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op grond van berekeningen met Steentoets (met stabiliteitsfactor = 1). Naarmate de 
steenzetting beter presteert ten opzichte van Steentoets, krijgt het een hogere 
stabiliteitsfactor toebedeeld. De stabiliteitsfactor wordt gebruikt om het resultaat van 
Steentoets aan te passen, zodat de hiermee berekende stabiliteit beter overeenkomt met de 
gemeten stabiliteit. 
 
De stabiliteitsfactor is de verhouding tussen de benodigde toplaagdikte die volgt uit de 
resultaten van het experimentele modelonderzoek in de Deltagoot en de benodigde 
toplaagdikte volgens Steentoets (met stabiliteitsfactor = 1), rekening houdend met een 
veiligheidsmarge.  
 
De stabiliteitsfactor kan niet gebaseerd worden op kleinschalige modelproeven (kleiner dan 
schaal 1:3), doordat bij steenzettingen sprake is van strijdige schaalregels. De stabiliteit op 
kleine schaal kan daardoor niet goed omgerekend worden naar de overeenkomstige stabiliteit 
op grote schaal. De huidige proeven zijn daarom uitgevoerd op grote schaal (schaal 1:1,6 ten 
opzichte van de ware grootte). De Deltagoot is bij uitstek geschikt voor het beproeven van de 
stabiliteit van steenzettingen, omdat hierin een dijk op bijna ware grootte kan worden 
ingebouwd en belast kan worden door grote golven. Door de grootte van deze golfgoot zijn er 
geen ongewenste schaaleffecten te verwachten. 
 
Het onderzoek is in mei - juli 2015 uitgevoerd onder leiding van M. Klein Breteler en D. Kaste. 
 

1.2 Steenzetting van Basalton 30 STS+ (Holcim Coastal BV) 
 
In dit negende deel van het vergelijkende steenzettingonderzoek is een steenzetting van het 
type Basalton 30 STS+ van Holcim Coastal BV onderzocht. In de naamgeving van dit type 
steenzetting betreft “30” de hoogte van de onderzochte zuilen in cm op ware grootte. 
Daarnaast staat “STS” voor “standaardset”. De toevoeging “+” duidt aan dat het een 
aanpassing betreft van het steenzettingtype Basalton 30 STS, dat in 2014 in de Deltagoot 
was beproefd, eveneens in het kader van het onderhavige onderzoek “Vergelijkend 
onderzoek zetstenen voor dijken”, zie Wolters (2016). Hoewel in de Deltagoot is gebruik-
gemaakt van verschaalde zuilen is in het onderhavige rapport in de naamgeving 
gebruikgemaakt van de zuilhoogte op ware grootte: Basalton 30 STS+. 
Basalton 30 STS+ is een type steenzetting van beton, dat op een filterlaag wordt toegepast 
om dijken en oevers te beschermen tegen golfaanval en stromingsbelasting.  
 

 
Figuur 1.2 Een steenzetting van machinaal geplaatste standaardsets (Basalton 30 STS+) op een dijk. 
 

Versterking Markermeerdijken - Dijkbekleding

overzichtskaart steenbekleding

De gras- en steenbekleding van een dijk is een essentieel onderdeel van de beschermde functie van de dijk. Het voorkomt dat het 
grondlichaam door de golven, stroming en hoog water wordt aangetast. De huidige bekleding voldoet niet meer aan de hedendaagse 
eisen en moet vervangen worden. Het grootste deel van de dijk bestaat uit een bekleding van klei en gras. De variatie is aanwezig in 
het onderste deel van het buitentalud. In onderstaande kaart ziet u waar welke type bekleding nodig is. 
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