
De Altena-Groep is 
als organisatie actief 

op het gebied van 
advisering, levering van 

diensten en producten 
in de gehele 

bouwbranche. 

Bijzonder veel 
aandacht 

wordt hierbij besteed 
aan het milieu, waarbij 

milieuvriendelijke en 
duurzame oplossingen 

steeds de aandacht 
krijgen die ze verdienen.

Sublieme stabiliteit en dijkveiligheid
Eenvoudige verwerking

Overal uniek inklemmingsmechanisme
Duurzame dimensionering (dunner)

Minder onderhoud
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TECHNISCHE SPECIFICATIE
Rona®ton+ 

Zuilhoogte Lagenmaat
in cm.

Oppervlakte
per laag

Aantal zuilen
per laag

Open ruimte
na uitlevering

Gewicht
per m2.

15 cm. ca. 120x100 ca. 1,20 m2 18 st. ca 13 % ca. 320 kg.

20 cm. ca. 120x100 ca. 1,20 m2 18 st. ca 13 % ca. 427 kg.

25 cm. ca. 120x100 ca. 1,20 m2 18 st. ca 13 % ca. 534 kg.

30 cm. ca. 120x100 ca. 1,20 m2 18 st. ca 13 % ca. 641 kg.

35 cm. ca. 120x100 ca. 1,20 m2 18 st. ca 13 % ca. 748 kg.

40 cm. ca. 120x100 ca. 1,20 m2 18 st. ca 13 % ca. 854 kg.

45 cm. ca. 120x100 ca. 1,20 m2 18 st. ca 13 % ca. 961 kg.

50 cm. ca. 120x100 ca. 1,20 m2 18 st. ca 13 % ca. 1068 kg.

Beton Standaard 2400 kg/m3

 Afwijkende gewichten op aanvraag.
 Milieu ontlastende grondstoffen op aanvraag.
Deklagen Standaard deklaag grijze beton.
 Eco-deklaag op aanvraag.
 Kleur-deklaag op aanvraag.

-  Rona®ton+ voldoet aan de geldende BRL en de eisen zoals gesteld door 
Rijkswaterstaat voor betonzuilen. Rona®ton+ is KOMO gecertificeerd.

-  Rona®ton+ is met succes getest in de Deltagoot van Deltares (testrapport op 
aanvraag beschikbaar).

- Verwerkingsvoorschriften op aanvraag beschikbaar.

Laag bestaat uit 18 zuilen 
met 7 verschillende typen.

Samenstelling laag

A standaard zuilen  7  stuks
B paszuil Rechts  1 stuk
C paszuil Links  1 stuk
D bovenzuilen  3 stuks
E Boven hoekzuil R  1 stuk
F Boven hoekzuil L  1 stuk
G Onderzuilen zuilen  4 stuks

ton+

Samenstelling laag Rona®ton+ van het machinaal te 
verwerken pakket.
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Inleiding
Veilige dijken zijn in ons land natuurlijk van 
onschatbare waarde. Bij de watersnoodramp 
van 1953 zijn dijken bezweken doordat dichte 
steenzettingen op ondoorlatende kleibekle-
dingen waren aangebracht.
Voor dijken waarop golfaanvallen plaats vinden 
worden nu sinds lange tijd open glooiingscon-
structies toegepast die op een waterdoorla-
tende filterlaag zijn aangebracht. Vele testen 
hebben de meerwaarde van deze constructies 
zowel in het laboratorium als in de praktijk 
overduidelijk aangetoond. Bij deze construc-
ties is het van groot belang om de aard van de 
filter constructie en de aard van de steenzetting 
optimaal op elkaar af te stemmen. Er dient 
een juiste balans te zijn tussen o.a. golfoploop, 
water doorlatenheid van het filter, de openheid 
van de steenzetting en de maximale spleet-
breedte in de steenbekleding. Een gelijkmatige 
inklemming van de steenzetting zorgt voor ex-
tra stabiliteit, zeker wanneer opbolling van de 
steenzetting wordt voorkomen. Door het voor-
komen van opbolling wordt het transport van 
filtermateriaal verminderd.

Unieke vormgeving 
Rona®ton+  
De unieke vormgeving van Rona®ton+ geeft 
uiting aan die gewenste balans. De vorm van 
de individuele zuilen, de honingraatzetting van 
de zuilen in het machinale pakket en de rand-
afwerking van dit pakket zorgen samen met 
het inwassplit voor een ultieme gelijkmatige 
klemming van de zuilen. De vorm van de hoek-
oplossingen van de zuilen en de randafwerking 
van de pakketten houden het inwassplit vast en 

zorgen er zo voor dat het split op de zuilhoeken 
nauwelijks uitspoelt. Hierdoor blijft de inklem
ming verzekerd en kan de glooiing nauwelijks 
opbollen en transport van filtermateriaal voor
komen. Zelfs een iets onnauwkeurige verwer
king heeft hierop nauwelijks invloed.
werking wordt door de proeven in de Delta
bevestigd (rapport Deltares, juni 2010). Door 
de unieke vormgeving van 
zeer grote stabiliteit van glooiingconstructie 
bereikt worden

Toepassingen
De 
re en zeer zware glooiingsconstructie, bodem
en taludbekleding en als dijkbekleding. 

Voor de hand liggende toepassingen 
zijn te vinden in:
-
-
-
-
-
-
-

Minder voor de hand liggend, maar zeer 
effectief is de toepassing voor:
-
-
-
-
-

Verwerking
De 
aangevoerd en kunnen per laag machinaal 



 Voordelen
1.  Veilig door grote stabiliteit, 

die wordt verkregen door:

•  grote gelijkmatige inklemming 

door interlocking

• voorkomen van gewelfvorming

•  gelijkmatig verdeelde 

wateruittreding

•  verminderde splituitspoeling in 

hoekverankeringen

•  geen stabiliteitsverlies door 

uitvoeringstoleranties (ten 

gevolge van honingraat)

•  geen stabiliteitsverlies door 

malslijtage

• stabiele overgangsconstructies

• gecontroleerd bezwijkmechanisme

2. Goede verwerkbaarheid

•  grote machinaal te verwerken 

pakketten

•  stabiliteit in pakketten, waardoor 

pallets overbodig zijn

• modulaire bochtensets

• rechte begin- en eindsets

3. Lage onderhoudskosten

•  minder splitverlies uit 

hoekverankeringen

•  splitverlies uit ontwateringsgaten 

minder belangrijk voor 

stabiliteit en dus minder 

onderhoudsgevoelig

4. Milieuaspecten

•  betonbesparing of extra veiligheid 

door optimale dimensionering

• besparing inwasmateriaal

• toepassing CO2 binders mogelijk

• geen pallets nodig

zorgen er zo voor dat het split op de zuilhoeken 
nauwelijks uitspoelt. Hierdoor blijft de inklem-
ming verzekerd en kan de glooiing nauwelijks 
opbollen en transport van filtermateriaal voor-
komen. Zelfs een iets onnauwkeurige verwer-
king heeft hierop nauwelijks invloed.  Deze 
werking wordt door de proeven in de Delta goot 
bevestigd (rapport Deltares, juni 2010). Door 
de unieke vormgeving van Rona®ton+ kan een 
zeer grote stabiliteit van glooiingconstructie 
bereikt worden .

Toepassingen
De Rona®ton+ is veelzijdig toepasbaar als zwa-
re en zeer zware glooiingsconstructie, bodem - 
en taludbekleding en als dijkbekleding. 

Voor de hand liggende toepassingen 
zijn te vinden in:
- zeeweringen
- rivierdijken
- overlaatconstructies
- stuwdammen
- strekdammen
- kribkoppen
- havenkades

Minder voor de hand liggend, maar zeer 
effectief is de toepassing voor:
- rammelstroken
- verkeersremmende maatregelen
- trapconstructies 
- geluidswallen
- taluds nabij en onder kunstwerken

Verwerking 
De Rona®ton+ wordt in machinale pakketten 
aangevoerd en kunnen per laag machinaal 

worden verwerkt. De vorm van het zuilenpak-
ket maakt het gebruik van pallets overbodig 
(op verzoek kan levering op pallets wel). De 
machinale pakketten worden eenvoudig met 
een standaard sorteerklem verwerkt. De bijzon-
dere buitenrandafwerking van de machinale 
pakketten zorgt ervoor dat bochten probleem-
loos kunnen worden aangelegd zonder dat de 
inklemming van de zuilen verslechtert. 

Ontwerp/advies
Voor de dimensionering van de glooiingscon-
structie kunnen wij u de berekeningen aanleve-
ren die afgestemd zijn op de geldende ont-
werpcriteria. Met name bij D&C projecten en bij 
projecten met een EMVI score kan dit leiden tot 
zeer gunstige prijs/kwaliteit verhoudingen.



Uitgebreide informatie, verwerkings-
voorschriften en referenties op aanvraag.

Bovenweg 13, 8084 PB ‘t Harde
Tel. 0525-653935 / Fax: 0525-651837
info@altena-groep.nl
www.altena-groep.nl

Filiaal Zwijndrecht
Kilweg 13-15, 3336 LL Zwijndrecht
Tel.nr. 078-6103157 / Fax.nr 078-6103117
 
Filiaal Zwaag
de Factorij 59, 1689 AK Zwaag
Tel.nr. 022-9269213
 

CRITERIA 
VOOR 
DUURZAME 
INKOOP:

Voldoet aan cradle to cradle.

Volledig gescheiden 
te demonteren.

Geheel recyclebaar.

Gewichtsbesparend of grotere 
veiligheid

Snelle verwerking.

Minder onderhoud.


