
Inleiding
Positief nieuws hebben we vanuit de Nederlandse
Geotextiel Organisatie (NGO): het bestuur wordt
versterkt met maar liefst drie nieuwe bestuurs-
leden. Dit is een mooie aanleiding voor het bestuur
om zich nader aan u voor te stellen. In dit artikel
wordt daarnaast ingegaan op de doelstellingen van
de NGO en de strategie voor de komende jaren.
We blijven graag de drijvende kracht voor de juiste
en verantwoorde toepassing van geokunststoffen
in het werkveld van de grond-, weg- en waterbouw.

Wat zijn geokunststoffen?
Geokunststoffen zijn hoogwaardige bouwmate-
rialen, bijvoorbeeld weefsels of vliezen (geotex-
tielen), maar ook andere materialen als geogrids
(grondwapening), erosiematten, drainagematten,
verticale drains, folieconstructies (afdichting) 
en lichtgewicht EPS. Met het gebruik van deze
hoogwaardige geosynthetische bouwmaterialen
kunnen in veel gevallen bouwconstructies beter,
efficiënter, milieuvriendelijker, duurzamer en/of

goedkoper worden uitgevoerd (Wallbaum et al.,
2014).

Vakblad Geokunst
Het vakblad Geokunst is het officiële magazine 
van de NGO. Het blad is opgenomen als katern in
het onafhankelijke vakblad Geotechniek. Vanaf
juni 2020 heeft Rijk Gerritsen vanuit het NGO 
bestuur het eindredacteurschap vol enthousiasme
op zich genomen. Met het doorschuiven naar 
deze functie is voor de zomervakantie de behoefte
ontstaan voor versterking op andere onderdelen
van het NGO-bestuur.

Nieuwe bestuursleden
Meerdere leden hebben hun belangstelling laten
blijken om toe te treden tot het NGO-bestuur.
Door de grote belangstelling zijn er serieuze 
gesprekken gevoerd met meerdere kandidaten.
Op basis van deze gesprekken hebben we positief
nieuws: het bestuur wordt versterkt met maar
liefst drie nieuwe bestuursleden! Joris van de Berg
wordt programmacoördinator voor de activiteiten,

Iljo Fluit penningmeester en Leo Kuljanski kennis-
coördinator nationaal en internationaal. Op de 
algemene ledenvergadering 19 november 2020
zijn de kandidaat-bestuursleden officieel voor-
gedragen aan de leden. We zijn zeer blij met deze
nieuwe enthousiaste bestuursleden. Door het 
toetreden van de nieuwe bestuursleden wordt de
slagkracht van het bestuur vergroot en kunnen
frisse ideeën voor de toekomst nader worden 
uitgewerkt. 

Afscheid penningmeester
Met zoveel belangstelling om toe te treden tot het
bestuur, heeft Milan Dus̆kov aangegeven dit een
mooi moment te vinden om zijn bestuursfunctie
van penningmeester beschikbaar te stellen. Milan
heeft sinds 2001 verschillende functies in het
NGO-bestuur gehad. We willen Milan enorm 
bedanken voor zijn inzet in het bestuur over de
lange periode van maar liefst 19 jaar!  

Wat doet de NGO?
De NGO heeft als doel het bevorderen van kennis
en een verantwoorde toepassing van geotextielen
en geokunststoffen in Nederland. De NGO is een
vereniging die openstaat voor kennisinstellingen,
overheidsinstanties, aannemers, ingenieursbureaus,
inspectiebedrijven, certificatie-instellingen, labo-
ratoria, leveranciers en producenten met hun
werkveld in Nederland. Het bevorderen van de 
uitwisseling van kennis tussen leden en het uitdragen
van deze kennis naar het werkveld wordt gedaan
door bij te dragen aan publicaties, lezingen, work-
shops en congressen. Verder worden studie- en
werkgroepen ingesteld of vindt er coördinatie
plaats op het gebied van normering (NEN, ISO).
Hiernaast wordt er contact onderhouden met andere
belanghebbende organisaties, zowel nationaal als
internationaal. De NGO is hierbij de formele 
Nederlandse afdeling van de IGS (International 
Geosynthetics Society). De IGS organiseert elke
vier jaar een groot internationaal wereldcongres
op het gebied van geokunststoffen. Met inter-
vallen hiertussen wordt elke vier jaar een Europees
congres georganiseerd. Het eerstvolgende congres
is het Eurogeo7 congres in Warschau, Polen. Dit 
is het 7e Europese congres op het gebied van 
geokunststoffen, gepland op 16-19 mei 2021. 
Van 18-22 september 2022 is in Rome het 12e

wereld congres van de IGS: 12ICG (International
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Foto 1 – Bestuur Nederlandse Geotextiel Organisatie. V.l.n.r. : Milan Dus̆kov (scheidend penningmeester),
Joop Groenveld (technisch secretaris), Leo Kuljanski (kenniscoördinator), Suzanne van Eekelen (secretaris),
Erik Kwast (voorzitter), Iljo Fluit (penningmeester), Rijk Gerritsen (eindredacteur Geokunst), 
Joris van den Berg (programmacoördinator).

Joris van den Berg 



Conference on Geosynthetics). De deadline voor
abstracts voor dit congres is gesteld op 31 januari
2021, dus vrij binnenkort. Noteer deze data alvast
in je agenda. 

Visie en ambitie
Uitwisseling van kennis tussen leden en het uit-
dragen van deze kennis naar het werkveld wordt
bevorderd door velerlei activiteiten te organiseren.
– Project-excursies met lezingen: het bezoeken

van een project in uitvoering waar geokunststof-
fen worden toegepast. De afgelopen jaren zijn
bijvoorbeeld het Prinses Ariane Windpark (kraan-
opstelplaatsen) en de Beatrixsluizen in Nieuwe-
gein bezocht.

– Creatieve sessies: inspirerende studiedagen op
één specifiek onderwerp, met lezingen (theorie),
proeven (praktijk) en uitwerking van een casus in
groepjes. Onderwerpen waren bijvoorbeeld
aardbevingsbestendigheid (locatie Harderwijk),
erosiebescherming (locatie op het strand van
Den Haag) en afdichtingen met geokunststoffen
(locatie Art Centre, Deltares in Delft). 

– Lezingenmiddagen op het gebied van geokunst-
stoffen in combinatie met een NGO algemene le-
denvergadering. Recente onderwerpen waren
geokunststoffen en het milieu (opgave klimaat-
neutraal bouwen, circulariteit en duurzaamheid),
oplossingen ter voorkoming van kusterosie, en
een lezing met rondleiding op het geotech-
nisch/hydraulisch laboratorium (stroomgoten)
bij Deltares.

– Specifieke lezingenmiddagen in samenwerking
met opdrachtgevers. Afgelopen jaar is een suc-
cesvolle lezingenmiddag georganiseerd voor de
toepassing van geokunststoffen bij wegen en
spoorwegen in samenwerking met Rijkswater-
staat en ProRail.

– Het vakblad Geokunst met vier uitgaven per jaar

en eventueel een aanvullende speciale uitgave
bij congressen.

– Verzorgen van verschillende gastcolleges op het
gebied van geokunststoffen op de TU Delft.

Gezien het overlappende werkveld met civiele
techniek organiseert de NGO veel van de boven-
staande activiteiten in afstemming met de vak-
afdelingen Geotechniek, Bouw- en Waterbouw-
kunde, en Tunneltechniek en Ondergrondse Werken
van ingenieursvereniging KIVI. Ter invulling van
onze activiteiten zijn we altijd op zoek naar 
interessante projecten of ontwikkelingen op het
gebied van geokunststoffen. Een goed idee of 
voorstel? Stuur ons een email of deel het via ons 
digitaal platform op LinkedIn.

Meedoen en lid worden?
Op basis van het bovenstaande zijn jullie vast 

enthousiast geworden. Jullie kunnen ons volgen 
op LinkedIn onder de naam NGO Nederlandse 
Geotextiel Organisatie. Wil je eens (vrijblijvend)
deelnemen aan één van de activiteiten? Dat kan
door een mailtje te sturen naar het secretariaat
(joop.groenveld@ngo.nl). Nadere informatie over
geokunststoffen en een overzicht van activiteiten
met downloads zijn te vinden op onze website
http://ngo.nl/. Samen komen we verder! 

#wedoenmee.
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Overzicht NGO-bestuur

Erik Kwast Kwast Consult Voorzitter
Directeur-eigenaar

Suzanne van Eekelen Deltares, Expert onderzoeker Secretaris
en adviseur geo-engineering

Rijk Gerritsen Enka Solutions Eindredacteur Geokunst
Application manager hydraulic 
and civil engineering

Joris van den Berg Huesker Synthetic B.V. Programmacoördinator (activiteiten) 
Managing Director

Iljo Fluit Quality Services (QS) Penningmeester
Managing Director QS Inspection

Leo Kuljanski Tensar International Kenniscoördinator nationaal/
Senior Design Engineer internationaal

Joop Groenveld Zelfstandig ondernemer Technisch secretaris en boekhouding

Foto 2 – Creatieve sessie in juni 2019: inspirerende studiedag over erosiebescherming en het uitvoeren van proeven, locatie strand Den Haag.


