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"We zijn begonnen met de derde jeugd van geo-
kunststoffen in waterkeringen", zei Wim Vos-
kamp in de Inleiding voor de NGO workshop 
“Geokunstoffen en Waterkerende constructies”. 
Na 1953 bedachten we zinkstukken met geo-
kunststof. Twintig jaar geleden geokunststof 
filters voor de Zeeuwse dijken. En nu zijn geo-
kunststoffen een optie bij het piping-robuust 
maken van dijken!

Om de kennis over de geokunststoffen in water-
keringen te delen, organiseerde de Nederlandse 
Geotextielen Organisatie NGO op 21 april haar 
vijfde creatieve sessie. Vijftig creatievelingen 
gingen op zoek naar geokunststof-oplossingen 
voor waterkeringen met een piping risico. De 
creatievelingen opereerden in 5 gemengde 
teams met deelnemers van de opdrachtgevers, 
aannemers, ingenieursbureaus en kennisinsti-
tuten. 

Vier jaar geleden organiseerde het NGO rondom 
hetzelfde thema ook al zo een sessie. Toen con-
stateerden we dat een dijkverbetering slim kan 
worden ontworpen met geokunststoffen. Er wa-
ren ook toen al veel mogelijkheden bekend. In de 
praktijk zagen we geokunststoffen echter vooral 
gebruikt worden bij calamiteiten en gevaarlijke 
situaties. “En na de noodtoestand ruimen we de 
boel weer op, en brengen we de dijk weer terug 
in zijn oorspronkelijke deplorabele toestand”, 
aldus Martin van der Meer vier jaar geleden. En 
hoe is dat nu? Passen we de geokunststoffen nu 
wel permanent toe in de dijken? Zijn er nieuwe 
toepassingen?

Dagvoorzitter Wim Voskamp trapte af en gaf een 
theoretische basis mee door ons mee te nemen 
langs de acht verschillende faalmechanismen 
van dijken. Adam Bezuijen nam het stokje over 
en ging in op filterconstructies onder steenbe-
kledingen van dijken en geosystemen (zandzak-
ken, tubes of containers). 

Adam belichtte hoe de techniek van het aan-
brengen van geokunststoffen in deze toepas-
singen de laatste decennia nauwelijks is ver-
anderd. Recent is er echter wel een omslag in 
geweest in de ontwerp regels voor geotextielen 
onder steenbekledingen (CUR 205). Ter validatie 
van de regels loopt in Gent een onderzoekspro-
gramma naar de schade die stortsteen geeft aan 

filterdoek. Met foto’s uit Dubai onderstreepte 
Adam Bezuijen het belang van dit onderzoek. 
Een andere mooie ontwikkeling is het aanbren-
gen van pipingschermen, een onderwerp waar 
de sprekers Vera van Beek en Bas Effing later 
nog op in gingen. 

Adam Bezuijen stelde verder dat verschillende 
ontwerp procedures nog onvoldoende zijn uit-
gekristalliseerd. En waarschuwt voor te weinig 
aandacht voor de ontwerpfase. Zo worden geo-
systemen wel eens aangeboden als een ‘goed-
kope’ oplossing waarna er wordt bezuinigd op 
ontwerpkosten. De gevolgen laat zich raden.
Vera van Beek ging in op de theorie van piping 
en op hoe je het risico op piping kunt verlagen. 
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Figuur 1 - Alternatieve piping proeven
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Onlangs promoveerde Vera van Beek op dit on-
derwerp. De traditionele oplossing is het aan-
brengen van een binnendijkse pipingberm. Er 
zijn echter nog veel meer oplossingen denkbaar, 
die allemaal neerkomen op één van de volgende 
aanpassingen: (1) het verlengen van de horizon-
tale of verticale kwelweg, (2) het verkleinen van 
het verval of (3) het gecontroleerd aflaten van 
water en daarbij voorkomen dat het zand uit-
spoelt.

Na een prikkelende opening door de dagvoor-
zitter bestrijdt Bas Effing het beeld dat water-
schappen puur bestaan uit mokkende oude 
mannen die in het verleden zijn blijven hangen. 
In het verleden waren de mensen echter ook 
niet dom en sommige tradities zetten zich nou 
eenmaal door, omdat ze keer op keer effec-
tief zijn gebleken. Waterschappen zijn echter 

anno 2016 toch wel in voor iets nieuws. Piping 
is bijvoorbeeld een hot item geworden sinds de 
gewijzigde rekenregel. Veel dijken blijken veel 
piping-gevoeliger dan gedacht: “we rekenen al-
les aan gort”. En daarom vertelde Bas Effing hoe 
Waterschap Rivierenland twee praktijkprojecten 
heeft opgestart. Daarbij is een heel proces door-
lopen, waarin een idee eerst op kleine schaal 
wordt beproefd, waarna het op steeds grotere 
schaal wordt uitgevoerd. Daarbij zijn meer dan 
alleen technische aspecten afgewogen. Uitein-
delijk heeft dat geleid tot de oplossing, waarbij 
een verticaal zanddicht geotextiel wordt aange-
bracht. Aan de markt is gevraagd of zij hiervoor 
machines kunnen ontwikkelen. Van den Herik 
heeft hiervoor een grondfrees doorontwikkeld, 
waarbij tegelijk het geotextiel wordt ingebracht. 
Boskalis kiest voor het wegdrukken van stalen 
cassettes, waarin een geotextiel zit gespannen.

 Creatief piping oplossen
Het op papier verzinnen van oplossingen voor 
piping is één, de praktische toepassing is twee. 
De 5 groepen werden uitgedaagd om met maat-
regelen het risico van piping onder een model-
dijkje te verlagen. Hiervoor had Piet van Duijnen 
van tevoren vijf proefbakken in elkaar geklust, 
daarbij van advies voorzien door Vera van Beek. 
De groepen moesten hun bouwmaterialen, zo-
als damwanden of geokunststoffen, kopen voor 
speciale NGO-euro’s: hoe meer CO2 belasting, 
hoe duurder de bouwmaterialen. Het goedkoop-
ste model dat door de jury werd goedgekeurd en 
dat bij 2 m verval geen piping liet zien zou de 
winnaar zijn.

In alle proeven kon het zandpakket een onge-
woon hoog verval keren. Dit kan niet helemaal 
aan de maatregelen gelegen hebben. Dat blijkt 

Om de kennis over de geokunststoffen in waterkeringen te delen, orga-
niseerde het NGO haar vijfde creatieve sessie op een mooie zonnige dag 
in april. Vijftig creatievelingen van opdrachtgevers, aannemers, inge-
nieursbureaus en kennisinstituten gingen op zoek naar geokunststof- 

oplossingen voor waterkeringen met een piping risico.  Nadat enkele spre-
kers een theoretisch ondergrondje hadden gelegd, voerden de deelnemers 
proefjes uit en werden vernieuwende oplossingen voor piping bedacht.

Figuur 2 - In de emmer staat water dat is aan gesloten op het model. Hierdoor ontstaat 
een verval van ongeveer 2 meter over de ‘dijk’. Die ‘dijk’ bestaat uit een glazen plaatje op 
een laag zand met eventuele anti-piping voorzieningen. Het ontstaan van piping is door 
het glazen plaatje zichtbaar.

Figuur 3 - Simon Duivenvoorde (Provincie 
Zuid-Holland) verhoogt het verhang
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wel uit recent uitgevoerde proeven voor de toe-
passing van het geotextiel (Förster, 2013), waar 
bij een even grote opstelling veel lagere kritieke 
vervallen zijn bereikt. Vermoedelijk speelde de 
verzadigingsgraad van het zandpakket een rol: 
de doorlatendheid neemt sterk af met het af-
nemen van de verzadiging. Onbedoeld hebben 
de deelnemers dus een aanvullende maatregel 
toegepast: het verlagen van de doorlatendheid 
door het inbrengen van lucht!

Bij twee van de vijf groepen trad ondanks hun 
preventieve maatregelen toch uiteindelijk pi-
ping op bij het toegepaste verval, zie Figuur 4. 
Beide modellen hadden een verticale geotex-
tiel toegepast. De ene groep deed dat midden 
onder de dijk, de andere deed dat beneden-
strooms van de dijk. Dat laatste is slimmer: de 
pipe begint immers bij een uittreepunt bene-
denstrooms van de dijk. Zo heeft de pipe min-
der kans om te groeien.

Drie modellen lieten geen piping zien. De eerste 
van deze drie bleek één van de oplossingsrich-
tingen van Vera wel heel erg letterlijk te hebben 
genomen: zij hadden een prop in de waterslang 
aangebracht waardoor het verval niet kon wor-
den aangebracht over het zandpakket. Een ui-
terste vorm van creativiteit. Of valt dit meer 
onder de categorie ‘de boel belazeren’? Een 
dilemma waar de jury twee jaar geleden ook al 
mee werd geconfronteerd. Dit jaar liet de jury 
zich echter niet vermurwen en de groep werd 
gediskwalificeerd. Voor de aardigheid herhaal-
den we de proef op dit model nog een keertje 
zonder prop. Het model bleek verrassend goed 
te voldoen. Bovendien had deze groep veruit de 
goedkoopste oplossing: ze hadden het zand bij-
zonder goed verdicht, en geen enkel materiaal 
gebruikt waarvoor ze hadden moeten betalen.
 
De tweede van de drie groepen zonder piping 
had niet 1 maar 2 verticale pipingschermen 
aangebracht. Het toepassen van twee schermen 
werkt in theorie niet beter dan 1 scherm. Hier 
was dus geld verspild, maar de proefopstelling 
voldeed wel. 

De laatste groep had een heel originele oplos-
sing bedacht. Zij volgden niet een van de stan-
daardoplossingen, maar brachten een hori-
zontale drain aan onder de dijk, gemaakt van 
geotextiel. Hierdoor ontstond er een gecontro-
leerde kortsluiting zodat het water door de ‘vei-
lige’ drain heen ging zonder zand mee te ne-
men. In de praktijk zou zo een kunstmatige pipe 
worden aangesloten op een kwelsloot. Dit idee 
was beslist het meest creatieve idee, maar stuit 
in de praktijk op een aantal bezwaren. Er kun-
nen lekwegen ontstaan langs maar de drain. Of 
de drain kan gaan lekken waardoor lokaal een 
hoge grondwaterstand ontstaat met mogelijk 
macrostabiliteits-problemen tot gevolg. En dat 
allemaal nog los van het feit dat er een gat in 
de dijk zit. 

De jury liet zich echter door deze details niet van 
de wijs brengen. De oplossing was creatief be-
dacht, de goedkoopste van de niet-gediskwalifi-
ceerde oplossingen waar geen piping optrad en 
daarom heeft de jury deze groep uitgeroepen tot 
winnaar van de dag! 

Gefeliciteerd groep 5: Arthur Roodbol (Terre  
Armee), Ed Berendse (RWS), Ilse Marieke  
Molenaar (Sweco), Jeroen Buijs (FL Liebregts), 
Joost Verschuure (Provincie Zuid-Holland),  
Joris van den Berg (Bonar), Raoul Broekens  
(GeoBest), Tim de Bruin (TenCate) en Vincent 
Bosch (BAM)!

Figuur 5 - De winnende groep

Figuur 4 - Zandmeevoerende wel. Onder het glas is groen-gekleurd 
‘geotextiel’ midden onder de ‘dijk’ zichtbaar. Rechts: NGO-euro’s.
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SPELEN MET GEOKUNSTSTOF 5; “DE DERDE JEUGD VAN DE WATERBOUW”

Er moest meer gebeuren dan spelen met zand, 
water en wapening alleen. Erik Kwast legde de 
vijf teams drie cases voor. Na een uitgebreide 

lunch en het uitvoeren van de proef zijn de vijf 
teams intensief gaan discussiëren over deze ca-
ses. Onder leiding van dagvoorzitter Wim Vos-

kamp zijn de cases tenslotte met de hele groep 
bediscussieerd.

Case 1 Dijk met piping problematiek
De vier genoemde oplossingsrichtingen (kwel-
lengte verlengen, minder verhang, zandtransport 
verhinderen, kortsluiting maken voor het water) 
kregen allemaal diverse varianten. Het verlengen 
van de kwellengte werd op twee manieren aange-
dragen: een kunststof damwand of een horizon-
taal waterdicht folie buitendijks. Het verval over 
de dijk werd verkleind door binnendijks water te 
zetten tijdens hoogwater, bijvoorbeeld door met 
tubes een soort binnenmeertje te creëren. 

Het verhinderen van zandtransport door bene-
denstrooms een doorlatend verticaal scherm aan 
te brengen kreeg verschillende gezichten: een 
poreuze kunststof, een geokunsstof of zelfs een 
compleet expansie-filtermatras, dat zou moeten 
worden aangebracht met een methode à la Van 
der Herik. Sommigen vonden verticaal aanbren-
gen te lastig, en kozen voor een horizontaal inge-
graven geotextiel binnendijks. Voldoende dekking 
erop voorkomt opbarsten en erachter komt even-
tueel een extra dijk. 

Kortsluiting van de waterstroming kreeg twee 
gezichten: een pipe door de dijk heen met buiten-
dijks een vlotter en binnendijkse een kwelsloot, 
of het toepassen van een verticale buis binnen-
dijks. De eventuele bezwaren tegen kortsluiten 
noemden we eerder in dit artikel.

Case 2 Dijk met onvoldoende binnenwaartse ma-
crostabiliteit (STBI) in nabijheid bebouwing
Deze case nodigde uit voor enkele vrij ludieke 
oplossingen. Zo was er een groep die veronder-
stelde dat het huis mooi is, maar wel onbewoond. 
Dan kan het huis worden volgestort met beton. 
Resultaat is een mooie kering die wat meer kost 
en wat meer CO2 footprint oplevert, maar staat 
als een huis! Anderen stelden voor de bebouwing 
op te vijzelen, of de dijk recht te rekenen met be-
hulp van bewezen sterkte of reststerkte.
De dijk kan worden verbreed met behulp van geo-
kunststoffen: een verticale wand van gewapende 
grond (want wie wil er nou niet naast een grond-
muur wonen), vernageling van het binnentalud, 
of door gebruik van geotubes. 

Ruimte voor de dijk is ook een optie, door het 
verleggen van de dijk in rivierrichting. Wel met 
compensatie van het verloren doorstroomprofiel 
natuurlijk. De waterontspanner tenslotte, met 
behulp van geotextiel omhulde kolommen na-
tuurlijk, vormt een bronbemaling van het water-
voerend pakket.

Figuur 6 - Case 1: dijk met piping problematiek

Figuur 7 - Case 2: Dijk met onvoldoende binnenwaartse 
macrostabiliteit (STBI) in nabijheid bebouwing
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Case 3 Dijk met piping problematiek - calamiteit
Het is nacht, het is slecht weer, het waait, het 
is koud en het hagelt en regent. Er worden 
meerdere wellen geconstateerd bij een boer 
op het terrein. Gelukkig ligt er bij de boer een 
waterdichte geotube klaar. De brandweer heeft 
de sleutel en pompt de geotube vol met water 
waardoor er een soort halve cirkel om de zwak-
ke plekken heen komt te liggen. Een noodoplos-
sing om een binnenmeertje te kunnen creëren.

Als er een wel wordt gezien, dan moet die wel 
in stand worden gehouden, en niet worden  
afgedicht. Met opkisten wordt de waterstand 
lokaal verhoogd, waardoor het verhang over de 
kering wordt verkleind. Elders kunnen dan nog 
wel wellen ontstaan. Dit is een van de redenen 
waarom opkisten niet altijd toereikend is. Maar 
het moet een punt blijven waar het water af kan 
stromen. Afdichten van de wel zou de waterdruk 
onder de deklaag nog verder opvoeren, waar-

door er vrijwel zeker elders opbarsten volgt en 
welvorming zou ontstaan. Dat opkisten kan met 
zandzakken maar er zijn ook creatieve oplossin-
gen bedacht, zoals opblaasbare ringen (donuts), 
een kunststof buis die in de wel wordt gescho-
ven, kunststof nooddammen of bigbags.
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king stellen van zijn ‘piping emmers’ waarmee 
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Figuur 8 - Case 3: Dijk met piping problematiek - calamiteit

Figuur 9 - Sfeerimpressie.
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