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Inditartikel wordendebegrippenveiligheid,betrouwbaarheid enduurzaamheid vaneenconstructie
bediscussieerd.Aanbodkomendespecifieke problemenvanduurzaamheid van hydrotechnischeconstructiesmettoepassingvanplanten:biotechnischeconstructies.Deauteurspresenterenecuduurzaamheidsmode! vaneenbouwobjectuitgevoerdmettraditionele materialen eue'envaneen biotechnischobject.Voordeanalysevandeeconomischeenecologischealsmedededuurzaamheidsaspecten
vanbeidevarianten isalsvoorbeeldeenoeververdediging vaneen waterreservoirgebruikt.
Hydrotechnischeconstructiesworden
hoofdzakelijk gebouwdvantraditionelematerialenzoalshout,beton,staalenbitumen.Het
gebruikvankunststoffen (geomembranen,
harsbeton)neemtechter toe,evenals,uitecologischeoverwegingen,levendeplanten.Deze
materialenhebbenbepaaldebouwkundigeen
gebruikseigenschappenenverschillen inweerstand tegenverouderingenallerleibeïnvloedingen vanuitdeomgeving.Duurzaamheid
vaneenconstructiehangtafvanhaaroorspronkelijke toestandenvan tijdsafhankelijke
processen.
Bijtoepassingvanlevendeplanten inconstructieswordtdeduurzaamheid bepaalddoor
debiotechnischeconditievandegebruikte
plantenendoordeduurzaamheid enstabiliteitvandeontworpen ecosystemen.Biotechnischeconstructiesonderscheidenzichvan
traditioneledooreenaantaleigenschappen,
ondermeerophetgebiedvanduurzaamheid.
Inditartikelwordttegendeachtergrond
vaneentypischduurzaamheidsmodel vaneen
traditioneleconstructieeenvoorstelvooreen
eigenmodelvaneenbiotechnischeconstructie
gepresenteerd.Vanbeidenwordteenvoorbeeldgegeven,waarbijdeaandachtzichricht
opzowelduurzaamheids-enecologische
aspectenalsopdeeconomischeconsequenties.

teelvoordebeoordelingvandetoestandvan
waterkerendeconstructies.Laterkwamhet
onderscheid tussenveiligheidengebruiksgeschiktheid:eenobjectdatgeenrisicovan
beschadiging looptkantochnuttelooszijnals
gevolgvanbijvoorbeeld tegrotevervormingen,krasvormingenverliesaanmassadoor
corrosie.Alsvoorbeeld kaneenlozingsconstructievaneenwaterreservoirdienen,waarvanhetfalen,watnietnoodzakelijk vernietiginghoeft tezijn,deveiligheidvanhetgehele
objectkanbedreigen.Eenvoorbeeld hiervan
vormthetoverstromenvaneendijkin2001 bij
hetstuwmeerWióryinPolen.

Betrouwbaarheid heeft betrekkingopbeidesoorteneisen(veiligheid éngebruik).De
kennisoverdetoestandvaneenobjectopeen
bepaaldmoment(draagvermogenenbelastingen)maakthetmogelijkomzijn betrouwbaarheid opdatmomenttebeoordelen.Defactortijdéntijdsafhankelijke processenzijn
belangrijke onderdelenvandiebeoordeling.
Bijbetrouwbaarheidgaathetvaakoverkansen
diewordeningeschatvooreenbepaalde
gebruiksduur.Bijduurzaamheid spitstde
aandachtzichtoeophetbepalenvandietijd
(daarbijookgebruikmakendvandeprobabiliteitsbenadering).
Andereverschillen tussen betrouwbaarheidenduurzaamheid hebbentemakenmet
dehoeveelheid meegenomen beïnvloedingen.
Inhetgevalvanbetrouwbaarheid zijndatalle
factoren,zelfsdiemeteenzeerkleinekansvan
voorkomen,alsookhuncombinaties(ookhet
gedragvandegebruiker).Bijduurzaamheid
daarentegen gaathetomtamelijk constante
milicubeïnvloedingenenveroudering,dus
processendieafhankelijk zijnvandelevensduurvanhet object.
Duurzaamheidsmodellen
Vaneen traditionele constructie
Hetstandaard duurzaamheidsmodel van
eenconstructieuitgevoerdmet traditionele

Biotechnischebeschermingvandedyktaluds: ^roeifosc.

Veiligheid - betrouwbaarheid duurzaamheid
Veiligheid isongetwijfeld historisch het
eerstevandezebegrippen,gezienalshet'surplus'vandraagvermogenbovendemaximale
belasting.Hetbegripveiligheid is fundamenH20
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materialen wordt veelalvoorgesteld zoals
afbeelding 1 toont. In het begin heeft een
object het hoogste niveau van gebruikseigenschappen. In deloopder tijd daalt dit (neergaande stippellijn) en wanneer het moment
van het bereiken van het minimaal toelaatbare
niveau nadert, wordt onderhoud bepleit, dat
deoorspronkelijke kenmerken zalmoeten herstellen (verticale stippellijn). Het zou uiteraard
kunnen vóórkomen, dat deze kenmerken hierdoor belangrijker zouden worden dan de oorspronkelijke, maar meestal zal, ondanks
opeenvolgende onderhoudsbeurten, de waarde
van het object geleidelijk dalen (dikke neergaande lijn).Wanneer een volgend onderhoud
niet meer lonend is,wordt het gebruik beëindigd en het object gesloopt ofverlaten.
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Van een biotechnische constructie
Ingeval van biotechnische constructies in
beken, rivieren oftaluds voldoet het zojuist
beschreven model niet. Dat komt door het toepassen van levende organismen (verschillende
soorten planten).Voorbeelden van zulke constructies zijn beplante vooroevers ofversteviging van oevers oftaluds door planten. Het
duurzaamheidsmodel van een biotechnische
constructie moet twee fasen bevatten, namelijk deinitiële en de rijpheidsfase. In de eerste
fase zijn planten aan het groeien en krijgen ze
hun volledige biotechnische kenmerken; in de
tweede fase kunnen ze,afhankelijk van het
ecosysteem, praktisch onbeperkt blijven.
Indien een ontworpen constructie slechts in
een tussenstadium van ontwikkeling van de
toegepaste planten bruikbaar is,wordt periodiek onderhoud noodzakelijk.

nische waarde krijgen. Deze fase wordt meestal
afgesloten met onderhoud. Omdat het
gebtuikte ecosysteem betrekking heeft op een
bepaalde ontwikkelingsfase, leiden een bovenmatige groei van de planten en het bereiken
van een natuurlijke biologische evenwichrstoestand tot een afname van de gebruikswaarde van deconstructie. Een periodiek onderhoud wordt onontbeerlijk voor het herstellen
van degewenste toestand, hoeonstabiel vanuit
de natuur dan ook. Het signaal voor het plegen
van onderhoud ishet bereiken van het minimale toegestane niveau van de gebtuikscigenschappen.

Het duurzaamheidsmodel dat de hier
genoemde eigenschappen omvat, istezien in
afbeelding 2.Dedikgetrokken lijn geeft de verandering van degebruikswaarde van een biotechnische constructie weer, die in een tussenstadium verkeerr (bijvoorbeeld indevorm van
struiken enjonge bomen).Elke biotechnische
constructie moet eerst de initiële fase doorlopen, waarin na het aanleggen planten zich
moeten ontwikkelen, wortelen en een biotech-

Deverlenging vandedikgetrokken lijn
met een stippellijn heeft betrekking op een
biotechnische constructie diegebruik maakt
van eenecosysteem in het climaxstadium, bijvoorbeeld ooibos in het winterbed alseen soort
stroomlijn voordeafvoer van hoogwater.
Indien een biotechnische constructie uit een
vooreen bepaalde locatie natuurlijk ecosysteem bestaat, heeft zein principe in haar
volwassenhcidsfase helemaal geen onderhoud

Ajb. 1:

BiotechnischebeschermingtypeA:njpheids/ase (waterkant).

Afb.

Duurzaamheidsmodelvaneentraditioneleconstructie.

gebruikseigc11sehiip pen

nodig, hooguit alsgevolg van een bijzondere
gebeurtenis.

Vergelijking
Het stuwmeer Debem op deNarew (zijrivier van deWisla (Weichsel)) isin 1963in
gebruik genomen. Het reservoir is multifunctioneel en wordt gebruikt voot energieopwekking, scheepvaart, landbouw, recreatieen de
watervoorziening van Warschau. Het normale
peil ishier 79.02m boven dezeespiegel en het
minimale 78.52m.Derechterkant wordt
gevormd door de meestal hoge oever van de
vallei van deNarew, maar voor het beschermen van de laaggelegen gebieden aan de linkerkant (73.00à79.00m boven de zeespiegel)
zijn hier dijken aangelegd. Deoevers in de
golfzone worden beschermd door 10à 12cm
dikke platen uit gewapend beton in het werk
gemaakt met dilatatie om de 2 à3 m. De taluds
boven de platen worden beschermd door graszoden. Plaatselijk worden geprefabriceerde platen oftegels toegepast (om de stijghoogte van
golven te verminderen) en korte trajecten die
sterk blootgesteld staan aan de golfkrachten
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worden verdedigd door zinksrukken van rijshout en breuksteen ofzetwerk.Trajecten met
weinigopstuwing ofwaar water slechts tijdelijk aanwezig is,zijn onverdedigd.

jecten,waarvan het tempo afhankelijk was van
debeschikbare financiële middelen. In totaal
zijn tussen 1983en 1997versterkingen aangebrachr opzevendijkrrajecten over een totale
lengte van bijna 20kilometer. Hiervoor iscirca
675duizend kubieke meter zand gebruikt. De
totaleoppervlakre van de kunstmatige oever
bedraagt 38ha.Verderewerkzaamheden zijn
gepland over een lengrevan9km en een
oppervlakte van 18ha.

trajecten vervangen, maar eengroor deel van
de platen werd reeds na45jaar van exploitatie
vernieuwd. Deze naar verhouding goede duurzaamheidstoestand wordt veroorzaakt door
iets minder zware belastingen.

Diuirzacnnlicidsttspecteii
Na circa 20jaar van exploitatie van het
meerzijn duidelijke beschadigingen aan de
betonnen platen ontstaan. Deoorzaak hiervan
waseen slechte kwaliteit van beton eneen verkeerd ontwerp van dilatatie tussen de platen.
Eengrote porositeit van beton blootgesteld
aan negatieve temperaturen heeft, met name
indezone van schommelende waterstanden,
afkalving veroorzaakt opdeoppervlakte en op
de randen van de platen met een neiging tot
barsten en breken. Ookdebitumen vulling
vandedilatatiespleten iskapot gegaan door
ijsvorming. Dezebeschadigingen maken her
wegspoelen van het materiaal onder de platen
mogelijk, waardoor eengroot deelervan verzakte en dezandconstructie van dedijk onbedekt werd en blootgesteld aan verdereerosie.
Deduurzaamheid van betonnen bescherming
bleekminder dan verondersteld, hoewelzij in
het begin goed gefunctioneerd heeft. De
pogingen om dilataties teherstellen en het
materiaalonder deplaren aan tevullen, bleken
weinigeffecrief en van korteduur. Eengedetailleerde inspectie van de toestand van de dijk
en deinventarisatie van de beschadiging van
dewaterkant toonde aan,dat die over een lengtevan \z km onveiligis.Datmaakt 20procent
uit van de totale lengte van de 58km aan dijken rond het meer.
Deresultaten komen overeen met dievan
andere onderzoeken. Eeninspectievan ruim
350beronnen platen overeen lengre van een
paar honderd meter van een oeververdediging
van het reservoirSulejów inde rivierPilica
heeft aangetoond, dat na 20jaar van exploiratie
bijna dehelft ervan één ofander soorr beschadiging vertoonde en circaeenvijfde aan vervanging toewas.
Debetonnen verdediging van het derivatiekanaal van dewaterkrachtcentrale Dychów
werd na 60jaar vangebruik over aanzienlijke

A/b.3:

Degegeven voorbeelden laten zien, dat
betonnen verdedigingen instaat zijn, afhankelijk van deomsrandigheden van deexploitatie,
het een paar decennia volte houden, maar op
een bepaald momenr wordt de beheerder
geconfronteerd met de noodzaak tot een grondigonderhoud ofzelfs vervanging.Voor dit
soort werkzaamheden isdeverlagingvan het
stuwingniveau onontbeerlijk, wat veelalzeer
moeilijk voorelkaar tekrijgen is.Alsgevolg
hiervan wordt het onderhoud vaak uitgesteld
(watdeomvangvergroot),uitgevoerdop ad
hocbasis wanneer zich toevallig kansen voordoen toegang tot de verdedigingen te krijgen,
oferworden oplossingengezochr dieniet de
uitschakeling van het object van exploitatie
vereisen,maar diezijn meestal zeer kostbaar.

Voldoendemarevanverdichting van de
opgespoten zandbank en dezijn natuurlijke hellingvan het talud, waarop de
kracht van degolven wordr gebroken;
Weerstand tegen atmosferische invloeden;
Planten dieop deconstructie groeien,
worden verjongd door periodieke snoeiing
en het vrijkomend materiaal wordt toegepast in hydrotechnische werken;
Flexibiliteit bij de keuze van dedoorsnede.

Technische en economische aspecten
Geziende beschreven resultaten isbij de
RegionaleDirectie vanWaterhuishouding in
Warschau het ideeontstaan om dedijken van
het Zegrzynski meer te verdedigen door het
aanbrengen van een zandbank aan de waterkant en die met planten teverstevigen (afbeelding 3).Tweesoorten verdediging werden toegepast:een metjonge schietwilgen beplante
vooroeveren een vooroever mer zinkstukken,
wilgenvlechtwerk ofstortsteen. De laatste
wordt toegepast op trajecten, die blootstaan
aan sterkere golven.Daarnaast zijn voorde
keuzevanhet verdedigingstype maatgevend
de richting van deconstructie ten opzichte van
dedominerende windrichting, de aanlooplengtevandegolvenendebeïnvloeding door
de warerstroming.

Tot deeconomische voordelen kunnen
gerekend worden:
gemakkelijk, en dus ookgoedkoop, ontwerpen en toezicht uitoefenen opde aanlegwerkzaamheden;
gebruik van slechts één baggermachine
mer een paar mensen;
geen behoefte aan bouwmaterialen waarvan de productie veelenergie vraagt en
hieraan gekoppeld aanschaf-, transport-,
opslag-en aanlegkosten alsookde kosten
van het instandhouden van het bouwterrein,materieelen vastebediening;
hetuitvoeren vaneendeelvandewerkzaamheden met eigen middelen vande
investeerder (voorbereiden enplanren van
schietwilgen);het periodiekesnoeienomde
drierot vierjaar wordt daarentegen uitgevoerddooraannemers,dieopdezemanier
waardevolmateriaal,rijshout, verkrijgen.

Deeersre fase van her renaturahsatieprojecr isgerealiseerd in 1983.De tweejaar durende monitoring bevestigde degrote effectiviteit
van dezeoplossing,waarna vanaf 1986begonnen ismet de werkzaamheden op andere rra-

Biotechnischeverdedigingvaneenoever.

Ajb.4:

Vergelijkingvanaanleg-enonderhoudskosten vaneenbetonnenenvaneen
biotechnische oeververdedujing.

Verdediging van de dijk - type A
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Detoegepaste oplossing heeft de volgende
technische voordelen:
Demogelijkheid rot het winnen van
materiaal(zand)vanuit debodem, waardoor het volumevan het reservoir nier
afneemr;
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Beschrijving
1 — dijk
2 - platen uit gewopend beton
3 - opgespoten vooroever

4 — beplanting
5 - zinkstuk
6 • vlechtwerk of schietwilgen
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Afbeelding 4geeft een overzicht van aanleg-en onderhoudskosten van zowel een
betonnen alseen biotechnische verdediging.
Dat zijn vaste kosten op het huidige prijsniveau perstrekkende kilometer. Uit de grafieken blijkt, dat deaanlegkosten in principe vergelijkbaar zijn, want de iets hogere kosten van
de biotechnische verdedigingzouden gemakkelijk gereduceerd kunnen worden door de
dwarsdoorsnede van dezandbank iets kleiner
te maken. Verantwoord kan echter ookde iets
duurdere fen duurzamere) variant van de
betonnen constructie zijn. Hierbij iser vanuit
gegaan,dat het onderhoud van de beplanting
om devierjaar moet plaatsvinden (verticale
gedeelten op degetrokken lijn) en dat het
onderhoud van debetonnen verdediging de
vervangingvan 20procent van deplaten één
keer per 20jaar inhoudt (verticalegedeelten op
destippellijn). Het eerste uitgangspunt volgt
uit richtlijnen voor onderhoud van schietwilgen,het tweede uit de beoordelingsresultaten
van bestaande constructies.
Bijde vergelijking van alleen maar onderhoudskosten komr de biotechnische constructie,ondanks de noodzaak tot periodiek onderhoud, voordeliger uit de bus dan de betonnen
al na het eerste onderhoud van deze laatste
(onderhoudskosten vande planten zijn na
20jaar drie keer lagerdan het vervangen van
20procent van de betonnen platen).De onderhoudskosten van beidesoorten verdediging
zouden gelijk worden, indien de levensduur
van debetonnen verdediging circa 300jaar zou
bedragen, wat betekent, dat de periodieke vervanging vaneenvijfde van deverdediging niet
vaker dan eensper60jaarzou moeten plaatsvinden. Gezien de bestaande ervaringen lijkt
dat niet realistisch.

Natuuraspecten
Eenoever met een technische verdedigingsconstructie vormde (en vormr gedeeltelijk nog steeds) een aanzienlijk storend element in het landschap vandeoeverzone.Bij
sport en recrearie als hoofdfunctie van het
reservoir maakt die het onmogelijk om volledigde natuurwaarden ervan te kunnen benutten.Daarnaasr verhinderde een betonnen
plaat de toegang tot het water vanafhet land
en het aan walgaan bracht het risico van een
ongeval met zich mee.Het Zegrzynski meer
wordtgekarakteriseerd door hogeen korte
golfvorming, wat voor moeilijkheden bij
onervaren watersporters zorgt. In geval van
kapseizen van eenzeilboot ofeen kano was aan
landgaan overdesteileengladde betonnen
platen vrijwel onmogelijk. Betonnen oevers
waren meer dan eens de oorzaak van een
schipbreuk ofbeschadiging van plezierboren
tijdens hogegolven. Ookzijn dieren verdronken (huis-ofin het wild levende dieren),die na
26
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BiotechnischebeschermingrypeB: njpheids/ase (waterkant).

in her water tezijn gevallen er niet uit konden
komen.
Het nieuwe type verdediging is uitgevoerd
mer natuurlijke materialen: zand en schietwilgen,diemet hun wortelstelsels het zand
vasthouden. Deaarden vooroever met beplanting verbetert deesthetische en landschappelijke waarden van deconstructie, geeft een
goed leefmilieu voor vogels en andere dieren
enzorgt voor her herstel van de natuurlijke
ecologische corridor vanderivieren Narew en
Bug.Vanuit dewaterkant isdedijk open en
ingepast in het groen waarmee her meer
omringd is.Degrijze band van beton verdwijnt helemaal en deoevers maken een
natuurlijke indruk. Behalvede aangeplante
schietwilgen wordt ook begroeiing door wilde
planren waargenomen (els,berk, riet,bies).
Bekend zijn de reinigingseigenschappen
van wortclsystemen van met name verschillendesoorten wilgen. Het reeds beplanten van
circa 38ha oppervlakte met actieve wortelsystemen heeft zonder twijfel de kwaliteit van
het water verbeterd, wat des tebelangrijker is
omdar hereen reservoir vandrinkwater voor
deagglomerarie Warschau vormt (circa300
duizend kubieke merer per etmaal). Zwerfvuil,
dar nu gemakkelijk tussen deplanten achterblijft, kan eventueel eenprobleem vormen.
Derenovatie van dedijken van het Zegrzynski meer zorgde voor voldoende vesteviging
van debedreigde taluds.Enkelejaren ervaring
met deexploitatie van dezeverdediging bevestigt deeffectiviteit en rentabiliteit van de biotechnische oplossing. Het valt te betreuren, dat
definanciële mogelijkheden vande Regionale
Directie van Waterhuishouding het onmoge-

lijk maken de werkzaamheden voort te zetten
om het meer vollediggelijk remaken aan een
naruurlijk meer en regelijkerrijd de dijken
beter te verdedigen. Degepresenteerde methodevan renovatie van deoeververdediging zou
toegepast moeten worden in vergelijkbare
omstandigheden bij andere reservoirs, f
Foto's: Miroslaw Wedolowski

