
Case study
 

 

Oeverbescherming Oude IJssel,  

Doetinchem, NL  

Enkamat®  A20  

De oevers van de Oude IJssel bij Doetinchem waren behoorlijk door erosie 

aangetast. Om de rivier van een groene oever te voorzien én permanent 

tegen erosie te beschermen, koos het Waterschap Rijn en IJssel voor 

installatie van Enkamat A20. 

De Oude IJssel stroomt vanuit Duitsland naar de IJssel in 

Nederland. Het is een rustige, relatief kleine rivier die vooral 

regenwater vanuit Duitsland afvoert, en die wordt bevaren 

door zowel plezier–
 

als beroepsvaart.
 

 

 

Bij Doetinchem, waar het waterpeil redelijk constant van 

nivieau is, waren de oevers van de Oude IJssel behoorlijk door 

erosie aangetast. In 2009 besloot het waterschap Rijn en Ijssel 

de problematiek aan te pakken.
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Om de rivier van een groene oever te voorzien én permanent 

tegen erosie te beschermen, is gekozen voor installatie van 

Enkamat A20. 

De keus was mede gebaseerd op de goede ervaringen die 

het Waterschap al bij eerdere projecten met Enkamat A20 

had opgedaan. 

Voorafgaand aan de installatie van Enkamat A20 werden de 

oevers van de Oude IJssel hergeproleerd en voorzien van 

een soort plasberm. Onder de mat werden in de vooroever 

behalve graszaden ook rietwortelstokken gestrooid, waardoor 

een mooie rietkraag kon ontstaan.
 

 

 

 

 

 

 

Enkamat A20 is een driedimensionale voorgevulde 

structuurmat. De driedimensionale structuur van de mat is 

precies voldoende open om goed en snel doorgroeibaar te 

zijn. Enkamat A20 gaat daarom binnen een kort tijdsbestek als 

doorgroeide mat in de omgeving op. De steenslag waarmee 

de mat is gevuld houdt de onderliggende grond vast en zorgt 

met de wortelsystemen van de vegetatie voor een 

permanente, onderhoudsvrije oeververdediging, zonder 

omgevingsverstorend te zijn.  

Enkamat A20 voldoet aan alle eisen van het Besluit 

Bodemkwalitet.
 

 

Locatie:   Nabij Doetinchem, Nederland
 

Opdrachtgever:   Waterschap Rijn en IJssel
 

Aannemer:   Tezebo 
 

Product:   Enkamat A20
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