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Elastocoast: elegante
oplossing steviger dijk
MARIA DEL GROSSO

ZWARTE HAAN Bij echt dijkwerkers-
weer, een koude, stevige bries, is
gisterochtend bij Zwarte Haan de
verbetering van de Waddenzeedijk
over een lengte van 13 kilometer
van start gegaan.

Bij de menginstallatie van aanne-
mer Heijmans, onlangs opgebouwd
aan de voet van de dijk, gaven Bé de
Winter, dagelijks bestuurder van It
Wetterskip, en Roeland Hillen, direc-
teur Hoogwaterbeschermingspro-
gramma van Rijkswaterstaat, het
startsein door het eerste Elastocoast
aan de voet van de dijk aan te bren-
gen.

Dit Elastocoast wordt voor het
eerst op zo grote schaal toegepast.
De 60 centimeter dikke laag die aan-
gebracht wordt, is een mengsel van
gedroogde steenslag en twee com-
ponenten bindmiddel. Na het men-
gen moet de laag binnen 25 minuten
aangebracht worden, anders hardt
het materiaal al uit. Eenmaal aange-
bracht is het twee keer zo sterk als

asfalt. En door de open structuur
remt het de golven.

Dat opdrachtgever It Wetterskip
hiermee innovatief bezig is, leidde
tot de complimenten van Hillen. Hij
wees erop dat de Friezen de oudste
waterbouwers zijn en hiermee nog
steeds bewijzen voorop te lopen. De
methode die gekozen is, drukt ook
de kosten. De oude dijkbekleding
kan blijven zitten en dat scheelt heel
veel werk. De Elastocoast zorgt voor
verzwaring van de blokken in de
teen van de dijk.

De menginstallatie voorziet eerst
3400 meter Waddenzeedijk bij Zwar-
te Haan van een laag. Daarna ver-
huist de installatie naar het indus-
trieterrein in Holwerd en als laatste
naar Wierum. Eind oktober van dit
jaar moet uiteindelijk 13 kilometer
verstevigd zijn. De investering vergt
12 miljoen euro.

Tijdens de tweede toetsingsronde
van de waterkeringen, een soort apk
voor de dijken, werd in 2006 en 2007
vastgesteld dat sommige stukken
Waddendijk niet aan de norm volde-
den. Negen projecten pakte It Wet-

terskip daarna op, de Waddenzee-
dijk is het laatste, aldus De Winter.
,,En dan komt er een derde toet-
singsronde.’’

Tot 2028 moet er volgens Hillen
nog 1100 kilometer dijk verstevigd
worden en moeten 250 gemalen en
sluizen worden aangepakt.

Dagelijks vijf
kranen in actie
Voor de dijkverbetering zijn dagelijks
gemiddeld vijf kranen in actie. Er
worden tijdens de werkperiode in
totaal 1600 ritten met vrachtwagens
gereden naar de drie plekken Zwarte
Haan, Holwerd en Wierum. Er wordt
21.500 kubieke meter grond ontgra-
ven en hergebruikt. Het materiaal dat
aangevoerd moet worden, bestaat uit
4750 kubieke meter klei, 3700 ton
breuksteen, 9200 kubieke meter
Elastocoast, 6800 ton waterbouwas-
falt, 290.000 ton slijtlaag en 47.000
vierkante meter geotextiel (doek voor
de ondergond).

Bij Zwarte Haan wordt de nieuwe laag op de dijk gestort. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


