
Altena Infra-materialen 
is onderdeel van Altena 
Groep, een 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.
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Sublieme stabiliteit en dijkveiligheid

Eenvoudige verwerking

Uniek inklemmingsmechanisme

Duurzame dimensionering

Minder onderhoud



InleIdIng
Veilige dijken zijn in ons land natuurlijk van 
onschat bare waarde. Bij de watersnoodramp 
van 1953 waren niet alle dijken veilig en zijn 
er dijken bezweken doordat dichte steenzet
tingen op ondoor latende kleibekledingen waren 
aan gebracht. Sindsdien worden dijken waarop 
golfaanvallen plaatsvinden voorzien van open 
steen glooiingsconstructies die op een waterdoor
latende filter laag zijn aangebracht. Vele testen 
hebben de meerwaarde van deze glooiingen zowel 
in het laboratorium als in de praktijk overduidelijk 
aangetoond. Bij deze constructies is het van groot 
belang om de dimensies van de filterconstructie 
en de dimensies van de steenzetting optimaal op 
elkaar af te stemmen. Er dient een juiste balans 
te zijn tussen o.a. golfoploop, waterdoorlatenheid 
van het filter, de openheid van de steenzetting en 
de maximale spleetbreedte tussen twee zuilen. 
Een gelijkmatige inklemming van de steenzet
ting zorgt voor extra stabiliteit, zeker wanneer 
opbolling  van de steenzetting wordt voorkomen. 
Bij RONA®ton+ is deze extra stabiliteit vastgesteld 
op 19% waardoor voor Steentoets benodigde 
fstab (de stabiliteitsfactor) gelijk is aan 1,19. Met 
name de hoge Hm0/( D) van 9,02 wekt daarbij het 
vertrouwen op.
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Beton  Standaard 2300 kg/m3, afwijkende betongewichten op aanvraag.
  Milieu ontlastende grondstoffen op aanvraag.
Deklagen  Standaard deklaag grijze beton, andere kleuren op aanvraag.
   Ecodeklaag voor microorganismen en algaangroei in het getijde gebied op aan

vraag.

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 “Vergelijkend 
onderzoek zetstenen voor dijken”, Deltares 2016, op aanvraag beschikbaar) en is opge-
nomen in het rekenprogramma Steentoets. De Steentoets stabiliteitsfactor  (fstab) is 1.19 
en de Hm0/( D) bij bezwijken is 9.02. 

Zuilhoogte Laagafmeting Oppervlakte Aantal zuilen Open ruimte Gewicht

in cm per laag per laag na uitlevering per m2

15 cm. ca. 115x100 ca. 1,15 m2  18 st. ca. 13 %  ca. 305 kg.

20 cm. ca. 115x100 ca. 1,15 m2 18 st. ca. 13 %  ca. 407 kg.

25 cm. ca. 115x100 ca. 1,15 m2 18 st. ca. 13 %  ca. 510 kg.

30 cm. ca. 115x100 ca. 1,15 m2 18 st. ca. 13 %  ca. 612 kg.

35 cm. ca. 115x100 ca. 1,15 m2 18 st. ca. 13 %  ca. 715 kg.

40 cm. ca. 115x100 ca. 1,15 m2 18 st. ca. 13 %  ca. 818 kg.

45 cm. ca. 115x100 ca. 1,15 m2 18 st. ca. 13 %  ca. 920 kg.

50 cm. ca. 115x100 ca. 1,15 m2 18 st. ca. 13 %  ca. 1022 kg.

TECHNISCHE SPECIFICATIE
RONA®ton+



UnIeke vormgevIng ronA®ton+

De unieke vormgeving van RONA®ton+ zorgt voor 
de hoge stabiliteitsfactor. De vorm van de indivi
duele zuilen, de honingraatzetting van de zuilen in 
het machinale pakket en de randafwerking van dit 
pakket zorgen samen met het inwassplit voor een 
ultieme gelijkmatige klemming van de zuilen. De 
vorm van de hoekoplossingen van de zuilen, taps 
toelopende kelken, 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 inklemming verzekerd, 
kan de glooiing nauwelijks opbollen en wordt 
transport  van filtermateriaal voorkomen. Zelfs 
een iets onnauwkeurige verwerking heeft hierop 
nauwelijks invloed. Deze werking wordt door 
de proeven  in de Deltagoot bevestigd (rappor
ten van Deltares, 2010 en 2016). Door de unieke  
vormgeving van RONA®ton+ kan een groot deel 
van het noodzakelijke onderhoud, het opnieuw 
aanbrengen  van inwassplit, achterwege blijven. 
Een glooiing van RONA®ton+ is een betrouwbare 
stabiele glooiing.

ToepAssIngen
De RONA®ton+ is veelzijdig toepasbaar als zware 
en zeer zware glooiingsconstructie, bodem en 
talud bekleding en als dijkbekleding. Voor toepas
sing van deze zuilen kunt u denken aan:
l    zeeweringen 
l    rivierdijken
l    overlaatconstructies 
l    strekdammen
l    kribkoppen
l    haven en kanaalkades

Minder voor de hand liggend, maar zeer effectief 
is de toepassing in: 
l    rammelstroken
l    verkeersremmende maatregelens 
l    trapconstructies
l    geluidswallen
l    brug en viaducttaluds

eén lAAg besTAAT UIT 18 zUIlen 
meT 7 verschIllende Typen meT de 
volgende  sAmensTellIng:

A standaard zuilen 7 stuks
B paszuil rechts 1 stuk
C paszuil links 1 stuk
D bovenzuilen 3 stuks
E boven hoekzuil rechts 1 stuk
F boven hoekzuil links 1 stuk
G onderzuilen 4 stuks
Het nummer 1 geeft de ontwateringsgaten aan; 
het nummer 2 geeft de splitvasthoudende tapse 
kelken aan.

sAmensTellIng lAAg ronA®ton+ vAn heT mAchInAAl Te verwerken pAkkeT.



Uitgebreide informatie, verwerkings voor-
schrif ten en referenties op aanvraag.

Kilbystraat 6, 8263 CJ Kampen
Tel. 085 0495020
info@altenagroep.nl
www.altenainfra.nl
 

verwerkIng
De RONA®ton+ wordt in machinale pakketten aan
gevoerd en kunnen per laag machinaal worden 
verwerkt. De vorm van het zuilenpakket maakt 
het gebruik van pallets overbodig (op verzoek be
hoort levering op pallets tot de mogelijkheden). De 
machinale pakketten worden eenvoudig met een 
standaard sorteerklem verwerkt. De bijzondere 
buitenrandafwerking van de machinale pakketten 
zorgt ervoor dat bochten probleemloos kunnen 
worden aangelegd zonder dat de inklemming van 
de zuilen verslechtert.

onTwerp/AdvIes
Voor de dimensionering van de glooiingsconstruc
tie kunt u gebruik maken van Steentoets, waarin 
de keuze voor RONA®ton+ is opgenomen, of kun
nen wij u de berekeningen die afgestemd zijn op 
de geldende ontwerpcriteria aanleveren.

voordelen
1.   Grote stabiliteit: 
 l   grote gelijkmatige inklemming door inter

locking
 l  voorkomen van gewelfvorming
 l  gelijkmatig verdeelde wateruittreding 
 l   verminderde splituitspoeling in hoekveran

keringen 
 l   geen stabiliteitsverlies door dichtgroeiende 

kanalen of onderuitspoeling
 l   geen stabiliteitsverlies door uitvoeringstole

ranties (door honingraat) 
 l  geen stabiliteitsverlies door malslijtage 
 l  stabiele overgangsconstructies
 l  gecontroleerd bezwijkmechanisme
2.  Goede verwerkbaarheid
 l   grote machinaal te verwerken pakketten 

zonder pallets
 l   pakket met rechte boven en onderkant om 

bochten te bekleden
 l  rechte begin en eindsets
3.  Lage onderhoudskosten
 l   minder splitverlies uit hoekverankeringen
 l   splitverlies uit ontwateringsgaten minder 

belangrijk voor stabiliteit
4.  Milieuaspecten
 l  besparing op inwasmateriaal
 l  meestal geen pallets nodig


