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innovatie op de dijk met elastocoast
Polyurethaangebonden steenslag klaar voor de praktijk

Bekledingen vervullen een essentiële rol in de bouw van water-
kerende grondconstructies. Ze beschermen de dijk tegen erosie 
door stroming en golfaanval. Op plaatsen waar een grasbekle-
ding niet voldoende is, worden harde constructies aangebracht 
zoals stortsteen, (beton)blokken en diverse asfaltproducten. Bij 
open steenasfalt worden losse stenen met bitumen verbonden, 
zodat een stevige, samenhangende laag ontstaat. De laatste 
jaren zijn er echter steeds meer problemen met asfaltbekle-
dingen, die in toenemende mate verouderingsverschijnselen 
vertonen onder invloed van water, uv-straling en chemische 
aantasting. Met de polyurethaangebonden Elastocoast is een 
nieuw bindmateriaal geïntroduceerd in waterbouwkundige 
constructies dat beter tegen deze invloeden bestand is.

Eenvoudig productieproces
Het productieproces is erg eenvoudig: een mengsel polyu-
rethaan en breuksteen wordt in-situ op het dijkoppervlak 
aangebracht, waar het uithardt tot een zeer sterke, erosiebe-
stendige en duurzame bekleding. Doordat de ruimte tussen de 
stenen leeg blijft, heeft de bekleding een zeer open structuur. 
Deze open structuur zorgt ervoor dat de energie van inslaande 
golven snel dissipeert en dat de golven hun snelheid verliezen. 
Hierdoor wordt de golfklap opgevangen en de golfoploop over 
het dijktalud sterk geremd.
Het toepassingsgebied is min of meer gelijk aan dat van open 
steenasfalt. Het kan met een laag geotextiel worden toegepast 
op grond, maar is ook erg geschikt voor overlagingen van een 
bestaande steenbekleding. Het materiaal is zeer overslagbesten-
dig en daarom ook geschikt voor toepassing op het binnenta-
lud.

Uitgebreid onderzoek
Het materiaal is uitgebreid getest op uiteenlopende aspecten. 

Chemieconcern BASF is het grootste chemiebedrijf ter wereld. 
Het produceert onder andere polyurethaan. Dit polymeer 
wordt al zeer breed toegepast. Recentelijk heeft BASF een 
aantal polyurethaanvarianten ontwikkeld die goed toepasbaar 
zijn binnen de wereld van de civiele techniek, bijvoorbeeld bij 
dijkbekledingen. De nieuwe dijkbekleding heet Elastocoast: 
een laag met polyurethaanhars gebonden breuksteen. De 
eerste resultaten zijn veelbelovend, maar het blijkt lastig om 
Nederlandse dijkenbouwers te overtuigen. ARCADIS helpt 
BASF hierbij. Soms blijkt innovatie een zaak van lange adem.

Naast de gebruikelijke mechanische tests, zoals druk-, trek- en 
buigproeven, slijtage testen, (uv-)verouderingstests, golfklap-
experimenten en golfoploopmetingen, zijn de ecologische 
eigenschappen onder de loep genomen. Het blijkt dat de met 
polyurethaan bedekte steenslag een prima ondergrond is voor 
de vestiging en ontwikkeling van algen en wieren. De holle 
ruimten tussen de stenen vormen bovendien een fijne schuil-
plaats voor schelpen, slakken en andere kleine organismen. 
Laboratoriumonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam 
en waarnemingen op twee proeflocaties bevestigen dit. Boven-
dien loogt het materiaal niet of nauwelijks uit.
De polyurethaangebonden steenslag is in de praktijk getest op 
een aantal proeflocaties. Twee hiervan zijn in 2007 aangelegd 
langs de Nederlandse kust, in de Noordzee bij Petten en in de 
Oosterschelde bij Ouwerkerk. Het gedrag van de bekledin-
gen is nauwlettend in de gaten gehouden en diverse stormen 
zijn in detail geanalyseerd. Daarnaast zijn in 2008 proeven 
uitgevoerd in de levensgrote golfoverslagsimulator van Infram 
op een dijk in Zeeland. Hierbij wist de bekleding overslaghoe-
veelheden van 125 l/s/m zonder enige schade te weerstaan. De 
bekleding heeft in de praktijk boven verwachtingen gepres-
teerd, met een hoge weerstand tegen erosie en een snel herstel 
van de ecologische habitat.

Serieus alternatief
De polyurethaangebonden breuksteen is dus een serieus alterna-
tief voor bestaande bekledingen. Het innovatieve materiaal is 
momenteel per eenheid weliswaar iets duurder dan conventi-
onele oplossingen zoals open steenasfalt, maar de grote sterkte 
maakt reductie van de laagdikte mogelijk. Daarom kan voor 
ongeveer dezelfde prijzen per vierkante meter gewerkt worden. 
De verwachting is dat bij grootschaliger projecten nog prijs-
voordeel is te behalen door verdere optimalisatie van het pro-

ductieproces op de bouwplaats. Bovendien wordt meerwaarde 
behaald uit de sterke erosiebestendigheid, golfremmende 
eigenschappen en de ecologische en esthetische waarden. 
Een belangrijk voordeel is de eenvoudige manier van aan-
brengen en daarmee ook de reparatie en onderhoud van het 
materiaal. Mocht er een gat, scheur of overmatige slijtage van 
de bekleding optreden, dan is dit binnen een dag te repareren 
zonder dat hiervoor zware apparatuur nodig is. Een lading 
steenslag, een paar emmers van de polyurethaanhars en een 
kleine betonmixer zijn voldoende.

Het idee
Elastocoast is door BASF in Duitsland ontwikkeld; deze 
polyurethaan werd speciaal voor toepassing in de waterbouw 
geoptimaliseerd. Ingenieursadviesbureau ARCADIS heeft het 
chemiebedrijf bijgestaan bij het uitvoeren van de praktijkproe-
ven op de Nederlandse kust en het schrijven van een ontwerp-
handleiding. 
Kees Lazonder, projectleider bij ARCADIS: “Op de markt 
van polyurethaan is BASF een bepalende speler. Het materiaal 
wordt veel in auto’s toegepast. BASF is dan ook toeleverancier 
van die branche. Om verder te groeien en minder conjunc-
tuur gevoelig te zijn wilde men bij BASF nieuwe markten 
te verkennen.” Uit een brainstormsessie kwam het idee voor 
Elastocoast. Het werd in Duitsland getest en aan de Duitse 
kust gebruikt, met goed resultaat. Daarna keek BASF naar 
Nederland met zijn lange kustlijn: een grote afzetmarkt. 
Kees: “Rijkswaterstaat had er wel oren naar en gaf opdracht 
voor twee pilots. Voor de begeleiding moest BASF wel een 
Nederlands ingenieursbureau in de arm nemen. Dat werd 
ARCADIS.” De pilots slaagden en uiteindelijk besloten BASF 
en ARCADIS met elkaar in zee te gaan om Elastocoast op de 
Nederlandse markt te introduceren. 

Moeilijke markt
De penetratie van de Nederlandse markt blijkt echter moeilij-
ker dan gedacht. Met name het Expertise Netwerk Watervei-
ligheid (ENW), platform voor deskundigen op het gebied van 
beveiliging tegen overstromingen, keek aanvankelijk de kat uit 
de boom. Kees: “Dat het bedrijfsleven innovatieve methodes 
voor dijkbedekking ontwikkelde hadden ze nog niet bij de 
hand gehad. Dat was tot dan toe door instituten als de TU 
Delft gedaan. Er moest dus eerst door hun een manier verzon-
nen worden om de ontwerphandleiding te beoordelen. In die 
handleiding staat wat je wel en wat je niet met Elastocoast kan 
doen. Die hebben wij geschreven. Sinds kort is hij helemaal 
klaar. ”
De ontwerphandleiding sluit zoveel mogelijk aan op de be-
hoeften van de dijkbeheerder. Een dijkbeheerder kan een be-
kleding pas toepassen op een waterkering als de ontwikkelaar 
heeft aangetoond dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen uit 
bijvoorbeeld de Waterwet en het besluit Bodemkwaliteit. De 
ontwerphandleiding voor Elastocoast geeft ruim aandacht aan 
de aspecten waar deze eisen voor gelden. Het ENW heeft de 
ontwerphandleiding van commentaar voorzien.

Commerciële toepassing
Een tweede traject was, en is, het commercialiseren van Elasto-
coast in Nederland. Dat blijkt een zaak van lange adem. Voor 
BASF gaat het wat langzaam. Kees: “Je kunt goed merken dat 
het een productiebedrijf is dat snel tot deals komt. In de ci-
viele techniek werkt dat anders. Daar is de prijs ook niet altijd 
doorslaggevend. De introductie van Elastocoast is dan ook een 
kwestie van kleine stapjes en volhouden.” Op dit moment zijn 
wereldwijd tientallen commerciële projecten met Elastocoast 
gerealiseerd. Het grootste project is de overlaging van de Oes-
terdam van 12.000 m2. 

In de Zeelandse Bathpolder is 12.000 m2 Elastocoast aangebracht (2009) ter vervanging van 
Haringmanblokken (onder in de foto). Het verschil in golfoploopreducerende werking is goed 
zichtbaar in de veekrand (de rand met rommel die het hoogwater achterlaat). 
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Bij de overslagproef in Kattendijke wist de bekleding een overslag van 125 l/s/m zonder schade te weerstaan. 
FOTO: ARCADIS

Elastocoast bestaat uit een twee-componenten polyurethaanhars en breuksteen. 
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De met polyurethaan bedekte stenen bieden een prima 
ondergrond voor ecologische ontwikkeling.
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