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Figuur 2"-: Detail van het geosysteem 

Figuur :zb:
 

Principescheh aanbrengen
 

ComCoast 

Figuur 1: 1mptessje va n Cirasversterkingssysteem 
de golfoverslagproeven 

op de dijk bij Delhijl maakt dijken sterker 

I•• Gert Jan Akkerman, 

Royal Haskoning, 

dr.ir. Jenhje van det Meer, 

Van de. Mee. Consulting BV 

In het kader van het Europese (omCoast project ('Combined Functions in Coastal Zones') 
heeft Royal Haskoning, samen met Infram BV, in zo05 de prijs gewonnen voor het 
bedenken van het meest innovatieve systeem voor het zodanig versterken van de dijken 
dat ze 'overslagbestendig' zijn. Dit wil zeggen dat ze veel zwaardere golfoverslag 
moeten kunnen weerstaan dan volgens de huidige norm nodig is. Hierme e worden de 
dijken doorbraakvrij gemaakt, wat geheel past in het concept van ComCoast: het creeren 
van een brede waterkerende zone met vermindering van de overstromingsrisico's. 
Het versterkingssysteem betreft een zorgvuldig uitgekiend geosysteem, dat op een 
vindingrijke wijze onder de bestaande grasmat wordt aangebracht. In februari en maart 
Z007 zijn unieke proeven uitgevoerd op een echte dijk om dit systeem en het 
onversterkte gras op hun sterkte te testen. 

D oor de zeespiegelstijging en zwaardere golfaanva l conce pt is de prirnaire zeedij ken d oorbraakvrij t e 

als gevolg van klirnaatver and ering zal her waarschijn  ma ken en regelijkertijd toe te staan dar af en w e 
lijk nodig ziin om in de nabi je roekornsr de dijken meer zcewate r over de d ijken kan slaan . 

lan gs de kust steeds verder te verhogen . H er is daarbij belangri jk de kruin en her binnentalud 

Co m Coast beoogr deze tre nd om te bu igen . van de dijken overs lagbestendig te maken. 

Ee n belangrijk onderdeel van her ComCoast 
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Grasversterkingssysteem 

In 2005 heeft een consortiu m van R oyal H askoning 

en Infram BV, als onderdeel van ee n d oor Ri jkswa 

te rstaat en CUR ui tgeschreven pri jsvraa g, 

een fun ctionele analyse van rnogelijke versterking s

systerne n uitgevoerd. Aan de han d hi ervan is een 

optirnaal versterkingssysteern uitged ach t. 

D it systeem, bestaand e u it een uitgeki en d geosy

steem dat op een speciale wijze onde r d e gra smat 

wordt aa ngebracht, is door Rijkswatersraat gelau

werd en geselecteerd voor bep roeving op een ec hte 

zeedijk. D e st abiliteitsver hogen de werking is drie

voudig: 1) H et geosysteem geeft het gr as extra veran 

kering door de vers trengelin g van de wortels met her 

syste em en 2) het syste cm gee ft extr a beschutting 

aan d e onde rliggen de kleilaag en 3) her systeern 
voor kornt afschuiving van her ta lud, doo rdat het over 

d e kru in is gelegd en veran kerd in her buitentalud . 

Verd er word t her geosysteem aa ngebracht zonder de 

besta ande gra smat re verwijderen en dus zonde r op

nieuw in te hoeven zaa ien : in her laatst e geval duurt 

het n amelijk vele jaren voordat de ni euwe grasmat 

op sterkte is. 

Op basis van de funcrione le anal yse heeft het co n

so rt ium geko zen voo r het F ortrac 3D- 120 sys teern 

van Huesker (figu ur 2a ) . H et aan brengen van het 

systeem kan op een wijze zoa ls in figuur 2b schets 

m atig is aangegeven : een m ach in e sn ijdt en licht 

het gras op, terwijl daaronde r d irect het geo sys teem 

wordt aangebracht . D eze werkwijze is nog ni et ope

ration eel en beh oeft n og verde re u irwerking. D aarom 

is voor de proeven op de d ijk het geo systeem op een 

provisori sche wijze aangebracht: d oor het gras te 

snijden en tijdelijk op rollen te wikkelen . D aarna is 

het sys tee m aanbracht en werd het gras teruggerold . 

Golfoverslagsimulator 

Voor de proeven was her nodig om her effect van 

overslaande golven op het binnentalud op natuur

getrou we wijze na te bootsen : dit wordt gerealiseerd 

door d e overslagsimulat or . In he t Kader van de 

voorbereid ing voo r de proeven op d e dijk werd deze 

simu lato r u itgewerkt , gebo uwd, gekalibreerd en be

proefd, gebaseerd op een co ncept van dr.ir. J.W. van 

de r Meer (co-au teur van di t artikel) , D e on twikke

ling en kali bratie werd gedaan mer een pr ot otype van 

I m breedt e . Nada t d cze geed blee k tc werk en , werd 

d e eigenlijke simulato r van 4 m breedt e gebo uwd 

(figuu r 3a en 3b). D e sim ulato r bleek ti jde n s de 

procve n uitstckend t e fun ctione ren . 

Proeven 

H et ond erzoek is begin 2007 , na voo rbe re ide nde 

werkzaamhede n in 2006, onder leiding van Royal 

H askoning d oor geno emd co nso rt ium u itgevoerd. 

D e re sulta te n zijn m omenteel in een uitwerkings

fase en het project zal de korn ende zom er m et een 

eind rapponage wo rden afgerond . H et is een bij

zonder project, om da t vele partiien , zowel van uit de 

overheid als ui t de m arkt, aan d e voorbereiding en 
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ui rvoering hebben m eegewerkt . Bovendi eo zijn der 

gelijke sterktep roeven nog nie t eer de r uitgevoerd op 

een echte dijk met ee n natuurgetr ouwe nabootsing 

van de golfoverslag . D at het uniek was, blijkt oo k al 

het uit feit dat op het laats te m oment her fund arnen 

teel onderzoek SBW (Sterkte- Belastin g-Waterkeren) 

van Rijkswaterstaat ook aa n het onderzoek deeln am . 

Dit gebe urd e d oor p laatsin g van extra m eetinstr u

rnen ren en het laten uitvocren van een extra proef op 

een ta lud van klei, n ad at h et grasdek was verwi jde rd . 

Bij de proeven is de golfoverslag opgevoe rd, t ot 

waar d en die ver boven de huidige n orm liggen. 

D it werd gedaan door stee ds zwaardere 'storrne n' 

m et een effectieve d u ur van ze s uur na te bootsen . 

D e resu ltaten m oete n n og verder wor den uitgewerkt , 

maar her is al duid eliik da t de beoogd e werking van 

her grasverste rking ssysteem wordt bewaarh eid. 

Dit b lijkt bijvoorb eeld ni t vergelijking van de schade

omwikkeling , nad at er schade aan de onve rsterkte en 

de verste rkte gra sm at (te r hoogte van d e vierkan ten 

in de proefvakken ) wa s aange brac ht . 

Overduideiij k bleek dat het gra s zich, ondan ks de 

Korte groe itijd, goed aan her geosystee m had kunnen 

figuur 3a: Kalibratie 

overslag.imulator met 

prototype 

figuur 3h (foto onde,): 

Overslag.imulator in 

werk ing op dijk 
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Figuur 4a: 

S<llade-ol1twikkelil1g 

ol1versterkt gras 

Figuur 4b: 

sehade-cntwlkkellng 

versterkt gras 

verankeren . Oak bleek de onderligge n de kleilaag 
goed door he t systeem te worden beschut, zodat 

verde rgaande ero sie in de kleilaag werd tege nge

gaan. Kleine ga ten en paaltjes bleken geen rne rkbare 
scha de te geven . 

Overigens was oak het onver sterlcte gra s onverwacht 

goe d be stand tegen de toegepaste zware golfoverslag. 

Dit was de reden dat er to t slot kunstrnatige schade 
werd aangeb rach t in zowe l he t onversterkte als in her 
versterkte gras . 

Verdere ontwikkeling 
Op bas is van de gunstige uitkomsten zal op m eer

dere plaatsen langs de Nederlandse zeekust de echte 

ste rkte van d e (huidige) dijken onder golfoverslag 

worden nagegaan . H ierbij wordt gedacht aan Fries

land, Noord-Hollan d en Zee land. 

H er we1slagen van de gr asvers terking, waarrnee de 

potentie van het ComCoast-principe wordt aange

toond, geeft oak alle reden am dit systeem ver der 

te ontwikkelen . H et zal hierbij met name gaan am 

de meest op tim ale wijze van aanbrengen, in nauwe 
relatie me t he t toe te passen systeern . _ 
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