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Inleiding
De inleidende key-note, opgesteld door de leidende
experts uit de VS, Japan, Noorwegen, Nederland,
Turkije en India memoreerde de eerste signi-
ficante constructie met EPS-blokken oftewel
‘geofoam’ op een onstabiele Noorse berghelling
uit 1972 en gaf een overzicht van de toepassings-
mogelijkheden van lichtgewicht ophogingen 
ontwikkeld in de jaren daarna. Het geringe 
gewicht van EPS maakt unieke ontwerpoplossingen
mogelijk, zoals zettingsarme (spoor)wegconstructies,
zonder voorbelasting, zonder palen en zonder 
omgevingshinder. Beperkte zetting impliceert 
minimale onderhoudskosten en lange ontwerp-
levensduur. Verder is sprake van beperkt ruimte-
beslag doordat (zelfs hoge) EPS-constructies 
zonder talud, dus verticaal, kunnen worden 
gerealiseerd. Ook de beperkingen kwamen naar
voren. Met de relatief lage stijfheid van het 
EPS moet zeker bij toepassingen onder zwaar 
belaste infrastructuur terdege rekening worden
gehouden. Toenemende maatschappelijke eisen –
smallere corridors in stedelijke omgeving, kabels
en leidingen, geringere beschikbare bouwtijd –
vastgelegd in EMVI-criteria bij de aanbesteding
zullen de behoefte aan snel te realiseren, licht-

gewicht infrastructurele aanpassingen en uit-
breidingen alleen maar doen toenemen.

Conferentie-impressie 
De Turkse vereniging van EPS-producenten 
EPSDER organiseerde van 9 tot 11 mei 2018 in 
Kyrenia op Noord Cyprus de EPS’18-conferentie
onder het motto “Think light – Do it right”. 149
participanten uit 23 landen (van alle continenten
behalve Australië) wisselden hun ervaringen uit
over allerlei aspecten van de implementatie van
EPS-blokken in infrastructurele constructies. De
voorgaande vier conferenties in Oslo (1985),
Tokyo (1996), Salt Lake City (2001) en Oslo (2011)
waren meestal gelieerd aan destijds ter plaatse
gerealiseerde grote projecten. Ook in dit geval
was inmiddels een eerste wegproject met EPS 
in Istanbul succesvol voltooid en dat was ook de
oorspronkelijk beoogde locatie voor de conferentie,
maar vanwege de terrorismedreiging is naderhand
naar Noord Cyprus uitgeweken. Het desbetref-
fende wegproject was bescheiden van omvang 
en de primaire doelstelling van de Turkse 
conferentieorganisatie was dan ook het stimuleren
van brede implementatie van EPS door kennis-
overdracht vanuit relevante buitenlandse project-

ervaringen. Illustratief voor de ambitie van de
bouwbedrijven in Turkije om kennis binnen te
halen is de overname van Ballast-Nedam, dat nu
een Turkse eigenaar heeft. De ambitieuze aanpak
van EPSDER bleek ook uit de gekozen luxe 
accommodatie, mediaopnames en het lidmaatschap
van internationaal zeer ervaren sleutelfiguren
in het organisatiecomité. 

Traditiegetrouw zorgden de Noren voor een 
historisch overzicht en presenteerden zij de 
key-note met een overzicht van de bijdragen van
de internationale experts. De key-note belichtte
verschillende lichtgewicht ophogingsvarianten
(verankering in het geval van onstabiele hellingen),
specifieke belastingsituaties (seismische aspecten),
leerzame monitoringsresultaten, minder bekende
spoorwegtoepassingen, de voor het activeren 
van boogwerking aangelegde EPS-blokken boven
ondergrondse duikers en leidingen en specifieke
materiaaleigenschappen. Het nabootsen van de
aardbevingscondities in de Japanse dynamische
testen met een 8 m hoge taludloze ophoging 
op werkelijke schaal was indrukwekkend. 
Andere speciale toepassingen waren fundaties 
bestaande uit verschillende (zware) EPS-types
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voor (tijdelijke) brugconstructies. Het bleek
bijvoorbeeld mogelijk een 36,8 m lange stalen
brugconstructie voor (beperkt) vrachtverkeer 
direct op de EPS-ophogingen (zonder palen) aan
te leggen zonder ontoelaatbare grote vervormingen.
Helemaal nieuw was de toepassing van in een
lichtgewicht ophoging geïntegreerde tunnel-
constructie van dunne gegolfde staalplaten. 
Dit unieke lichtgewicht tunnelontwerp zonder
paalfundering was een Nederlandse bijdrage. 

De 24 papers waren verdeeld over vier hoofd-
thema’s en werden tijdens twee paneldiscussies
door de experts nader besproken. De hoofd-
thema’s waren Projectvoorbeelden, Materiaal-
eigenschappen en modellering, Actuele toe-
passingen en Nieuwe concepten en speciale 
topics. De presentaties belichtten niet alleen de
inhoudelijke aspecten, maar toonden impliciet
ook het implementatiestadium van de licht-
gewicht ontwerpmethodiek per land. Turkije is
nog bezig met de introductie van het EPS. Voor
een grootschalig gebruik in de infrastructurele
projecten moet er nog know-how ontwikkeld 

worden. De duur van dit implementatieproces zal
naar verwachting, dankzij de kennisoverdracht 
tijdens de conferentie, significant ingekort 
worden. India is nog een markt in potentie. Er 
worden gesprekken met producenten gevoerd, 
er is interesse, maar een concreet project is nodig
om het beginstadium verder te ontwikkelen. 

In Noorwegen ligt de focus van het onderzoek op
de EPS-fundaties van bruggen zonder palen en de
boogwerking boven relatief diep gelegen duikers
en leidingen. In Japan worden de stabiliteitstesten
van grote EPS-constructies onder nog extremere
seismische condities dan vroeger getest. Hun 
tracés zijn immers per definitie seismisch extreem
gevoelig. In de USA lopen langdurige monitorings-
programma’s zoals bijvoorbeeld in Salt Lake City,
met onder andere EPS-toepassingen onder spoor-
constructies. Wat het materiaalonderzoek betreft
wordt keer op keer bevestigd dat het uit de oude
projecten vrijgekomen EPS intact is gebleven 
zonder verlies van mechanische eigenschappen.
Een interessante nieuwe toepassing van het EPS
blijkt als omhulsel van ondergrondse buizen en 

leidingen. Door de zo gecreëerde deformatiezone
kunnen de verticale en horizontale spanningen 
op de buizen met respectievelijk 85% en 75% 
afnemen. 

Nederlandse inbreng 
Nederland had een goede inbreng met vier papers
en evenzovele presentaties, deelname aan het 
International Scientific Comittee en deelname 
aan een afsluitende paneldiscussie ‘Technology
implementation experience and future direction
of EPS’, het voorzitterschap van de sessie ‘Present
Use of Geofoam’ en het geven van een interview
op verzoek van de conferentie-organisatie. De 
presentaties betroffen alle vier projectvoorbeelden,
ieder met eigen nieuwswaardige aspecten. 

Karakteristiek voor de in de eerste presentatie 
behandelde A4all-trambaanophoging (M. Dus̆kov
en J. de Jongh, 2014) was de fasering in dwars-
richting van de realisatie. Zo’n aanpak was 
uitsluitend mogelijk door het taludloze ophoging-
ontwerp. Het maakte een bouwtijdreductie 
mogelijk die noodzakelijk was om aan de strikte

Samenvatting
Van 9 tot 11 mei 2018 vond in Kyrenia op Noord Cyprus EPS’18 plaats, de 5e 
internationale conferentie over de infrastructurele toepassingen van EPS blokken
(geofoam). Onder auspiciën van de vereniging van Turkse EPS-producenten 
(EPSDER) wisselden deelnemers uit 23 landen actuele ervaringen met lichtgewicht
constructies uit. De aanzienlijke zettingsproblemen die we in Nederland hebben

met onze slappe ondergrond waren aanleiding voor vier presentaties over 
Nederlandse projecten met infrastructurele EPS toepassingen voor (voornamelijk)
weg- en trambaan-ophogingen Deze projecten deden qua complexiteit en omvang
niet onder voor de projecten die gerapporteerd werden uit de traditioneel met 
dit materiaal geassocieerde landen: Japan, USA en Noorwegen. 

Figuur 3 – NGO-gezichten tijdens de conferentie.

Figuur 4 – De snelwegverbreding van de A76
met tot 4 m hoog boven de taludlijn 
verticaal opgestapelde EPS-pakket.



61

buitendienstperiode van het langsliggende tram-
spoor te voldoen. In de 20 m brede en 360 m lange
ophogingen is in totaal 22.000 m! EPS verwerkt. 

In de tweede presentatie werd de 60 m lange 
snelwegverbreding van de A76 bij kruispunt 
Kerensheide besproken (M. Du"kov, M. den Uil 
en M. Fütterer, 2013). De verbreding voor extra 
rijstroken is gevormd door EPS blokken 2 m diep
in te graven en 4 m hoog boven de bestaande 
taludlijn verticaal op te stapelen (zie figuur 4). 
Het bestaande talud was al ingekort met een 
keerwand. Een industriële gasleiding daaronder
sloot een conventionele aanpak met een damwand
uit. De opdrachtgever RWS moest wel overtuigd
worden van de afdoende stabiliteit vanwege 
de verticale zijkant, maar uiteindelijk leverde deze
innovatieve oplossing (zonder ankers) een kortere
bouwtijd en lagere kosten op. 

De derde presentatie over een omvangrijke 
lichtgewicht rotondeophoging in de N222 
(M. Dus̆kov en J. Tameling, 2016) met 26.000 
m3 EPS trok veel aandacht vanwege de unieke
lichtgewicht constructie van een fietstunnel 
(zie figuur 5). Deze tunneloplossing werd vanwege
het innovatieve aspect ook opgenomen in de 
key-notes. Door de aanwezigheid van de hoog-
spanningsmasten langs de N222 waren heiwerk-
zaamheden uit den boze en daarmee een
paalfundering niet mogelijk. Een innovatief 
tunnelontwerp met kosteneffectieve 7 mm dunne
gegolfde staalplaten bood soelaas. Een omhulsel
van schuimbeton mobiliseerde de boogwerking en
hield het eigen gewicht van de tunnelconstructie
beperkt. Het evenwichtsprincipe waarborgde een
zettingvrij resultaat zodat het inbedden in de
lichtgewicht wegophoging van de rotonde geen
zettingverschillen opleverde. Ten slotte hoefde
dankzij de prefab montage-elementen de N222
slechts één weekend afgesloten te worden. 

In de vierde presentatie over een wegophoging in
de N201 (M. Du"kov en W. Erkelens, 2015) lag het
accent op de kwaliteitscontrole en het adequaat
anticiperen op de afwijkende uitkomsten. Dankzij
de aanwezige expertise kon er tot twee keer toe
geanticipeerd worden op de geconstateerde te-
kortkomingen ten opzichte van de ontwerpeisen.
De betrokkenheid van een deskundige adviseur in
de uitvoeringsfase is van belang voor het eind-
resultaat, was de conclusie. 

De Nederlandse ingenieurspraktijk op EPS-gebied
blijkt goed ontwikkeld in vergelijking met andere
landen, zeker in verhouding tot de omvang van 
ons land. De door de jaren heen opgebouwde 
expertise wordt steeds verder verfijnd. De concur-
rentie met andere methodes speelt daarbij een 
belangrijke rol. De voordelen van de toepassing
van het EPS moeten immers per project in een 

zogenaamde trade off matrix (TOM) aangetoond
worden. Bij de gepresenteerde succesvolle 
projecten zijn goede resultaten behaald, mede
door inschakeling van de combinatie van de 
competenties geotechniek en wegbouwkunde. 
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Figuur 5 – Lichtgewicht rotondeophoging
met EPS met tunnelconstructie zonder
paalfundering onder de N222. 
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