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1 Inleiding

Deze memo gaat in op de filterfuncties die de Grof Zand Barrière (GZB) dient te vervullen, en
de relevante filtercriteria die hiervoor in de literatuur gehanteerd worden. Het principe van de
GZB is toegelicht in ondermeer (van Beek et al. 2015). In principe kan de GZB gezien worden
als een filter onder de (berm van de) kering waarvan de korreis te grof zijn om te eroderen,
waardoor het pipingproces doodloopt op de barrière 1• Hierbij is het van belang dat het
natuurlijk aanwezige zand stroomopwaarts van de barrière niet door de barrière heen
getransporteerd kan worden, ten opzichte van deze grond dient de barrière dus als een filter.

Filters dienen over het algemeen aan 5 voorwaarden te voldoen om hun functie te vervullen
(International Committee on Large Dams 2015):
• Voorkomen dat korreis van de omringende grond erdoorheen uitgespoeld worden

Intern stabiel zijn
Voldoende draineren

• Niet cohesief zijn (geen scheur kunnen vormen)
• Voldoende sterk zijn, in algemene zin houdt dit in dat het filter materiaal onder de in situ

druk niet wordt verbrijzeld (waardoor de korrelgrootte afneemt.

De derde functie is voornamelijk van belang voor filters die deel uitmaken van een
drainagesysteem; en dus niet voor filters in waterkeringen die geen drainerende functie
hebben (USACE 2000). am pipevorming effectief tegen te gaan dient de GZB wei voldoende
doorlatend te zijn om te voorkomen dat stroming onder de barrière doorloopt (zoals bij een
damwand). De vierde functie is vermoedelijk voor de GZB geen issue wanneer (kwarts)
zandkorrels toegepast worden.

1 Naast de omvang van de korreis speien overigens meer factoren een rol, waaronder de
herverdeling van de grondwaterstroming en het contrast in doorlatendheid tussen het
oorspronkelijke zand en het zand van de barrière.
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In de literatuur zijn meerdere criteria en aanbevelingen beschikbaar die zouden moeten
garanderen dat een filter de bovengenoemde functies kan vervullen. Voor het tegenhouden
van de bovenstroomse grond gaat het veelal om criteria die de korrelgrootte (verdeling) van
het filter relateren aan de korrelgrootte (verdeling) van het omringende materiaal. Criteria voor
interne stabiliteit hebben alleen betrekking op de eigenschappen van het filtermateriaal zelf.
Om de doorlatendheid van een filter te garanderen is het daarnaast van belang dat colloïdale
deeltjes, die individueel klein genoeg zijn om door de  poriën in het filter te stromen, juist niet
tegengehouden worden. Daarnaast kan verstopping een chemische of biologische oorzaak
hebben, of een combinatie van deze factoren.

De eerste drie functies worden in de volgende drie paragrafen, waarbij de focus ligt op criteria
en aanbevelingen die het meest relevant geacht worden voor de functies van de GZB. Hierbij
wordt aandacht besteed aan verschillen tussen de situatie waarin een GZB wordt toegepast,
en de situaties waaraan deze criteria zijn ontleend. Op basis hiervan wordt een aanbeveling
gedaan van de criteria die bij de selectie van het materiaal van de GZB gehanteerd kunnen
worden.

2 Filteren van bovenstroomse grond

Voor een effectief filter dienen de poriën in het filter dusdanig klein te zijn dat de korrels van het
zand erachter er niet doorheen getransporteerd worden. Aangezien de poriegrootte lastig te
meten is, en voor een groot deel afhangt van de korrelgrootte, worden criteria vaak
geformuleerd in termen van de korrelgrootte (verdeling) van het filter en van het zand. Eén van
de meest gebruikte criteria is D15,Filter/D85,zand <5 (Lambe & Whitman 1969). Hierin wordt de
korrelgrootteverdeling bepaald aan de hand van zeefkrommes, dus D15 is de korrelgrootte
waarbij 15% van de massa van het materiaal kleiner is dan deze grootte.

Onderzoek heeft uitgewezen dat hoewel dit criterium voldoet voor uniforme zanden en filters,
dit niet altijd het geval is voor breed gegradeerde zanden (korrelgroottes van klei of silt tot en
met gravel)(Indraratna et al. 2007). Voor breed gesorteerde materialen, voorspelt het
bovengenoemde criterium een effectief filter terwijl dit tijdens proeven niet het geval bleek in
een studie van Indraratna et al. (2007). Wanneer het bovenstaande criterium betrokken wordt
op de korrelgrootte verdeling na het verwijderen van de korrelfractie groter dan 4,75 mm uit het
filtermateriaal wordt de effectiviteit in de beschouwde filter/grond combinaties in de
voorgenoemde studies beter voorspeld. Het criterium D15,Filter/D85,zand <5 voor korrels kleiner
dan 4,75 mm wordt daarom veelal gehanteerd bij het ontwerp van filters voor dijken en
dammen, met als aanvulling dat voor materialen met een brede sortering (van klei of silt
deeltjes tot en met grind) de maximale D15,filter 0,7 mm is (International Committee on Large
Dams 2015; USACE 2000).
Voor intern instabiele bovenstroomse grond waarin een fijne en grove fractie aanwezig is met
weinig tot geen tussenliggende korrelgroottes (zie ook paragraaf 3 over interne instabiliteit van
filters) kan suffosie optreden, het uitspoelen van fijne korrels tussen de grotere korrels door.
Daarvoor zijn onderstaande criteria niet direct toepasbaar.

Naast de grootte van de korrels en de poriën kan stroomsnelheid ook een rol spelen, met
name voor filters die net niet aan de D15,Filter/D85,zand <5 voldoen. Voor filters (met een uniforme
gradering van zand en filter) met een 7 < D15,Filter/D85,Zand <12 observeren Tomlinson en Vaid
(2000) dat zich een filtratiezone in het filter vormt die verdere erosie van het achterliggende



Datum
19 september 2017

Ons kenmerk
11200952-003-GEO-0001

Pagina
3/12

zand tegengaat. Echter als het verhang over het filter verhoogd werd, werden deeltjes alsnog
weggespoeld. Het effect van minder filtratie bij een hogere stroomsnelheid is ook door andere
auteurs beschreven (Bradford & Bettahar 2006; Kakuturu & Reddi 2006a; Kakuturu & Reddi
2006b). Daarnaast hebben de pakkingsdichtheid, de korrelvorm, en de concentratie van
gronddeeltjes die het filter instromen effect op de efficiëntie van een filter (Bradford & Bettahar
2006; Bedrikovetsky & Caruso 2014).
De meeste filtercriteria in de literatuur zijn gebaseerd op een korrelgrootteverhouding tussen
zand en filter, met aanpassingen om (enkele) effecten van de bovenstaande factoren ook
meegenomen. Een (niet uitputtend) overzicht van filtercriteria is opgenomen in onderstaande
tabel.

Tabel 2.1
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Criterium Bron Toelichting
(Terzaghi
& Peck
1948)

Criteria zijn op basis van
proeven door Terzaghi die
niet nader toegelicht zijn.

Opvallend hier is het grote
verschil tussen criteria voor
rondere en hoekigere
deeltjes.

Opgemerkt wordt dat de
korrelgrootteverdeling voor
ondergronden waarin zowel
gravel als silt aanwezig is,
bepaald moet worden na het
verwijderen van korrels
groter dan de No. 4 zeef
(4,75 mm) en dat het filter
weinig fines (kleiner dan de
No. 200 zeef) dient te
bevatten.

D15,Filter/D85,Grond < 5;
4< D15,Filter/D15,Grond < 20;
D50,Filter / D50,Grond <25

(Lambe &
Whitman
1969)

Gebaseerd op proeven door
Terzaghi en uitgebreid met
proeven door het Corps of
Engineers
De ondergrens van het
tweede criterium heeft vooral
betrekking op voldoende
drainagecapaciteit en is
daarom niet noodzakelijk
voor de GZB.

Voor grond met een brede
korrelgrootteverdeling van
grind tot silt of klei is het
eerste criterium niet altijd
afdoende, voor dat speciale
geval is gevonden dat erosie
ook nog optreedt door filters
met D15,Filter/D85,Soil <5
(Indraratna et al. 2007).
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Omringende grond wordt eerst opgedeeld in categorieën op basis van
het percentage deeltjes kleiner dan 0,075 mm. Hiervoor is de indeling:
C1 >85% fijner;
C2   40-85% fijner;
C3   15-39% fijner;
C4 < 15% fijner

(USACE
2000)

Criteria voor dijken
(levees) met een
betrekkelijk klein
verval (vele meters)
dus niet voor (hoge)
stuwdammen met
een verval van
tientallen meters of
meer.

Indien de
omringende grond
bestaat uit een
matrix van fijne
korrels waarin de
grotere korrels geen
onderling contact
hebben moet het
filter ontworpen
worden om deze
fijne matrix tegen te
houden, de grote
korrels spelen bij de
filtratie geen rol.

Wanneer er een
brede
korrelsortering is
van kleideeltjes tot
grind met alle
tussenliggende
korrelgroottes
(meestal C2
hiernaast) dient de
D15  van het filter
<0,7 mm te zijn om
de kleinere deeltjes
tegen te houden.

Het laatste criterium
voor base soils
categorie 4,
gronden, is
vergelijkbaar met
het criterium
D15,Filter/d85,grond <5
in (Lambe &
Whitman 1969),
waarbij voor het
USACE criterium
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wel eerst de korrels
groter dan 4,75 mm
verwijderd dienen te
worden.

D50,filter ca. 4*D75,grond voor de korrelverdeling fijnste watervoerende laag
waarover het filter wordt aangebracht.

(Kiwa 2000) Vuistregel uit het
Kennisdocument
Putten(velden) dat
is opgesteld aan de
hand van de
beschikbare kennis
over pompputten
voor
waterbedrijven.
Dit is slechts een
aanbeveling, en
verschillende
waterschappen
hanteren
verschillende
criteria. De selectie
van het
filtermateriaal hangt
vaak ook sterk af
van wat
beschikbaar is
(Kiwa 2000)

Dc35/D35Grond,oppervlak<1
Hier is Dc35 de poriegrootte waarvoor 35% van de poriën in het filter
kleiner zijn en D35Grond,oppervlak is de korrelgrootte waarvoor 35% van het
oppervlak (niet het gewicht) van de grond kleiner is.
De korrelgrootte verdeling op basis van oppervlakte wordt wel
berekend aan de hand van de korrelgrootte verdeling aan de hand van
gewicht.
Formules zijn in deze publicatie afgeleid om poriegrootte verdeling te
berekenen aan de hand van korrelgrootteverdeling en relatieve
dichtheid.

(Indraratna et
al. 2007)

Doordat de D35 van
de grond bepaald
wordt op basis van
oppervlak en niet
op basis van
gewicht (of aantal
korrels) is deze
maat ook
toepasbaar op goed
gegradeerde
gronden of gronden
met grind en silt.

3 Interne stabiliteit van het filter

Interne stabiliteit houdt in dat de kleinere korrels in een filter niet tussen de grovere korrels
door weg kunnen stromen, suffosie. Bij opwaartse stroming zal bij intern instabiele materialen
korreltransport optreden bij lagere verhangen dan het kritische verhang (van ca. 1) in intern
stabiele materialen (Skempton & Brogan 1994; International Committee on Large Dams 2015).
Dit wordt wel toegeschreven aan het feit dat het korrelskelet gevormd wordt door de grotere
korrels waardoor de effectieve spanning op de kleinere korrels gering is, deze kunnen door
stromend water makkelijker eroderen. In de literatuur is een veelvoud aan criteria voor interne
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stabiliteit, zie bijvoorbeeld “Internal Erosion of Existing Dams, Levees and Dikes, and their
Foundations” (International Committee on Large Dams 2015). Aangezien een breed
gegradeerd filter over het algemeen onwenselijk is (dit brengt naast interne instabiliteit ook het
risico van segregatie tijdens het aanbrengen met zich mee), zijn hier slechts enkele eenvoudig
toe te passen criteria voor de interne stabiliteit van het filter opgenomen.

Tabel 3.1
Criterium Bron Toelichting

(USACE
2000)

Criteria voor dijken
(levees).

Dit criterium
beschouwt alleen de
uiteinden van de
korrelgrootteverdeling
en niet de
tussenliggende
korrelgrootten.
Daarom is het aan te
bevelen (ook) de
methode van Kenney
& Lau hieronder toe
te passen.

Voor gronden met een bimodale korrelgrootte verdeling (een grove en
een fijne fractie) worden de twee fracties eerst gescheiden. Vervolgens
word voor de grove en fijne fractie een korrelgrootteverdeling gemaakt.
Dan dienen deze te voldoen aan de filterregel:
D15,grof/D85,fijn<4

Kezdi
(1979) en
De Mello
(1975) in
(Skempton
& Brogan
1994)

Dit is alleen van
toepassing wanneer
er duidelijk een grove
en een fijne fractie
onderscheiden
kunnen worden, met
weinig korrels met
een grootte
daartussen.
Aangezien dit niet
altijd eenduidig is lijkt
het criterium van
Kenney & Lau
hieronder beter
toepasbaar
aangezien hier de
gehele zeefkromme
beschouwd wordt.

Bepaling van het percentage korrels fijner dan D (f) en het percentage
korrels fijner dan 4D (g). Dit doen langs de gehele zeefkromme om het
maximum van g/f te vinden.
g/f > 1 voor dichtgepakte grond en
g/f>1,3 voor losgepakte grond.

Kenney &
Lau
(1985,1986)
in
(Skempton
& Brogan
1994)

Deze methode was
ontwikkeld voor
gronden met minder
dan 5% deeltjes
kleiner dan 0,075 mm
(International
Committee on Large
Dams 2015).
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4 Doorlatendheid

Aangezien de GZB niet de expliciete functie heeft om te draineren hoeven er geen strikte eisen
aan de doorlatendheid gesteld te worden. Deze moet echter wel zodanig zijn dat
waterstroming door de barrière heen kan, en niet eronderdoor, zoals bij een ondoorlatende
damwand, aangezien in dat geval de pipe onder de barrière door kan groeien. Daarom dient
de doorlatendheid van de GZB groter te zijn dan de doorlatendheid van de omringende grond.
Mogelijke oorzaken van verstopping van granulaire filters zijn verstopping door kleine deeltjes
die in suspensie zijn in het grondwater, verstopping door precipitatie (bijvoorbeeld ijzeroxide of
ijzerhydroxide neerslag), en verstopping door biologische activiteit, of een samenspel van de
bovenstaande oorzaken. Deze oorzaken worden hieronder kort behandeld.

4.1 Verstopping door fines (colloïdale deeltjes)
Het gaat hier om verstopping van het filter door deeltjes die zodanig klein zijn dat ze individueel
door de poriën van het filter kunnen stromen. In de grondwaterwinning is verstopping door
colloïdale deeltjes (ca. 1-200 μm) vaak een probleem (Kiwa 2000). Door de convergerende
stroming bij de put neemt de concentratie van deeltjes ter plaatse van de put toe en kunnen
deze deeltjes gefilterd worden wanneer meerdere deeltjes gelijktijdig een ‘brug’ vormen in de
poriën van het filter (Kiwa 2000). Verstopping van filters door deeltjes die individueel klein
genoeg zijn om niet gefilterd te worden is door meerdere auteurs in het kader van
grondwaterstroming, oliewinning en geothermie bestudeerd, en de mate waarin het filter
verstopt hangt sterk af van de concentratie van deeltjes in suspensie en de stroomsnelheid in
het filter (Khilar et al. 1985; Bradford & Bettahar 2006; Bradford et al. 2005; Reddi 1997).

Van belang is dat de concentratie van deeltjes in suspensie zodanig hoog is dat meerdere
deeltjes gelijktijdig een brug kunnen vormen. Doordat bij de GZB geen sprake is van drainage
of convergente stroming onder normale omstandigheden is dit proces van verstopping
waarschijnlijk minder relevant. Het zou wel zo kunnen zijn dat nadat er een pipe gevormd is,
deze nog gedurende lange tijd blijft bestaan, zodat de convergentie van stroming langer
aanhoudt. Desondanks is de stroming niet zo sterk convergent als bij een put. Daarom is de
verwachting dat indien er al deeltjes in suspensie zijn, dat deze eerder in de fijnere omringende
grond dan in het grove filter gefilterd worden, of dat ze door zowel de grond als door de
barrière heen stromen. Bij putten waar de stroming sterk convergeert, is de concentratie van
deeltjes nabij de put hoger, waardoor daar wel eerder verstopping in het filter optreedt. Van
Beek (2010) suggereert bovendien dat de poriegrootte op het grensvlak tussen een grof filter
en de omringende grond wel kleiner is, doordat een beperkt aantal korrels uit de
bovenstroomse grond in het filter migreren. Dit effect is niet waargenomen door Bradford
(2005) in een studie naar filtratie van colloïdale deeltjes op de overgangen tussen grovere en
fijnere materialen.

Convergentie van stroming in de GZB kan optreden wanneer zich al een pipe gevormd heeft
stroomafwaarts van de GZB. In dat geval zou een verstopping slechts lokaal zijn ter plaatse
van de pipe, en dit doet niet af aan de werking van de GZB.
Een abrupt verschil in de samenstelling van het grondwater (pH of zoutgehalte) of de
temperatuur van het grondwater zou ook tot een plotseling mobilisatie van bezonken
kleideeltjes kunnen leiden, dit kan worden geanalyseerd met de DLVO (Derjaguin, Landau,
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Verweij, Overbeek) theorie (Khilar & Fogler 1984; Khilar & Fogler 1987; Bedrikovetsky &
Caruso 2014). Dit kan een bron zijn van verstopping in de olie industrie waarbij met behulp van
injectie van zout water of heet water olie gewonnen wordt (Schembre & Kovscek 2005;
Bedrikovetsky & Caruso 2014). Echter dergelijke veranderingen zijn niet waarschijnlijk voor het
geval van de GZB.

4.2 Chemische of biologische verstopping
Chemische verstopping kan voorkomen wanneer er een verandering is het chemische
evenwicht van het grondwater. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer grondwater uit
verschillende lagen vermengd raakt, bijvoorbeeld ondiep zuurstofhoudend grondwater met
dieper water dat opgelost ijzer bevat (Van Beek 2010).
Om het risico van ijzerneerslag te bepalen is het dus van belang om te weten of het
grondwater anaeroob is en of het opgelost ijzer bevat. Als dit het geval is dient de toevoer van
zuurstofrijk water voorkomen te worden; dit is bij de GZB voorzien door een afdichtende laag
aan de bovenkant van de GZB aan te brengen zodat regenwater niet door het grove zand
infiltreert. Hoewel er bij het aanbrengen van de GZB zuurstof in contact komt met het
grondwater vormt dit geen blijvende bron van zuurstof. Bij het optreden van piping wordt aan
de oppervlakte weliswaar ijzerneerslag aangetroffen in de wellen, maar dit is een situatie waar
zuurstofarm grondwater uittreedt en in contact komt met de lucht. Bij het ontstaan van een pipe
is het niet de verwachting dat deze ijzerneerslag ook in de ondergrond optreedt, aangezien de
stromingsrichting van de ondergrond naar de pipe toe is, dus zuurstofrijk water zal niet in de
ondergrond infiltreren.

Biologische verstopping kan voorkomen wanneer de van nature aanwezige bacteriën in de
ondergrond een bron van voeding krijgen. In dat geval kunnen biofilms zich vormen die de
poriën van het materiaal verstoppen. Het is dus van belang dat het filtermateriaal geen
voedingsbron voor de bacteriën is. IJzer (ijzer II) is een mogelijke bron van voeding in de
aanwezigheid van zuurstof (Van Beek 2010). Bij het aanbrengen van een filter bestaand uit
(kwarts)zand, is verstopping door biofilms vermoedelijk geen issue. Verstoppingen bij piping
zijn in de praktijk ook nog niet onderzocht omdat deze vermoedelijk geen issue zijn.

5 Heterogene bodemopbouw

Aangezien het ontwerp van de GZB afhangt van de korrelgrootte verdeling van het omringende
materiaal dient ook rekening gehouden te worden met de heterogeniteit van de
laagafzettingen.

Een situatie die voor kan komen is een met scherpe overgangen tussen grover materiaal en
fijner materiaal in de lengte richting van de dijk, zoals geschematiseerd in onderstaande figuur.
Hoewel het grove materiaal misschien te grof is om pipinggevoelig te zijn dient de GZB,
gedimensioneerd op het tegenhouden van het fijnere materiaal, ook hierin doorgezet te
worden.
Door de hogere doorlatendheid in het grovere materiaal is de stroomsnelheid in dit materiaal
groter, en mogelijk groot genoeg om de fijnere korrels te transporteren die zich op het
grensvlak tussen grof en fijn bevinden, een vorm van contact erosie, indien de fijnere korrels
klein genoeg zijn om door het grove pakket te bewegen.
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Echter, om tot piping te leiden moet dit geërodeerde materiaal uit kunnen treden. Wanneer
contacterosie bovenstrooms van de GZB optreedt, zal de GZB de mobiele fijnere korrels
tegenhouden en zal de erosie niet voortschrijden. Wanneer contacterosie optreedt
benedenstrooms van de  GZB kan de pipe die zich al gevolg hiervan in het fijnere materiaal op
de overgang met het grovere vormt slechts terugschrijden tot de GZB.

Een andere situatie die zich voor kan doen is de aanwezigheid van kleilagen of klei lenzen in
de ondergrond die mogelijk als dak voor een voortschrijdende pipe kunnen dienen. In
dergelijke gevallen zal het risico op piping voor zowel de zandlaag direct onder de deklaag, als
voor zanden onder de kleilagen moeten worden beschouwd. Indien het risico op piping uit de
diepere laag ook bestaat dient de GZB tot in die laag doorgezet te worden tot in het
dieperliggende zand.

6 Aanbeveling

Om als effectief filter te dienen hangt de benodigde korrelgrootteverdeling van het
filtermateriaal af van de korrelgrootteverdeling van de bovenstroomse grond. Hierbij is de
interne stabiliteit van de bovenstroomse grond ook van belang. Indien de grond niet intern
stabiel (bestaat uit een grove en fijne fractie met weinig tot geen tussenliggende korrelgroottes)
is kunnen fijnere korrels weggespoeld worden wanneer de grondwaterstromingssnelheid
toeneemt, suffosie. In dat geval helpt een GZB bestaand uit één filter niet. Een oplossing zou
kunnen zijn om een gegradeerd filter te gebruiken, met meerdere filterlagen die van
bovenstrooms naar benedenstrooms grover worden. De vraag is in hoeverre dit goed aan te
brengen is, en of alternatieven zoals een zanddicht waterdoorlatend geotextiel in dat geval niet
de voorkeur verdient. In de Nederlandse praktijk is echter weinig ervaring met suffosie als een
bedreiging voor de waterveiligheid. Indien suffosie toch daadwerkelijk een risico vormt
(bijvoorbeeld mogelijk in Midden of Zuid-Limburg)is verder onderzoek aan te bevelen, buiten
het kader van de GZB.

Aangezien in kustgebieden en delta’s voornamelijk relatief uniforme zanden voorkomen (van
Beek 2015), is de verwachting dat een ‘eenvoudig’ GZB voor de meeste locaties in het
rivierengebied toepasbaar zal zijn. Voor relatief uniforme gronden, die voornamelijk uit zand
bestaan zijn de eenvoudige filterregels (D15,Filter/D85,Grond < 5; D50,Filter / D50,Grond <25 (Lambe &
Whitman 1969; USACE 2000)) naar verwachting toepasbaar. Daarnaast dient het niet cohesief
te zijn, waarvoor de richtlijn < 5% deeltjes kleiner dan 0,075 mm gehanteerd kan worden
(USACE 2000).
Wanneer grind aanwezig is dient de korrelgrootte verdeling bepaald te worden voor korrels
kleiner dan 4,75 mm, en voor zanden met een korrelverdeling die oploopt van kleiformaat tot
grindformaat dient een minimale D15,filter van 0,7 mm aangehouden te worden volgens
(USACE 2000). Deze methode is simpeler dan de methode op basis van constrictiegrootte
ontwikkeld door Indraratna (2007), uit studies met verschillende combinaties van grond en
filtermateriaal blijkt dat beide methoden de effectiviteit van een filter goed bepalen. Uit een
recente studie van gedocumenteerde gevallen van het daadwerkelijk bezwijken van dammen
en dijken blijkt ook dat er geen gevallen zijn waarin een dam of dijk met een goed ontworpen
filter is bezweken aan interne erosie (Fry 2016).
Zowel om segregatie tijdens het aanbrengen te voorkomen, en om de interne stabiliteit van het
filter te garanderen is een filter met een relatief uniforme korrelgrootte verdeling gewenst.



Datum
19 september 2017

Ons kenmerk
11200952-003-GEO-0001

Pagina
11/12

In navolging van (USACE 2000) worden geen criteria gehanteerd om doorlatendheid te
garanderen. Wanneer het filter aan de bovenzijde wordt afgesloten door een cohesieve laag
om de aanvoer van zuurstofrijk (regen)water tegen te gaan, en als het filter geen kortsluiting
maakt tussen watervoerende pakketten met andere grondwatersamenstellingen, is chemische
verstopping door neerslag van ijzer of biologische verstopping naar verwachting geen issue.

Naast de eisen aan filters dient de GZB ook pipevorming te stoppen doordat de grotere korrels
van de GZB niet meegevoerd worden met de stroming. Daarvoor is het wenselijk dat de korrels
groter zijn, aangezien grotere korrels meer erosiebestendig zijn. Het onderzoek gepland voor
de haalbaarheid van de grofzandbarrière als pipingmaatregel is hierop gericht.
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