
Inleiding
Nederland leeft met water. Het veilig en leefbaar
houden van Nederland zal de komende decennia
een grote opgave zijn, waarbij er een enorme 
versterkingsoperatie van waterkeringen moet
plaatsvinden. Voor het verkleinen van de impact
hiervan lopen meerdere innovatie-trajecten. In 
verschillende POV-onderzoeksprogramma’s staan
geokunststoffen op de kaart, maar de toepassing
is tot dusverre beperkt terwijl deze wel grote 
potenties heeft. De mogelijke toepassingen van
geokunststoffen bij dijkversterkingen zijn al 
beschreven in CUR-publicatie 186 (1996). De 
uitdagingen bij dijkversterkingen, nieuwe water-
keringen en kustverdediging worden steeds groter.
Dit artikel gaat in op de kosten van overstromingen,
het Nederlandse Hoogwaterbeschermingspro-
gramma en de mogelijk-heden voor het gebruik
van geokunststoffen in waterkeringen en kust-
verdediging. 

Kosten van overstromingen
In het eerste artikel is uitgebreid ingegaan op 
de problematiek en de effecten van klimaatveran-
dering. Zeespiegelstijging en extreme weers-
omstandigheden zullen significante effecten 
hebben op waterkeringen en kustverdediging 
wereldwijd. De mogelijke gevolgen voor de veilig-
heid, leefbaarheid en houdbaarheid van woon-,

werk- en landbouwlocaties zijn groot. 
De wereldwijde schadekosten als gevolg van 
overstromingen zullen door de zeespiegelstijging
naar verwachting enorm oplopen. Uit een recente
studie van Jevrejeva e.a. (2018) blijkt dat bij 0.86
cm zeespiegelstijging (RCP8.5 scenario, mediaan-
waarde) en zonder het nemen van maatregelen
voor waterkeringen en kustverdedigingen, de 
wereldwijd geschatte schadekosten in het jaar
2100 ten gevolge van overstromingen bijna 15000
miljard!/jaar bedragen. De oplopende kosten tus-
sen 2040 en 2100 als gevolg van overstromingen
zijn voor verschillende scenario’s weergegeven in 
figuur 1. Indien wel maatregelen worden genomen
met betere bescherming van de kusten, zouden
deze jaarlijkse schadekosten met circa een factor
10 kunnen worden verlaagd, maar ook een dergelijk
bedrag blijft nog steeds van enorme omvang.

Om overstromingen te voorkomen besteedt 
Nederland sinds jaar en dag veel aandacht en geld
aan de waterkeringen. Momenteel is het versterken
van de waterkeringen geregeld in het hoogwater-
beschermingsprogramma (HWBP). Het doel van 
dit programma is dat in 2050 alle primaire water-
keringen in Nederland op een sobere en doel-
matige wijze zijn versterkt, zodat ze voldoen aan
de wettelijke normen die zijn vastgelegd in de 
Waterwet. Hiermee wordt de waterveiligheid van

Nederland gewaarborgd. De opgave beslaat 1100
km aan dijken die versterkt moeten worden, omdat
deze zijn afgekeurd in de (verlengde) derde 
toetsing van de primaire waterkeringen. Als gevolg
van de nieuwe normen die per 1 januari 2017 in
werking zijn getreden, komen hier naar verwachting
nog enkele honderden kilometers bij. Dit betekent
dat tot 2050 ongeveer de helft van alle primaire
waterkeringen verbeterd moet worden. Ook zal
een groot aantal kunstwerken moeten worden 
versterkt. Om dit doel te kunnen realiseren zijn de
volgende ambities geformuleerd: 
• Hoger productieniveau. Om in 2050 alle primaire

keringen aan de norm te laten voldoen zal vanaf
2020 jaarlijks gemiddeld 50 kilometer primaire 
keringen versterkt moeten worden.

• Lagere kosten. Via slimmere en goedkopere 
oplossingen dienen de gemiddelde kosten van
versterkingsmaatregelen beperkt te worden tot
gemiddeld 7 miljoen !/km.

Geokunststoffen bij dijken 
en kustverdedigingen
Bij het realiseren van de ambities van het HWBP
kunnen geokunststoffen een grote rol spelen. Het
toepassen van geokunststoffen kan resulteren in
een substantieel betere, snellere en goedkopere
aanleg van nieuwe waterkeringen, dijkversterkingen
of kustverdediging. Tabel 1 geeft een overzicht van
mogelijke toepassingen. Hierbij is een onderscheid
gemaakt naar de hoeveelheid ervaring met de 
toepassing, zowel in Nederland als in het buiten-
land. Op sommige onderdelen is men met de 
toepassingen in het buitenland verder gevorderd
dan in Nederland. Op andere onderdelen is Neder-
land verder vooruit, bijvoorbeeld met het Verticaal
Zanddicht Geotextiel. Hierdoor zijn er over en
weer goede mogelijkheden om te leren van elkaars
ervaringen.

Erosiebescherming met 
structuurmatten
Als gevolg van snelstromend water, golven of 
hevige regen bestaat er risico op erosie. Water-
keringen kunnen op een natuurlijke manier worden
beschermd tegen erosie door een goede (gras)-
vegetatie op een klei-onderlaag. Hiervoor moet 
er een diepe en goede beworteling zijn. Het 
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Figuur 1 – a) Wereldwijd geschatte jaarlijkse kosten overstromingen zonder additionele 
aanpassingen voor 1.5 ºC (rode kleur), 2.0 ºC (groene kleur), RCP8.5 (scenario 50% percentiel,
licht blauw) en RCP8.5_J14 scenario 95% percentiel, paars).  b) Kosten als fractie van het 
bruto nationaal product (GDP, gross domestic product). Referentie: Jevrejeva e.a., 2018
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ontwikkelen daarvan duurt meerdere groeiseizoenen,
over het algemeen minimaal twee. Bij aanleg van
nieuwe taluds wordt in het algemeen in Nederland
geaccepteerd dat de grasmat de eerste maanden
of zelfs jaren nog onvoldoende sterkte heeft, 
vertrouwend op de erosiebestendigheid van de 
onderliggende kleilaag. Aanleg of oplevering in
het najaar betekent dat de groeitijd voor vegetatie
te kort is voor het eerstvolgende hoogwater-
seizoen (15 oktober – 15 maart). In het buitenland
ligt de eis voor snelle bescherming met grastaluds
bij waterkeringen veelal hoger, zoals bijvoorbeeld
in Amerika, waar in die gevallen veelal verankerde
structuurmatten worden toegepast.

Voor het vasthouden van de bovenste grondlaag
op taluds bij waterkeringen kan een driedimensio-
nale geokunststof structuurmat worden toegepast
in de toplaag (zie figuur 2). Deze mat biedt 
bescherming van de kale grond of prille vegetatie,
waardoor extra weerstand wordt verkregen tegen
erosie. Dit voorkomt dat jonge begroeiing of net
aangebracht graszaad wegspoelt en bevordert 
zo een homogene ontkieming. Het effect hiervan
is de ontwikkeling van een kwalitatief betere 
grasvegetatie. Hiernaast biedt de structuurmat
een blijvende versteviging van de toplaag in de
wortelzone. Dit kan nodig zijn waar hogere 
belastingen worden verwacht, bijvoorbeeld door
golfwerking of overslag. Tevens biedt de mat een
aanvullende versterking bij een schrale onder-

grond, het (lokaal) niet aanslaan van de vegetatie,
of waar lokaal beschadigingen kunnen optreden
(schapenpaadjes, fietssporen langs trappen, etc.).
Bij uitgevoerde overslag- en oploopproeven op
grastaluds van waterkeringen op Tholen is waar-
genomen dat versneld falen kan optreden bij 
lokale beschadigingen in de grasvegetatie (Infram,
2011). Voor het vaststellen van de erosiebesten-
digheid van erosiematten zijn uitgebreide proeven
gedaan met verschillende typen matten, zonder en

met grasvegetatie, en differentiatie in het type
gras (figuur 3). 

Indien een snelle vegetatieontwikkeling gewenst
is, kan ervoor worden gekozen om gras niet te
zaaien, maar om hydro-mulching toe te passen.
Hierbij wordt een mengel van graszaad, voedings-
stoffen en bodemdeeltjes hydraulisch in een 
3D-structuurmat gespoten. Deze techniek wordt
veel toegepast in het buitenland (bv. Amerika),
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Figuur 2 – Erosiebescherming waterkering met beginnende vegetatie 
op een 3D-open of voorgevulde structuurmat met bitumen 
gebonden steenslag (EnkaMat A20). Referentie: Low & Bonar  

Figuur 3 – Uitvoering stroomproeven op grasvegetatie versterkt met een 3D open
structuurmat (EnkaMat 7020, flow channel testing Colorado State University US). 

Referentie: Low & Bonar 

S A M E N V A T T I N G
Door klimaatverandering is het veilig en leefbaar houden van Nederland een
grote uitdaging voor de komende decennia. Zeespiegelstijging en frequentere
uitzonderlijke weersomstandigheden zullen significante effecten hebben op
onze waterkeringen. De komende tijd zal een enorme en kostbare versterkings-
operatie van de waterkeringen moeten plaatsvinden. Met het gebruik van 
geokunststoffen kan deze enorme versterkingsoperatie substantieel beter,
sneller en goedkoper.

Dit artikel is het tweede in een serie van twee. In het eerste artikel is ingegaan
op de problematiek en de effecten van klimaatverandering en de potentiële 
rol die geokunststoffen kunnen spelen. 

Dit vervolgartikel gaat uitgebreid in op verschillende onderzoeken en ervaringen
uit de praktijk met het toepassen van geokunststoffen bij dijkversterkingen,
waterkeringen en kustverdediging. 

Tabel 1. Toepassing en ervaring geokunststoffen bij dijkversterkingen, 
nieuwe waterkeringen en kustverdediging in Nederland en het buitenland

Omschrijving Nederland Buitenland
Erosiebescherming met 3D-structuurmatten Nieuw Bestaand
Steile taluds en (keer)wanden in gewapende grond met geogrids Incidenteel Incidenteel
Stabiliteit ophogingen op slappe ondergrond met
hoge sterkte grondwapening Incidenteel Bestaand
Filterconstructies onder stort- of zetsteen Bestaand Bestaand
Kustverdediging met behulp van met zand gevulde geotextiele 
zakken, tubes of containers Incidenteel Bestaand
Ontwatering van baggerspecie met geotextiele tubes ingebouwd 
in de waterkering Incidenteel Bestaand
Teen- en taluddrainage, beheersing waterstanden 
met 3D-drainagematten Incidenteel Incidenteel
Consolidatie slappe bodemlagen onder de waterkering 
met verticale drains Bestaand Bestaand
Waterremmende lagen met bentonietmatten of folie Nieuw Bestaand
Anti-piping constructies met Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG) 
of bentonietmatten Nieuw Nieuw

Toelichting: bij de toepassingen is aangegeven of deze volledig nieuw zijn (voor zover bekend niet eerder 
toegepast), incidenteel (een of enkele keren succesvol toegepast) of bestaande techniek (veel ervaring).



maar heeft nog beperkte toepassingen in Neder-
land. Bij hydro-seeding of -mulching dient er 
aandacht te zijn voor de kwaliteit van de zaden,
voedingsstoffen en structuurmat aangezien alle
onderdelen van grote invloed kunnen zijn op het
verkrijgen van een goed begroeid talud. 

Onderzoek overgangsconstructies
Afhankelijk van de omvang en zone van de hydrau-
lische belasting worden op primaire waterkeringen
verschillende soorten erosiebeschermingsmaat-
regelen toegepast. Zware bescherming is aan-
gebracht in de golfbelastingzone: breuksteen (al 
dan niet gepenetreerd), zetsteen, asfalt, beton of 
betonblokkenmatten.Op de hoger gelegen delen
of op het binnentalud is veelal een grasbekleding
toereikend. Potentieel zwakke plekken zijn de
overgangen van harde naar zachte constructies
(horizontaal of verticaal) of knikken in het talud. De
belastingen zijn hier veelal groter en de sterkte
minder. Om deze reden is vanuit Rijkswaterstaat in
samenwerking met verschillende marktpartijen
(onder andere Deltares en Infram) onderzoek 
gestart naar potentiële versterkingsmaatregelen.

Ten behoeve van dit onderzoek zijn in augustus en
september 2016 een twintigtal testvelden met 
verschillende overgangsconstructies gebouwd op
het binnentalud van de Waddenzeedijk nabij Sint
Jacobiparochie (Van Steeg, 2016). De overgangen
zijn gebouwd als horizontale overgangsconstructie
(figuur 4 en 5). De testvelden bestaan uit een groot
aantal versterkingsmogelijkheden, waaronder 
geokunststoffen met een viertal verschillende 
erosiematten en geogrids, injectie van vezels,
kunststof raster, betonblokken, grasbetontegels,
injectie van wortelbevorderende enzymen en 
niet-versterkte testvelden als referentie. De 
ondergrond is van alle testvelden hetzelfde. De
verschillende testvelden zijn na aanleg ingezaaid
met graszaad en het voornemen is deze na meer-
dere groeiseizoenen ter plaatse te beproeven met
de golfoploopsimulator en/of in de Deltagoot 
in Delft. Dit gaat naar verwachting plaatsvinden 
in het najaar van 2019.

Geotextielen onder breuksteen
Geotextielen worden sinds de jaren ’70 veel 
gebruikt als filter onder breuksteen. Voordien 
werden zinkstukken volledig opgebouwd uit 
rijshout, riet en wiepen. De onderlaag van het 
zinkstuk met filterfunctie werd later vervangen
door een geweven geotextiel (zogenaamd lussen-
doek). Een bewerkelijk en kostbaarder meerlaags
granulair filter wordt hiermee vermeden. Een 
probleem dat zich soms voordeed bij deze toepas-
sing was dat de stenen die op het geotextiel 
werden aangebracht het geotextiel beschadigden
(CUR, 2004). De richtlijn Geotextielen onder 
steenbekledingen (SBR CUR net, 2017) stelt

daarom voor om voor dit soort constructies vliezen
(non-wovens) met grote rekeigenschappen te 
gebruiken die door de grotere rek bij breuk beter
kunnen vervormen onder de vallende stenen. In
deze richtlijn staat hoe de toelaatbare impact 
berekend kan worden. De rekenmethode wordt
momenteel getoetst met behulp van laboratorium-
onderzoek (Izadi e.a., 2018, Bezuijen & Izadi, 2018)
en in veldproeven. Hierbij wordt ook onderzoek
uitgevoerd naar de prestaties van geocomposieten
(woven/non-woven, zie figuur 6).

Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG)
Piping is een belangrijk faalmechanisme bij dijken.
Bij dit mechanisme stroomt water via een zandlaag
onder de dijk door op het grensvlak met klei. 
Afhankelijk van het stijghoogteverschil en de 
kwelweglengte (tussen in- en uittredepunt) kan
hierbij een kritisch verhang ontstaan. Dit resulteert
in zandmeevoerende wellen bij de teen van de dijk.
Als dit proces doorgaat, zal tussen het buitenwater
en het achterland een doorgaande verbinding 
ontstaan (een zogenaamde pipe) die de water-
kering ondermijnt. Het is dan ook zeer belangrijk
om dit proces tijdig te stoppen. Een traditionele
oplossing is het aanleggen van lange pipingbermen
in de binnenteen van de waterkering om het 
verhang te reduceren. Een recente ontwikkeling is
het zogenaamde Verticale Zanddicht Geotextiel
(VZG). Dit geotextiel wordt verticaal in de grond
gebracht in de binnenteen van de dijk. Water dat
onder de dijk doorstroomt wordt hierdoor niet 
gehinderd, maar het geotextiel voorkomt dat
zandkorrels onder de dijk worden uitgespoeld (zie
figuur 7). Een doorgaand erosieproces met het 
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Figuur 4 – Aanleg erosiemat EnkaMat A20 proefveld overgangs-
constructies binnentalud Waddenzeedijk augustus 2016. 
Referentie: Deltares 

Figuur 6 – Uitvoering van valproeven op 
composiet geotextiel (woven/non-woven). 
Referentie: Adam Bezuijen, Universiteit Gent

Figuur 7 – Toepassing
verticaal zanddicht 

geotextiel (VZG) 
ter voorkoming van 

piping onder een 
waterkering. 

Referentie: 
Waterschap 

Rivierenland

Figuur 5 – Horizontale overgangsconstructie bij primaire waterkeringen met overgang van harde
constructie (bijvoorbeeld asfalt) naar zachte constructie (gras). Referentie: Van Steeg, november 2016, Deltares



verder groeien van de pijp onder de waterkering
wordt hiermee gestopt. Sinds 2011 is het VZG in
ontwikkeling en zijn laboratoriumproeven uitge-
voerd. Bij de IJkdijkproef in Groningen is de effec-
tiviteit van het VZG aangetoond (Förster e.a.,
2013). Hierna is het VZG toegepast als pilot binnen
het Ruimte voor de Rivier dijkversterkingsproject
Hagestein-Opheusden (Waterschap Rivierenland,
2014). Vanuit de POV Piping is op basis van al het
onderzoek een OBR (Ontwerp- en Beoordelings-
Richtlijn) uitgebracht (POV Piping, 2017). In 2018
zijn door Waterschap Rijn en IJssel meerdere 
vervolg-maakbaarheidsproeven uitgevoerd ten 
behoeve van een tracé van 1200 meter langs het
Twentekanaal bij Zutphen. 

Bentonietmatten
Voor het aanbrengen van een kunstmatige water-
remmende laag bij waterkeringen wordt van ouds-
her natuurlijke klei gebruikt, voor zowel de
opbouw van de gehele dijk als voor het afdichten
van taluds of het voorland (Dijkwerkers, 2018).
Voor het verkrijgen van afdoende waterremming
en erosiebestendigheid dient deze klei te voldoen
aan hoge eisen. Erosiebestendige klei (voormalige
‘categorie 1’ klei) wordt nabij de projectlocaties
steeds schaarser en moet vaak van ver weg worden
gehaald. Dit vormt een steeds groter probleem
met oplopende kosten en milieubelasting. Als 
alternatief voor een dikke laag natuurlijke klei kan
bij waterkeringen ook gekozen worden voor de
toepassing van bentonietmatten (zie figuur 8). 
Internationaal wordt gesproken over Geosynthetic
Clay Liners (GCL’s). Deze matten van circa 1 cm dik
bestaan uit meerlaags hoogwaardige geotextielen
waartussen (bij voorkeur) bentonietpoeder is 
verwerkt. Bentonietmatten kunnen worden 
gebruikt voor het (nagenoeg) waterdicht maken
van zowel waterkeringen als het voorland, waarbij
deze een 1 meter dikke kleilaag kunnen vervangen.
Met toepassing van bentonietmatten in het 
voorland wordt de kwelweglengte verlengd door
het verleggen van het intredepunt. Zo kunnen 
bentonietmatten ook worden toegepast als maat-
regel tegen piping. Naast een grote kosten-

besparing biedt de toepassing van GCL’s andere
grote voordelen ten opzichte van gebruik van klei:
duurzaamheid (energiebehoefte en CO2-uitstoot
voor productie en transport), realisatiesnelheid
(minder diepe ontgraving, geen bemaling nodig),
grootschaliger toepassing van gebiedseigen grond
en aanzienlijk minder grondonderzoek. Door de
zwelcapaciteit van het bentoniet is de bentoniet-
mat tot op zekere hoogte zelfhelend. Kleine gaatjes
(orde centimeters) veroorzaakt door muizen of 
worteldoorgroei zullen dichtzwellen. De mogelijke
toepassing van bentonietmatten op dijken en
voorland wordt momenteel onderzocht vanuit 
Waterschap Limburg. Voor de mogelijke toepas-
sing van bentonietmatten zal in het kader van de
POV Dijkversterkingen met Gebiedseigen Grond
(POV DGG) ook een OBR worden opgesteld. 

Bentonietmatten hebben in een zoetwaterom-
geving een zeer lage doorlatendheid. In brak en
zout water kan de doorlatendheid ordes hoger zijn
(orde 10-10 m/s in zoet water, meer dan 10-8 m/s in
zout water). Dit beperkt de toepasbaarheid van
deze matten enigszins in brak en zout water of in
water met veel chemische verontreiniging. Ook
dan is de doorlatendheid nog steeds zeer laag met
een weerstand gelijkwaardig of beter dan de 
traditionele 1,0 m dikke kleilaag. Bovendien kan de

kleilaag bij droog en warm weer over een grote
dikte structureren (scheuren). Aan de Universiteit
Gent wordt onderzocht hoe bentoniet ondoor-
latend kan blijven in brak en zout water en onder
vochtigheidswisselingen door het toevoegen van
polymeren. Gebleken is dat deze zogenaamde
Hyper Clay (bentoniet met polymeer) de lage 
doorlatendheid van bentoniet behoudt in brak en
zout water (Di Emidio, 2010) en ook nog beter 
bestand is tegen wisselingen in de vochtigheid 
(De Camillis, 2017). Dat laatste is van belang voor
bentonietmatten die op een talud boven water
worden toegepast.

Verticale drainage
Waterkeringen zijn in Nederland vaak gelegen op
een slappe ondergrond met samendrukbare lagen
klei of veen. Bij het aanbrengen van een ophoging
zal er consolidatie optreden. Dit is een proces
waarbij wateroverspanning veroorzaakt door 
externe bovenbelasting langzaam dissipeert en 
de grond inklinkt. Bij dikke en slappe cohesieve
lagen (bijvoorbeeld 8 tot 12 meter klei/veen) kan
dit proces zeer langzaam gaan, hetgeen leidt tot
een lange bouwtijd  (ter voorkoming van instabili-
teit tijdens de aanleg), en tot langdurige zettingen
na oplevering. Dit leidt tot meer onderhoud van
dijkbekleding, dijklichaam en op de dijk gelegen
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Figuur 9 – Werking verticale drainage (ColbondDrain) met uittredend water. 
Referentie: Low & Bonar

Figuur 8 – Aanleg 
bentonietmat op 

een waterkering als
kunstmatig water-

remmende laag. 
Referentie: Kees Dorst 

Figuur 10 – Aanbrengen verticale drains (ColbondDrain) ten behoeve van 
grootschalige dijkversterking rond New Orleans US. Referentie: Low & Bonar



wegverhardingen. Ter voorkoming hiervan kan 
wateroverspanning versneld worden gereduceerd,
veelal met behulp van kunststof verticale drains 
(figuur 9), waardoor het consolidatie- en zettings-
proces sneller verloopt. Deze methode kan worden
toegepast in combinatie met grondverbetering,
overhoogte of geforceerde consolidatie (aanbren-
gen onderdruk in de drains). Kunststof verticale
drains worden met een grote injectiestelling 
geïnstalleerd tot een diepte van 10-30 meter. In
het buitenland met aanzienlijk grotere diktes van
het slappe lagen pakket zijn er zelfs ervaringen tot
een diepte van 60 m onder maaiveld. Informatie
over consolidatie van bodemlagen met verticale
drainage kan worden gevonden in de recent uit-
gebrachte publicatie POVM Grondverbeteringen
(POVM, 2018). In deze publicatie worden toepas-
singen van verticale drains bij waterkeringen 
genoemd als de buitenwaartse versterking van 
de Nessepolderdijk (2000-2002) en de Zuiderdijk
van Drechterland (2007-2011). Een voorbeeld uit
het buitenland betreft grootschalige dijkverster-
kingen in het moerasgebied rond New Orleans
voor het versterken van waterkeringen naar aan-

leiding van de overstromingen na de orkaan 
Katrina, zie figuur 10. 
Bij verticale drainage onder waterkeringen dient 
er aandacht te zijn voor het afvoeren van het 
vrijgekomen consolidatiewater tijdens de bouw-
fase en de gebruiksfase. Voor toepassing van ver-
ticale drainage is doorgaans een ontheffing nodig.
Bij toepassing mogen de drains geen kortsluiting
maken met een ondergelegen watervoerende laag
(aquifer), waardoor bij hoge rivierwaterstanden de
kwel zou toenemen door voeding van onderaf.
Veelal wordt hiertoe een marge aangehouden 
in het aanbrengen van de verticale drains tot een
maximale hoogte van 1 à 1,5 meter boven de 
onderzijde van de cohesieve lagen. Hiertoe is het
uiteraard belangrijk dat het verloop van de onder-
zijde van deze lagen goed in beeld is gebracht,
zodat de aanbrengdiepte veilig bepaald kan 
worden.

Teen en taluddrainage
Als gevolg van hogere waterstanden buitendijks 
en bodemdaling in de polders zal de hydraulische
belasting op de waterkeringen toenemen. Deze

toename van het stijghoogteverschil zal negatief
werken op de stabiliteit van de waterkering. Het
verloop van de stijghoogte over de waterkering
kan worden beïnvloed door gebruik te maken 
van geokunststof drainage. Dit onderwerp is zeer
actueel. Vanuit de POV- macrostabiliteit en POV-
piping is met een onderzoekscommissie geschreven
aan de publicatie (POV-drainagetechnieken, mei
2018). Drainage bij dijken kan zinvol zijn ten 
behoeve van faalmechanismen als macro- en 
microstabiliteit en piping. In de publicatie is uit-
gebreid beschreven hoe moet worden omgegaan
met het ontwerp, realisatie en beheer en onder-
houd van verschillende drainagesystemen bij 
waterkeringen. Mogelijkheden in drainage zijn 
bijvoorbeeld verticale bronnen, grindkoffers, 
horizontale drains of geokunststof drainage-
matten. Deze drainagematten bestaan uit een 
composiet geokunststof  3D-structuur, die druk-
stabiel moet zijn onder de gegeven omstandig-
heden. Deze drainagematten kunnen verticaal
worden ingebracht (bijvoorbeeld als teendrai-
nage), horizontaal (deels onder waterkering of
berm) of onder helling, onder de waterremmende
kleilaag. Een schematische doorsnede van deze
toepassingis gegeven in figuur 11.

Een voorbeeld van teendrainage bij waterkeringen
is de toepassing bij de zeedijk Cadzand-Breskens.
Hier is over 8,5 km teendrainage aangebracht 
door gebruik te maken van een geokunststof 3D-
drainagemat. Ter plaatse lag een oud drainage-
systeem met kapotte gresbuizen in een grind-
koffer. Door de schade was deze drainage niet
meer door te spuiten en voerde het oude systeem
het aangeboden water ook niet meer af. Hierdoor
was de stijghoogte in de teen soms zodanig 
hoog dat het water op de achtergelegen weg
kwam te staan. Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
heeft ervoor gekozen om over dit traject de oude
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Figuur 12 – Aanbrengen
teendrainage met 

geotextiel drainagemat 
(EnkaDrain Findrain) in 

teenconstructie waterkering 
Cadzand-Breskens. 

Referentie: Low & Bonar

Figuur 11 – Schematische 
doorsnede met freatische 
lijn binnen waterkering
en opties aanbrengen van 
geokunststof teendrainage.
Referentie: Low & Bonar



grindkoffer te vervangen door een verticaal 
geokunststof drainagescherm met onderin een
geïntegreerde kunststof drainage buis. Voor het
aanbrengen hiervan is in de binnen teen van de 
dijk een smalle sleuf gefreesd, het verticale drain-
scherm aangebracht en aangevuld met drainage-
zand (zie figuur 12). 

Conclusie
Door klimaatverandering is het veilig en leefbaar
houden van Nederland in de komende decennia
een grote uitdaging. Er zal een enorme en kost-
bare versterkingsoperatie van de waterkeringen 
moeten plaatsvinden. Het op grotere schaal 
toepassen van geokunststoffen kan resulteren in
een substantieel betere, snellere en/of goed-
kopere aanleg van nieuwe waterkeringen, dijk-
versterkingen of kustverdediging. Doorontwikke-
ling van concepten met het beperken van het 
ruimtebeslag (steile taluds), erosiebescherming
(3D-structuurmatten), beheersing van water-
standverschillen (drainagematten), het gebruik 
van zandgevulde elementen (zakken, tubes of 
containers) of toepassing van waterremmende
lagen met bentonietmatten bieden hierbij zeer
goede potenties voor de toekomst, zowel voor 
Nederlandse als buitenlandse omstandigheden.
Op sommige onderdelen is men in het buitenland

verder gevorderd dan in Nederland, op andere 
onderdelen is Nederland verder vooruit (bijvoor-
beeld met het Verticaal Zanddicht Geotextiel).
Hierdoor zijn er over en weer goede mogelijkheden
om te leren van elkaars ervaringen.
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