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beroemde Amsterdamse cartograaf Joan Blaeu 
uit 1649. Deze restauratie zou uiteindelijk 
veertig jaar duren.
In de jaren negentig zijn de wallen deels 
afgegraven en opnieuw opgebouwd, waarbij 
ze zijn gestabiliseerd met uniaxiaal gestrekte 
geogrids. Desondanks zijn recentelijk enkele, 
oppervlakkige afschuivingen waargenomen in 
de wallen. Dit is ongewenst, omdat deze het 
aanzien van de wallen aantasten. Daarnaast 
kunnen dit signalen zijn van een verminderde 
standzekerheid. Dit zou de veiligheid in het 
geding kunnen brengen van wandelaars en de 
mogelijkheid kunnen beperken voor de inzet 
van (zware) machines voor beheer en 
onderhoud. Daarom is de geotechnische 
taludstabiliteit onderzocht, zowel op micro- als 
op macroschaal. Het eeuwenoude vestingont-
werp van Jacob Kemp en Adriaen Anthonisz 
van Alcmaer is daarbij beoordeeld volgens de 
huidige normen en richtlijnen.

Grondopbouw
Van de ondergrond was geen gedetailleerde 
informatie beschikbaar en er was weinig 
bekend over de grond waaruit de wallen zijn 
opgebouwd. Daarom is uitgebreid grondonder-
zoek uitgevoerd als basis voor het stabiliteits-
onderzoek De intensiteit van het grondonder-
zoek is gebaseerd op de Eurocode voor 
Geotechniek (NEN-9997-1). Dit betekent in dit 
geval, dat om de 100 m een sondering is 
uitgevoerd en dat er diverse boringen zijn 

gedaan waarin peilbuizen zijn afgesteld.
De grondopbouw op de ravelijnen (versterkte 
eilanden in de vestinggracht) is met handbo-
ringen verkend. De sterkte en het gewicht van 
de verschillende grondlagen zijn in het 
laboratorium bepaald. De diepte van de 
vestinggracht en de slibdikte op de bodem is 
gepeild met lodingen. Uit het grondonderzoek 
volgt dat de samenstelling van de wallen 
variabel is met zand en klei in wisselende 
pakkingsdichtheden. De ondergrond bestaat 
uit een 2 tot 5 m dikke deklaag van veen en 
klei op zand. De variaties in de deklaagdikte 
kunnen onder meer worden verklaard door de 
voormalige rivierarm aan de westkant van de 
vestingstad.

Soortenrijke grasmat
Vervolgens zijn stabiliteitsberekeningen 
uitgevoerd met de methode Bishop. De 
veiligheidseisen zijn gebaseerd op NEN 8707 
voor de beoordeling van bestaande geotech-
nisch constructies. Deze eisen zijn minder 
streng dan voor nieuwe constructies, omdat 
deze door hun fysieke aanwezigheid al een 
zekere vorm van bewezen sterkte hebben. Uit 
de analyse volgt dat een groot deel van de 
wallen voldoende stabiel is. Alleen een deel 
van de hoge wallen aan de westzijde van de 
vesting heeft volgens de huidige norm 
onvoldoende macrostabiliteit. Dat komt door 
de hoge en steile taluds, de lokale aanwezig-
heid van slappe lagen in de ondergrond en het 
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Vestingwerken blijven in tact
De vestingwerken van Heus-
den (gemeente Heusden) 
dreigen hier en daar af te 
schuiven. Minutieus gron-
donderzoek toont de oplos-
sing: op bepaalde plaatsen 
grondvernageling en ver-
nieuwing van de beschoei-
ing. Met als doel behoud van 
het historisch uiterlijk.

Vestingstad Heusden is omgeven door circa 6 
km aan vestingwallen en ravelijnen. Deze zijn 
in de zestiende eeuw aangelegd in opdracht 
van Willem van Oranje. In de tweede helft van 
de twintigste eeuw zijn de vestingwallen 
uitgebreid gerestaureerd. De afgelopen jaren 
waren er echter tekenen van verval zichtbaar, 
zoals verzakkingen en scheurvorming. Dat was 
een reden om de geotechnische stabiliteit van 
de wallen uitgebreid te onderzoeken. Het is 
van het grootste belang dat de verschijnings-
vorm van de vestingwallen hetzelfde blijft. 
Deze vormen immers het gezicht van de 
vestingstad Heusden vanwege hun cultuurhis-
torie.

Reconstructie
De Vesting Heusden is gebouwd volgens het 
Oud-Nederlands vestingstelsel. Belangrijke 
kenmerken zijn dat de wallen volledig zijn 
opgebouwd uit grond en dat naast de 
hoofdwal een onderwal aanwezig is. De 
hoofdwallen zijn maximaal 8 m hoog met 1:1 
taluds. De hoedanigheid van de vestingwallen 
is in de loop der jaren meermaals veranderd. 
Na de Tweede Wereldoorlog lagen de wallen er 
verwaarloosd en vervallen bij. In 1968 is 
ervoor gekozen om de vestingwallen exact te 
reconstrueren volgens de kaart van de 
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deels ontbreken van een onderberm. Het is niet 
verrassend dat de locaties met waargenomen 
afschuivingen ook volgens de berekeningen 
onvoldoende stabiel zijn. De macrostabiliteit 
van de lage wallen op de buitenwerken is 
voldoende.
Het fenomeen microstabiliteit is ook onder-
zocht. Dit is de weerstand van het talud tegen 
kleinschalige verzakkingen en erosie. De hoge 
en steile grastaluds zijn relatief kwetsbaar 
voor schade door hevige neerslag. Er kan 
echter een beheersbare situatie worden 
gecreëerd door op de aanwezige kleitoplaag 
een gesloten, soortenrijke grasmat in stand te 
houden. Daarnaast spelen beheer en onder-
houd hierbij een belangrijke rol, waarbij 

schades worden voorkomen of snel worden 
verholpen. 

Grondvernageling
In een variantenstudie zijn meerdere stabili-
teitsverhogende maatregelen globaal verkend 
en tegen elkaar afgewogen. Er is voornamelijk 
gekeken naar maatregelen die het aanzien van 
de wallen niet aantasten zoals gewapende 
grond, grondvernageling en onderwaterber-
men. Grondvernageling wordt het meest 
kansrijk geacht, omdat het effectief leidt tot 
een stabiliteitsverhoging van het talud van de 
hoofdwallen en nagenoeg onzichtbaar kan 
worden weggewerkt. Een bijkomend voordeel 
is dat structuur van de reeds in de wallen 

aanwezige geogrids hierdoor grotendeels in 
stand kan worden gehouden. Het ontwerp van 
de grondvernageling is daarom in detail 
uitgewerkt in een maatregelenplan.
De grondvernageling is een relatief kostbare 
oplossing, die gedoseerd dient te worden 
ingezet. Aanbevolen wordt om hier eerst ervaring 
mee op te doen bij een korte strekking en het 
ontwerp en de uitvoeringswijze vervolgens te 
optimaliseren voor andere strekkingen.

Beschoeiing
De bestaande oeverbescherming langs de 
vestingwallen bestaat uit een beschoeiing van 
kunststof met houten palen. Deze is deels in 
slechte staat en moet daarom worden 
vervangen. Op sommige plaatsen lijkt de grond 
onder de beschoeiing door te schuiven of voor 
de beschoeiing weg te spoelen. De nu 
aanwezige beschoeiing is globaal gedimensio-
neerd op basis van ervaring en vuistregels en 
heeft overal ongeveer dezelfde dimensies.
Er is een nieuw ontwerp gemaakt op basis van 
het uitgevoerde grondonderzoek. Daaruit blijkt 
dat met een iets zwaardere beschoeiing aan de 
Eurocode wordt voldaan. De precies benodigde 
dimensies en mate van verankering verschillen 
per strekking en zijn afhankelijk van de lokale 
geometrie, waterdiepte en bodemopbouw. De 
ontworpen beschoeiing bestaat voornamelijk 
uit 3 of 4 m lange houten damwanden. Op een 
aantal strekkingen zal de nieuwe beschoeiing 
ook direct het stabiliteitsprobleem oplossen.

Rietkragen
In de ontwerpfase zijn H+N+S Landschapsar-
chitecten en Marinus Kooiman Cultuurhistori-
sche Projecten bij het project betrokken. Dit is 
gedaan voor de landschappelijke inpassing van 
de benodigde versterkingsmaatregelen. 
Uitgangspunt is om de huidige verschijnings-
vorm, die de gerestaureerde vesting tot een 
‘showcase’ van het Oud-Nederlands vesting-
stelsel maakt, te behouden dan wel de 
expressie van het vestingwerk juist te 
vergroten. Deze analyse heeft onder meer 
geleid tot een aantal concrete aanbevelingen 
over de wijze van afwerking van de bovenzijde 
van de beschoeiing en de vormgeving van 
rietkragen. Aandachtspunt daarbij is het 
creëren van een contrast tussen een strakke 
voorkant van de ravelijnen en buitenwerken en 
een ‘natuurlijke’ achterkant.
De Gemeente Heusden neemt de aanbevelin-
gen mee in haar beleidsplan en is voornemens 
om de maatregelen de komende jaren 
geleidelijk en gefaseerd door te voeren. 

William Peters is beleidsmedewerker Water, 
Riolering en Klimaatadaptatie bij de gemeente 
Heusden; Werner Halter is principal consultant 
bij Fugro.
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De vestingwallen zijn exact gereconstrueerd volgens de kaart van de beroemde Amsterdamse cartograaf Joan Blaeu uit 1649.

Op basis van bodemonderzoek is een plan gemaakt om de vestingwallen van Heusden waar nodig te stabiliseren.
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