
Case study  

 

Erosiebescherming wadi’s  
De Groote Wielen, Rosmalen, NL  

Enkamat®
 A20  

Om in woonwijken regenwater af te voeren worden wadi’s gebouwd. 

Enkamat A20 wordt geïnstalleerd om het ontstaan van spoelgaten in de 

wadi’s te voorkomen.
 

Afkoppeling en inltratie in de ondergrond van regenwater 

afkomstig van daken, straten en andere verharde 

oppervlakten wordt steeds vaker toegepast. Het voorkomt 

dat schoon regenwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties 

terecht komt, en bovendien is het goed tegen verdroging. 

Een wadi is een aantrekkelijke en effectieve manier om 

regenwater te inltreren. Van oorsprong zijn wadi’s 

droogstaande rivierdalen; tegenwoordig duidt men hier ook 

binnenstedelijke plaatselijke verlagingen van het maaiveld 

mee aan. 
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De gemeente Den Bosch koos voor wadi’s in de 

nieuwbouwwijk ‘De Groote Wielen’ in Rosmalen. Buiten de 

inltratiefuncties hebben de wadi’s hier ook een esthetische 

en een speelfunctie. In het midden van de wadi’s meandert 

een waterloopje, terwijl in de hogere delen meerdere 

speelvoorzieningen zijn aangebracht. 

 

 
Tijdens en na inke regenbuien komen grote hoeveelheden 

water via het maaiveld in de wadi’s terecht; water dat via de 

oppervlakte naar de lager gelegen punten stroomt. Hier 

ontstaan direct spoelgaten. 

 

 
Om de wadi’s tegen deze erosie te beschermen en om ze 

permanent groen te houden is Enkamat A20 geïnstalleerd. Na 

het maken van de grondproelen werden de wadi’s 

ingezaaid. Vervolgens werd Enkamat A20 uitgerold. Om het 

geheel kindvriendelijk te maken werden de matten met 3 cm 

teelaarde afgestrooid. 

 

 

 

 

 

Enkamat A20 is een driedimensionale voorgevulde 

structuurmat die dankzij open ruimtes in de mat zeer goed 

doorgroeibaar is. Al snel na de installatie raakte Enkamat A20 

volledig begroeid. De ondergrond is gestabiliseerd en 

uitspoeling komt niet voor.

 

 
Enkamat A20 voldoet aan alle eisen van het Besluit 

Bodemkwaliteit

 

 
Wilt u meer weten over dit project? Neemt u dan contact met 

ons op. 

  

 

 
Locatie:   De Goote Wielen, Rosmalen, Nederland

 
Opdrachtgever:   Gemeente Den Bosch

 
Aannemer:   Van Rosmalen

 
Product:   Enkamat A20
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