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‘Snelle, slimme, efficiënte’
dijkbekleding spoelt los
WILLEM BOSMA

WIERUM De nieuwe bekleding van
bijna 10 kilometer waddendijk tus-
sen Zwarte Haan en Wierum laat al
na een half jaar op diverse plaatsen
los. Het Wetterskip slaat alarm.

De uit een mengsel van steen en po-
lyurethaanhars bestaande deklaag
(Elastocoast) ,,voldoet niet aan de
verwachtingen’’, aldus Wetterskip
Fryslân. ,,Het spul hecht waarschijn-
lijk niet goed.’’

Na de hoge waterstanden van 11,
12 en 13 januari blijken de stenen op
veel plaatsen los te laten. De twee-
componentenlijm, die de boel bij el-
kaar moest houden, lijkt er her en
der af te zijn gespoeld. Losse stenen
rollen het talud af of zijn door de gol-
ven van twee weken geleden op de
asfaltbekleding van de kruin ge-
smakt.

Het spul was door Rijkswaterstaat
en adviseur Arcadis juist aanbevo-
len als een betere en goedkopere be-
schermlaag. De afgekeurde steenbe-
kleding mocht er gewoon onder blij-
ven zitten, wat een enorme kosten-
besparing inhield.

Met de Elastocoast-deklaag zou de
dijkbekleding de komende 50 jaar
een stormvloed moeten kunnen
trotseren, zoals die eens in de 4000

jaar de kust treft.
Het steen-lijmmengsel – een vin-

ding van het Duitse chemieconcern
BASF – is tussen 2006 en 2010 uit-
voerig getest in het Duitse wadden-
gebied en langs de Hollandse en
Zeeuwse kust. Het kreeg daarna de
goedkeuring van Rijkswaterstaat.

Het Wetterskip schreef de toepas-
sing in het bestek voor. Aannemer
Heijmans voerde het werk vorig jaar
tussen eind april en medio septem-
ber uit. Het is de meest grootschali-
ge toepassing van de elastische en
poreuze deklaag tot nu toe.

De verbeterslag kostte ruim 11

miljoen euro, die door het rijk zijn
betaald uit het budget voor hoogwa-
terbescherming.

Roeland Hillen, directeur van het
Hoogwaterbeschermingsprogram-
ma, prees bij de oplevering de Elas-
tocoast-dijk aan als voorbeeld voor
de rest van het land. ,,Het moet snel-
ler, slimmer en efficiënter’’, zei hij
op een symposium in Holwerd.

Het losraken van de bekleding is
dan ook een fikse tegenvaller voor
betrokkenen. Deskundigen van
Heijmans en het Wetterskip willen
de schade samen opnemen en de
mogelijke oorzaken van het falen

opsporen. Ook een waarnemer van
lijmproducent BASF verkende giste-
ren de losse-stenenzones.

Voor een dijkdoorbraak hoeft niet
te worden gevreesd, aldus het water-
schap. Daarvoor is de schade te op-
pervlakkig en de onderliggende ste-
nen bekleding te sterk. Maar herstel
zal hoe dan ook nodig zijn.

De Elastocoast-bekleding is aan de
onderkant het dikst en heeft een va-
riabele breedte. De bovenkant reikt
tot 2,50 meter boven NAP. DE golven
kwamen op 11 en 13 januari aanmer-
kelijk hoger,

Bij de hoogste stand (13 januari ’s
avonds) reikte de Waddenzee op de
dijk bij Holwerd zelfs tot 3 meter
+NAP. Dat was de eerste serieuze test
van het zo enthousiast onthaalde
wonderspul.

De ervaringen elders in Neder-
land en in Duitsland waren tot dus-
ver vrij goed. Maar bij Callantsoog in
Noord-Holland is er onraad. De Elas-
tocoast-deklaag van zestien strand-
hoofden laat er in grote brokken los,
meldt Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier.

Omdat de mossels op de brok-
stukken vlijmscherp zijn, moet aan-
nemer Heijmans ze zo snel mogelijk
van het strand verwijderen, klinkt
het. Ook daar moet de oorzaak nog
worden achterhaald.
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Zwarte Haan 19,60 23,00

Holwerd/Veerdam-West 38,30 40,60

Trijeboerehuzen 41,70 42,90

Wierum 47,45 50,00

Sectie Van km Tot km

De km-aanduiding is ontleend aan de paalnummers langs de kust

Wat sinds vijf maanden een verlijmde korst op de dijk bij Wierum was, is door de golven hier en daar veranderd in een bak met los grind. FOTO MARCEL VAN KAMMEN


