu-onvriendelijker hoe duurder.
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aantrekkelijke matras te hebben gerealiseerd. 
Bij het opruimen van hun matras werden echter 
al snel illegaal verkregen bouwstoffen ontdekt. 
Na het verrekenen van deze additionele kosten 
werden alsnog de “laatkomers” tot winnaar uit-
geroepen.

Uit de evaluatie bleek dat het beter is niet te ont-
werpen, maar alleen de left-overs als bouwstof 
te gebruiken; zo heb je de grootste kans een ex-
periment winnend af te sluiten!

Er moest meer gebeuren dan spelen met zand 
en wapening alleen. Na de lezingen van Wim 
Voskamp en Max Nods werd de hiervoor be-

schreven creatieve proef ingeleid door Piet van 
Duijnen. Erik Kwast sloot de ochtend af door aan 
de zes teams de drie cases voor te leggen. Na 
een uitgebreide lunch en het paalmatrasje bou-
wen zijn de zes teams intensief gaan overleggen 
en discussiëren over de cases. Onder leiding van 
dagvoorzitter Wim Voskamp zijn de cases ten-
slotte met de hele groep bediscussieerd.

Case I Dijk met pipingproblematiek
Safety first, zeker bij waterkeringen. Daarna de 
aanlegkosten en dan de onderhoudskosten en 
als laatste de CO2 footprint. Zo blijkt de prak-
tijk te werken. Bij een weg ligt dat waarschijn-
lijk wat anders. Bovendien denken we eerst in 

grond, dan in staal, en daarna eventueel pas aan 
alternatieven. 

Verschillende verticale schermoplossingen wer-
den genoemd: een waterdichte kunststof dam-
wand of folie, een verticaal bentoniet scherm, 
en daarin eventueel een folie afhangen om het 
scherm volledig waterdicht te krijgen. Een wa-
terdicht scherm is betrouwbaar en maakt de 
weg van het kwelwater langer. Alternatief is 
juist een waterdoorlatend zanddicht geotextiel. 
Er wordt gediscussieerd over of het geotextiel 
waterdoorlatend blijft. Daarover hoeven we ons 
volgens Wim Voskamp niet druk te maken. We 
hebben er filterregels voor en desnoods kunnen 

Foto 3  - Sommige paalmatrasjes bezweken meteen.

Foto 4 - Andere  paalmatrasjes deden het prima.
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we de stroming even terug laten lopen om het 
scherm weer open te maken. Momenteel lopen 
er proeven met het aanbrengen van een verti-
caal scherm. Tot nu toe komen ze tot circa vier 
meter diepte, maar we moeten tot zes of acht 
meter diepte. Meer is niet nodig. 

Horizontale schermen, aan de buitenzijde van de 
dijk, worden normaal gemaakt met klei. Als er 
althans ruimte voor is in de uiterwaarden. Ho-
rizontale folie of bentoniet matten aan de bui-
tenzijde van de dijk worden in Nederland nooit 
toegepast. Het zou echter een mooie oplossing 
kunnen zijn, zeker als er geen voorland is. In 
Duitsland zijn dergelijke constructies wel ge-
maakt, meldde Gert Koldenhof. 

Case II, grondkerende constructie
Iedere groep kwam meteen met de meest voor 
de hand liggende oplossing: gewapende grond 
met geogrid of geokunststof strips (Terre Ar-
mee). Daaronder moet misschien nog een zwaar 
geokunststof worden toegepast om de construc-
tie stabiel te krijgen. De gewapende grond kan 
worden toegepast met een losse facing, beton-
blokken of schanskorven. Zoals uit het praatje 
van Max Nods al was gebleken, scoort zo een 
gewapende grondconstructie qua CO2 footprint 
veel beter dan een stalen, verankerde damwand.
Martine van der Ros-Vosse opperde om schans-
korven van kunststof te maken. Hans de Wit 
bleek daarvoor het materiaal alvast bij zich te 
hebben: wapeningsstaven die van basaltvezel 
zijn gemaakt, met een vier maal lagere CO2 foot-
print dan staal.

Een groep kwam met een L-wand op palen. De 
CO2 score is dan maximaal slecht, aldus groeps-
captain Sake Essink van RPS, maar je hebt geen 
restzettingen en geen stabiliteitsproblemen. 
Waarop Leo Kuljanski van Tensar opperde dat 
je de zettingsproblemen ook kunt oplossen door 
de gewapende grond op een paalmatras te zet-
ten.

Case III, aanleg nieuwe weg op slappe onder-
grond
Voor de nieuwe weg kwamen verschillende al-
ternatieven aan bod. Het is duidelijk dat geo-
kunststoffen in nieuwe wegen al veel worden 
toegepast. Verticale kunststof strips als verti-
cale drainage zijn bijvoorbeeld standaard. EPS 
geeft in deze hoeveelheden een redelijk grote 
CO2 footprint. Een paalmatras is een mooi alter-
natief, hoewel betonnen palen ook een redelijk 
grote CO2 belasting geven. Met houten palen is 
dat minder. Soms kan de maximale lengte een 
probleem zijn, maar meestal valt dat wel mee: 

Figuur 1  - Case I: dijk met piping problematiek.

Figuur 2  - Case II: grondkerende constructie.

Figuur 3  - Case III: aanleg nieuwe weg op slappe ondergrond.
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ze zijn er tot 18 meter en met een oplanger zijn 
ze nog langer. De leverbaarheid is ook geen pro-
bleem, ook niet in grote hoeveelheden. Zand-
kolommen met een geotextiel-omhulling zijn 
ook een interessant alternatief. In bijvoorbeeld 
Duitsland worden ze onder spoorwegen veelvul-
dig toegepast,  in Nederland mondjesmaat. De 
zettingen van een dergelijke paal vinden groten-
deels plaats binnen de bouwperiode. De conso-
lidatie verloopt snel doordat het water door de 
palen kan afstromen. Omdat de palen vaak niet 
tot in de watervoerende zandlaag kunnen wor-
den doorgezet, in verband met mogelijke kort-
sluiting, zal er nog enige zetting onder de palen 
plaatsvinden. Deze is echter heel beperkt.

Dankwoord
De bestuursleden van het NGO willen Huesker 
Geosynthetics, Voets Gewapende Grond, Geotec 
Solutions en Kwast Consult bedanken voor het 
ter beschikking stellen van zes houten mallen, 
heel veel op maat gemaakte houten latjes, zand, 
wapening en het transport daarvan.

Foto 5 - Het bouwen van de paalmatrasjes.

Flinterdunne geomembranen. Onwrikbare geogrids. Schanskorven die oevers 
beschermen. Biologisch afbreekbare matten tegen bodemerosie. Geotextielen 
met vezels die sterker zijn dan staal. Het zijn maar een paar voorbeelden van 
de vele geokunststo! en die gebruikt worden in de weg- en waterbouw, bij de 
aanleg van spoorwegen, vliegvelden en afvalstortplaatsen, en tal van andere 
toepassingen.

Dit handboek geokunststo! en is niet alleen een mooi geïllustreerd 
overzicht van wat de technologie van de geokunststo! en u vandaag te 
bieden heeft, zodat u de beste aanpak voor uw project kunt kiezen. Het is 
vooral een praktisch hulpmiddel, met foto’s, de" nities, eigenschappen, 
productiemethoden, ontwerpregels, schetsen, en de essentie van de 
berekeningsmethoden die u nodig zult hebben. Het is een mix van innovatie  
en traditie. Alles conform de ISO 10318-nomenclatuur. 
Hou dit boek dus in de buurt.

Hebt u meer informatie nodig? Hebt u een oplossing gevonden die past bij 
uw project en bent u op zoek naar deskundig advies, een haalbaarheidsstudie, 
een voorontwerp of een kostenraming? 
Het TEXION-team kan u helpen. Vanuit onze jarenlange ervaring en brede 
productkennis denken we ook met u mee over e#  ciëntie, rentabiliteit en 
kwaliteit, en dragen zo actief bij tot het succes van uw project.

Vraag nu uw exemplaar aan op www.texion.be

Handboek Geokunststo! en

Texion Geokunststo! en nv
Admiraal de Boisotstraat 13 • 2000 Antwerpen

Tel. +32 (0)3 210 91 91 • Fax +32 (0)3 210 91 92 
info@texion.be • www.texion.be
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uitgave!
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