
CASE STUDY 

Dijkverbetering   
Grondwapening als oplossing bij ruimtegebrek  

Kinderdijk - Schoonhovenseveer (KIS), Nederland 

De primaire waterkering langs de Lek tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer voldoet niet aan 

de wettelijke veiligheidseisen. Om bewoners in het gebied te beschermen worden op het 

dijkverbeteringstraject diverse verbetermaatregelen toegepast. Ter plaatse van dijkvak  

Nieuw-Lekkerland is een kruinverhoging gerealiseerd door toepassing van grondwapening voor 

realisatie van een steile wandconstructie.  

Uitdaging 

De waterkering langs de Lek is onderdeel van dijkring 16 en 

beschermt de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden tegen 

overstromingen. Als gevolg van klimaatverandering dient er  

in de toekomst rekening gehouden te worden met hogere 

rivierwaterstanden. Hiertoe dient onder meer de kruin van 

de dijk verhoogd te worden. De grondcondities ter plaatse 

zijn uitdagend, aangezien de ondergrond bestaat uit een 

dik pakket slappe lagen van klei en veen. Verder is er weinig 

ruimte om uit te breiden door aanwezigheid van woningen, 

wegen en etspaden in de directe nabijheid van de dijk.  

 

 

 

Oplossing 

Gezien de beperkte ruimte was ter plaatse in eerste instantie 

een oplossing voorzien met een keerconstructie van 

betonnen L-wanden om de Lekdijk bestand te maken tegen 

hoogwater. In overleg met de opdrachtgever en aannemer 

zijn deze wanden vervangen door een innovatieve 

oplossing met gewapende grond. Er is veel ervaring met dit 

type constructies, echter deze zijn nog in beperkte mate 

toegepast bij waterkeringen. Onder een deel van het tracé 

is de gewapende grondconstructie ter plaatse 

aangebracht bovenop dieper gelegen constructieve 

elementen (boorpalen, baretten of diepwand). De 

gewapende grond is aan de binnenkruin opgebouwd over 

een totale lengte van circa 750 meter.  

Opdrachtgever 

Waterschap Rivierenland 

 

Producten 

Enkagrid® PRO 

Enkamat 7210 

Stalen gaaspanelen 

 

Functie 

Wapening dijklichaam  

bij steile taluds  

 

Aannemer 

Mourik Groot-Ammers  

B.V. 
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Voordelen van de gekozen oplossing 

Met het oog op een hoogwaardige landschappelijke 

inpassing van de dijkversterking, was het doel om met een 

groene oplossing te komen. Gewapende grondconstructies 

bij waterkeringen hebben een groot aantal voordelen: 

· Eindoplossing groen en begroeid talud door middel van 

hydroseeding (hydraulisch inzaaien van vegetatie) 

· Flexibele constructie, welke veel beter in staat is om 

bewegingen van de ondergrond of dijk te volgen 

· Duurzaam bouwen (merendeel gebruik van grond) 

· Snellere bouwmethode 

· Kosteneffectieve oplossing ten opzichte van betonnen  

L-wanden of andere kerende constructies 

 

Ontwerp 

Voor het bepalen van de stabiliteit van de gewapende 

grondconstructie zijn door Low & Bonar uitgebreide 

berekeningen gemaakt met geotechnische software. 

Belangrijke parameters voor het ontwerp zijn hierbij de 

geometrie (hoogte, taludhelling), eventuele waterstanden, 

de maximale ontgraving in de dijk (verankeringslengte),  

grondsamenstelling en bovenbelastingen op de constructie 

(etspad, onderhoudsvoertuigen 13,3 kN/m2). Het denitieve 

ontwerp bestaat uit meerdere lagen Enkagrid PRO, zodanig 

geïntegreerd in het dijklichaam dat de stabiliteit voldoet aan 

de vigerende normen en richtlijnen.  

 

Uitvoering 

Voor de zichtzijde is gekozen om te werken met 

geprefabriceerde stalen gaaspanelen, welke zijn gebruikt als 

mal voor het opzetten van de gewapende grondconstructie. 

De stalen gaaspanelen zijn aan de achterzijde bekleed met 

Enkamat 7210. Deze 3D-erosiemat heeft als doel om grond 

vast te houden en een drager te vormen voor het 

hydroseeden. Het maaiveld van de oorspronkelijk dijk ter 

plaatse is minimaal ontgraven om de stabiliteit van de kruin te 

waarborgen. Het ontgravingsproel heeft daarbij als 

randvoorwaarde gediend voor het ontwerp en de 

benodigde ingraaengte van de kunststof wapening 

(verankeringslengte). De geprefabriceerde gaaspanelen zijn 

in delen vervoerd naar de projectlocatie. Na het nauwkeurig 

stellen van de facing is per laag een kunststof wapening van 

Enkagrid PRO aangebracht. Hierna wordt een laag grond 

aangebracht en volgt een intensieve verdichting ter 

voorkoming van zettingen en het bereiken van een goede 

interactie met de grondwapening. De lagen zijn in hoogtes 

van 50 centimeter opgebouwd. De maximale hoogte in dit 

project is circa 2 meter, waarbij de hoek van de voorzijde 60˚ 

bedraagt. Na afwerking van het grondtalud is deze ingezaaid 

door middel van hydroseeding om zo in korte tijd een groene 

en steile wand te realiseren. 

 

Resultaat 

Met Enka Solutions biedt Low & Bonar ontwerpoplossingen 

waarbij kosteneffectiviteit en maakbaarheid van het ontwerp 

hoog in het vaandel staan. Samen met alle betrokken 

partijen is gewerkt aan de totstandkoming van een duurzaam 

ontwerp. Kenmerken hiervan: 

 

· Natuurlijke inpassing in omgeving door groen talud 

· Solide en bewezen oplossing bij ruimtegebrek 

· Kosteneffectief alternatief voor betonnen keerwand 

 

 

Opbouw “facing“ eerste wapeningslaag 

Gebruikte producten 

Enkagrid® PRO 40 

Hoge sterkte geogrid vervaardigd uit robuuste 

gelaste polyester strips voor grondwapening 

Enkamat® 7210 

Kunstmatig 3D-wortelstructuur vervaardigd uit 

polyamide voor erosiebescherming.  

Aanzicht steile wand en verdichtingsproces 

Ontwerp 

Geometrie 

Voorbeeld doorsnede stabiliteitsberekening  
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