
De Haakse Zeedijk
Van Vlaanderen tot Den Helder
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R.van den Haak, ing S&W

haakdijk@xs4all.nl; 



.             Wie is: Rob van den Haak? (1929)

HTS Scheepsbouw, 1953, praktisch jaar 8 mnd op de Dundee
Yard, in Schotland (om mijn engels te verbeteren)

Tekenkamer RDM en Avond-HTS Werktuigbouw, 1956 

Inspecteur bij Spido, sleep- en rondvaartboten in de R’damse
haven 

Theoretisch medewerker en inspecteur nieuwbouw bij de 
Baggerfirma Stevin

Chef Technische Dienst  van Bagger fa. Breejen van de Bout, 

Stichter van Vryhof Anchors b.v. in 1972 , welke 14 jaar later 
wereldtoonaangevend was voor ankers in de offshore en de 
baggerwereld met 140 patenten op ankergebied en patent op 
golfdempers in 1985 en in 2000 De Haakse Zeedijk (DHZ)  
geïntroduceerd 
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3.5 jaar bij de RDM  o.a. gewerkt aan huidplaten van de ss “Rotterdam”.       
Het schip ligt nu n.b. al in de R’damse haven opgelegd(!)

En daarna naar L.Smit Sleepdienst gegaan. 
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R.Van den Haak is de bedenker van de inmiddels zeer bekende 
dokschepen. 

Bij de Deltawerken in 1972 de eerste testen voor het 
Stevinanker uitgevoerd. Het was van de 13 verschillende 
ankertypes verreweg het beste anker en is daarna bij de 
Deltawerken gebruikt. Het door hem opgerichte Vryhof 

Anchors werd binen 14 jaar nr 1 voor de offshore.

Hij ontwierp in één 
en ochtend de “Stad 

Rotterdam” van Spido
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De grootste ankers ooit 
gemaakt in het door mijn 
vrouw en mij gestichte 
bedrijf Vryhof Anchors en in 
de Sogne-fjord gebruikt 
voor de bouw van in de 
diepe zee op de bodem te 
plaatsen boorplatforms

Eén van de drie 65 tons
Stevpris ankers gebruikt 
tijdens de bouw van een 

booreiland in de Sognefjord
dat op de bodem van de 
Noordzee werd geplaatst

Ik kwam thuis en zei:”Ik begin 
voor mezelf!”. Ze zei “Je bent 

gek maar ik doe wel mee!”.          
We waren binnen 14 jaar 

toonaangevend in de ankers!

In één avond en een ochtend op eigen 
initiatief dit schip, de “Rotterdam” bij 
Spido ontworpen. Het is twee weken  
daarna door de directie besteld. 

Golfdempers  
welke in het 
labora-torium
van de TU 
Delft zijn 
getest

Projecten bedacht door R. van den Haak



. Tijdens de oliecrises (1972) 
werd van olietankers de 
machinekamer afgebrand 
en omgebouwd tot 
vrachtschip .                        
Ik heb toen van dat tank-
deel een vaardok gemaakt.  

Transport óp een schip is 
tenslotte goedkoper dan 
aan een draad achter een 
sleepboot
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vaardok

Na veel drammen ging uiteindelijk 
de directie met een reder en drie 
andere baggermaatschappijen er 
over discussiëren.                                                                                    
Ik moest ze er ook nog eens van 
overtuigen dat je er mee moest 
varen en niet ergens in Jemen als 
dok gebruiken. Er zijn daarna vele 
vaardokschepen gebouwd.

.             



. Tijdens de oliecrises, toen ik 
bij Leen Smit werkte, werden 
de olietankers opgelegd en 
werd de machinekamer 
omgebouwd tot vrachtschip .  
Ik heb toen voorgesteld om 
van dat voorste tankdeel een 
dokdeel   te maken.  Transport 
op een schip is tenslotte 
goedkoper dan aan een draad 
achter een sleepboot
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vaardok

Na veel drammen lukte mij dat 
eindelijk en mocht aan mijn bureau 
uitrekenen wat het kostte om iets naar 
b.v Abu Dhabi te vervoeren en daar 
als dok te dienen. Uiteindelijk ging de 
directie met een reder en drie andere 
baggernaatschappijen er over discus-
siëren.                                                                                    
Eindelijk kon ik ze overtuigen dat je er 
mee moest varen en zijn er vele 
vaardokschepen gebouwd.

.             

“Ik hoorde blub, blub en zag 
toen een paddestoel  en dat 

was U!”.

In 1948 waren twee kinderen voor de 2e

keer ondergegaan en hadden 2 mannen 
vergeefs geprobeerd ze te redden. Ik had 

geleerd dat 3x ondergaan fataal is.
Met een zwaar zeiljack en schaatsen ging 
ik toen en zakte 2 m ervoor door het ijs. 

Toen onder het ijs door naar ze toe 
gezwommen, in mijn armen genomen en 

aan de kant gezet.



“De Zee stijgt en Nederland daalt” 
“Wat te doen????”

Rob van den Haak. ing

1. De rivieren stijgen mee met de zee. 

2. De combinatie storm en hoge 
rivieraanvoer  is dus zeer gevaarlijk 

3. Dat rivier water moeten we dan opslaan 
in bekkens

4. Het zeeniveau stijgt volgens KNMI deze 
eeuw 1 tot 1,8 mtr !!! 

5. Èn Nederland daalt òòk nog eens!

6. Over ca 1800 jaar zal de max opwarming 
bereikt worden!!! 7
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Het gemiddelde zeeniveau steeg van                         
1993 tot 2014 6,4 cm
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Omstreeks het jaar 800 was de temperatuur hoog                        
en omstreeks 1600 laag 10



t

Tijdens holoceen waren er 7 periodes met                    
sterke temperatuurstijging

Ook van 1180 tot 956 v. Chr  was er een stijging                                                                           
die sneller was dan die van de 20e eeuw

?

Nog 1800 jr 
te gaan?
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1700 jaar



 Het ijs drukt de aarde omlaag en Nederland omhoog.

 De mensen die  bij laag niveau bij de zee gingen 
wonen werden later geconfronteerd met een 
stijgende zee en overstromingen.

 Uit de Romeinse tijd rest nog een burcht die nu voor 
onze kust onder het zeeniveau ligt.

 Door de opwarming begint de zee steeds vlugger te 
stijgen! 12

Verschil aarde in de IJstijd en bij Opwarming

IJstijd                      Warme periode
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80-100m

20-40m

60-80m

700m

Waterdiepten van de Noordzee
Veel skeletten 
gevonden op de 
Doggersbank



Noord
zee 
wordt 
zee

Noord
zee 
wordt
droog

Op de Doggersbank zijn veel skeletten 
gevonden van verdronken dieren

450              400            350            300             250             200             150            100            50 heden
..

duizend jaar

Zeespiegelcurve tijdens de laatste 500.000 jaar.    
In deze perioden viel de Noordzee verscheidene           

keren droog
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Vanuit zee
In Nederland hebben sinds de Middeleeuwen vele 

watersnoden vanuit zee plaatsgevonden. Velen 
kregen de naam van de heilige wiens                             

het die dag was

Vanuit de grote rivieren
Langs de grote rivieren braken ook vele malen 

dijken door. Tussen 1750 en 1800 alleen al 152 keer. 
Na de oprichting van het 'Bureau voor den 

waterstaat' (het huidige RWS) in 1798 nam die 
frequentie snel af. 

Sinds het einde van de achttiende eeuw hadden de 
grote rivieren acht keer te maken met hoge 

waterstanden
Zes keer leidde dat tot grote dijkdoorbraken en 

overstromingen. 15



Ondanks strekdammen toch duinafslag
De Noordzee is inmiddels weer 80 m gestegen en de 

duinafslag wordt steeds intenser
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De Hondsbossche Zeewering vóór 
de zeewaartse zand uitbreiding                 

na een storm
P.S. Ook nu spoelt daar nog veel zand weg! 17

5 à 6 m
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Deltaprogramma en zandsuppleties

Gedeponeerd zand wordt  door stormgolven  en stroming  
weer zeewaarts gebracht  en verdwijnt naar de 
Waddenzee.                                                                                
Een deel stuift de duinen in.
Zandsuppleties zullen steeds intenser moeten gebeuren.

Nu 12  miljoen kubieke meter per jaar.  Moet eigenlijk al 
20 miljoen m3 zijn, in 2060 ca 40 en in 2100 ca 60 miljoen 
m3. 

De kosten daarvan                                                                    
zullen tot  2060 op                                                                         
totaal 11 miljard en
2100 op 38 miljard 
euro komen.

Zandafslag na storm 

Foto Piet van Noort
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Waar gaat het over ?

Voor heel noordwest Europa kunnen de gevolgen van 
klimaatverandering fataal zijn t.g.v. afkalven ijskappen, 
verdwijnen van zeeijs in het Noordpool gebied en de 
Zuidpool, het ontdooien van permafrost gebieden, 

veranderingen van oceaanstromingen en vergroting in 

het buienpatroon .
Als we niets doen overstroomt heel noordwest 

Europa. 
(De noordelijker gelegen landen stijgen) 
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Huidige toekomst

De rivieren stijgen met het 
zeeniveau mee om in zee te 

kunnen uitstromen.

Aanpassen rivierdijken 
bruggen, sluizen en 

zandsuppletie vragen dan 
elke eeuw een groeiende 

investering.         

Een Zeedijk voor de kust met 
bekkens welke op het 

huidige rivierpeil worden 
gehouden zal deze proble-

men oplossen!!

In 2006 voldeed de 
blauwe niet  en van de 
witte wist  men niets

Resultaten veiligheids toetsing 
primaire waterkerende kunstwerken,    

1 jan 2006
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De

Haakse

Zeedijk     .

1Zandsuppletie

Zuigsleuf

Waterkracht 
pompcentrale

De                   
Haakse       
Zeedijk

Dijkopspuiting

Kanaal voor 
IJsselmeer-
waterlozing

Het zand voor de dijk 
komt uit de blauwe 
sleuven.
Later zullen er ook 
waterkracht pomp-
gemalen moeten     
komen die dus 
elektriciteit 
opwekken.
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De Haakse Zeedijk
 In de drie bekkens waarin de rivieren kunnen 

uitstromen, wordt via spuisluizen het peil op 
het huidige  zeeniveau gehandhaafd.

 Onze rivieren, polders en IJsselmeer behouden  
hun huidige peil met behoud van bestaande 

dijken en infrastructuur.

 De waterveiligheid, de zoetwater problemen en 
verzilting zijn dan definitief opgelost.

 Aan beide einden spuisluizen en later bij 
gestegen zeeniveau gemalen te plaatsen om 

die ringstroom te creëren.

 De nu geplande dijken zijn aan kustzijde 4,5 km 
breed en +5 m NAP voor bewoning en 
bedrijven.

 Ze creëren bekkens van ca 23 bij 50 km



Meerlaagsveilig Deltaprogramma van RWS?

De investeringen voor ophogen binnenlandse rivier-
dijken zal met stijgend zeeniveau om de 50/75 jaar   
weer moeten gebeuren, een investering van ca 120 

miljard per eeuw

Bij een watersnoodramp zal het merendeel van de 
bevolking niet kunnen evacueren.

Als er 60.000 vluchtelingen naar Nederland komen is 
het hele land in rep en roer. Indien er 8 miljoen 

Nederlanders vluchten naar Duitsland en/of België is 
men daar óók niet zo blij mee, vooral doordat deze 

Nederlanders dan volslagen berooid zijn!
! 23



De meeste bestaande keringen 
van de huidige Deltawerken 

voldoen bij één meter 
zeespiegelstijging niet meer. 

Al deze problemen kan men  
oplossen door een Zuidbekken
aan te leggen van Vlaanderen 

(Zeebrugge) tot Hoek van Holland.

De afsluiting van de Wester-
schelde maakt het verhogen      
van de totaal 160 km lange       

huidige  Scheldedijken
dan overbodig .

De Haakse  Zeedijk



Voordelen
Het rivierwater stroomt vrij naar de 

bekkens.

Bescheiden inlaten van zoutwater en 
(flink) lozen van het rivierwater  creëren 

een verversende    kringstroom.

De waterinfrastructuur van Nederland 
hoeft verder niet meer aangepast te 
worden aan  het stijgend zeeniveau.

De Maasvlakte en Europoort blijven 
verbonden met zee.

Drijvende golfdempers beschermen de 
nieuwe kustlijn en “zuigen” zand aan.
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Alleen al een Zuidbekken (van 
Zeebrugge tot Hoek van Holland) 
is in staat om twee dagen extreem 
hoge rivierafvoer op te vangen bij 

gelijktijdige stormopzet op zee. 

Het zoetwater binnenlands is nu 
veilig. 

Na 1.5 meter zeespiegelstijging, in 
de volgende eeuw, wordt spuien 

praktisch niet meer mogelijk. 

Dan zal men pompgemalen 
moeten plaatsen.

26
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Uiteindelijke hebben de bekkens een 
bergingcapaciteit voor de gehele periode 

van extreem hoge rivier afvoer. 

Som van de afvoeren                    
Rijn, Maas en Schelde:

De gemiddelde afvoer is  2600 m³/s 
Een extreem hoge afvoer       20.000 m³/s 
Een extreem lage afvoer             700 m³/s 

Bergingscapaciteit en 
Afvoeren



Aanleg van windmolenpark en een 
vliegveld staan ook op het 

verlanglijstje.                                         

Men zal met het Midbekken dan 
meer haast moeten maken.

De nieuwe sluizen bij IJmuiden kan 
men in stand houden. 

Het Noordbekken zorgt voor 
afwatering van het IJsselmeer.

Maar…. er liggen al windparken t.p.v.     
de Haakse Zeedijk!!!

De Haakse Zeedijk
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• (Volgt, wijkt niet veel af van financieel deel uit 
presentatie van 10-05-2011)

De zeedijk voor de kust

•Door het zand direct achter de dijk op te zuigen 
worden de kosten gereduceerd tot                               

1/3 van de huidige

•Eén bekken neemt ongeveer                                       
10 tot 14 jaar in beslag.

08000+5 NAP 3500m



Dubbelladderdiepzuiger met 2 zuigbuizen

Tijdens hun draaibeweging worden er in één                                            
keer twee lagen  opgezogen.

De dubbele capaciteit (60 miljoen m3) vraagt dezelfde                   
bemanning als twee enkelladder zuigers en 2 schepen.

Ze verplaatsen zich via hun draaipoot en met hun eigen                   
ankers zowel zijwaarts als voorwaarts.

Ontwerp van R van den Haak

spudpaal



Vier dubbelladderzuigers bewegen 
de persleidingen langs de 700 m 

brede dijk heen en weer .

De achterste (blauwe) ponton is 
geballast.                       

31



Werkmethode

Het zand wordt uit de komende 
bekkens gezogen door 4 zuigers.

Ze verplaatsen zich gezamenlijk 
zijwaarts  respectievelijk vooruit. 

Nadat de dijk klaar is wordt het 
woon- en natuurdeel opgespoten 32

Dijk        woon-en natuurdeelDijk                             woon-en natuurdeel

Ca 8 km

strand

Ca 5 km 8 km



Geschatte huidige staatsbegroting                                                
vanaf 2008 tot 2100 
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Totaal incl.kustonderhoud via zandsuppletie                   
.  (52,6+54,8) 76 + 83 = 107 tot 159 miljard/eeuw

.                Kosten inclusief kustuitbreiding
2100/2050            2050/2100

ondergrens   bovengrens ondergrens bovengrens
Totaal Miljard          

Totaal miljard      52,6        76.0           54.8    83.1
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Eb- en vloedkromme tussen Hoek van Holland en IJmuiden

circulatie

gesloten

spuien

Door gericht de noord- en zuid 
spuisluis te openen kan men 
een verversende kringstroom 
creëren

Door gericht tijdens eb en vloed 
de noord- en zuidspuisluis te 
openen kan men de bekkens 

vers houden.
Ook kunnen de golven in het 
bekken de anderhalve meter 

bereiken. 
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Golfdempers stoppen zandafslag     
en beschermen de zeedijk

Gedurende storm wordt al vele         
.                eeuwen door de golven het zand       
.                 van de kust  gehaald en  noord-

.                waarts gestuurd. Het gevolg is dat   
.                Nederland continu zand op de kust  

.                moet suppleren. 

Tegenwoordig gebeurt dit via de zandmotor  in 
combinatie met zandsuppletie door hopperzuigers.

Golfdempers kunnen dit noordwaartse zandtransport 
stoppen. Vanaf de kust worden ze gedirigeerd en kunnen 

zand op wens zuidwaarts of noordwaarts sturen of op 
wens vasthouden of neutraal opstellen.       
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Ze houden zand vast en creëren een                   
steilere en veilige vooroever

Bij de top van de stormgolven wordt  
de golf versneld onder de ponton 

doorgedrukt en neemt  zand verder 
mee richting strand. 

Bij een golfdal is de druk lager, dus 
minder terugvloei van zand, waardoor 

een positief zandtransport vanaf de zee 
richting kust ontstaat.                                                       

De ontstane steilere gevormde vooroever vraagt ook minder zand



Draai de ponton radiografisch elk eind in een golftop                                                       
Door zuiging in het golfdal      en druk in de top       
liggen de golfdempers stil en dempen zo de golven.                            
.                Hier testmodellengte ca 2,7 m 

Zijn getest in de golftank TU-Delft

Richting waarin de 
golftop zich langs de 

ponton beweegt

37
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Golfdempers worden  
zo opgesteld dat hun 
einden gelijktijdig    
door opéénvolgende 
golftoppen worden 
bereikt en stil liggen

3

1

2



Uit het westen aanrollende golven worden door 
radiografisch vanaf de kust gedraaide golfdempers 

gedempt , waardoor het zand blijft liggen. 
Evenwijdig opgesteld  aan de golven stroomt       
het zand gewoon door naar de Waddenzee,    

schommelen heen en weer en kunnen         
daardoor stroom opwekken

Manipuleren met golfdempers (1)
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Men kan ookzo manipuleren dat bij eb het 
zand zuidwaarts of bij vloed noordwaarts 

stroomt. 

Op 3.5 km vanaf de dijk zijn ze    
nauwelijks zichtbaar.

Golfdempers kunnen dus de huidige kust  
zonder zandsuppletie handhaven .

Het passerend zand blijft noordwaarts                   
naar de Waddenzee doorstromen.

40

Manipuleren met golfdempers (2)
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De huidige 9 km lange Oosterscheldekering heeft 42 schuiven 
van 260 tot 480 ton.

Die looscapaciteit moet zo groot zijn omdat de huidige 
wateropvang klein is.  Bij de grote DHZ bekkens kunnen die 

aanzienlijk kleiner zijn. De hoge rivier aanvoer wordt in zeg drie 
weken geloosd , hetgeen dus ook geldt voor de latere  te 

installeren spuigemalen..



Kantelspuisluizen kunnen dat ook!!
Eenvoudige goedkope kantelsluizen, welke d.m.v. watertanks 

kunnen kantelen, worden vanaf de kust radiografisch 
geregeld. 

Om te zorgen dat het zand niet tegen de kanteldeur verzamelt, 
moet een sleufje voor  geringe zanddoorstroming zorgen. 

42
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Kantelsluis gesloten

Kantelsluis geopend

Hier in perspectief de kantelsluis

Oosterscheldedam



De Radikale oplossing is 
dus

Het Zd- en Midbekken hebben een 
noorddijk met sluizen

Golfdempers beschermen de dijk  
en dempen de golven naar 1,5 m

De eerste eeuw handhaven 
spuisluizen het bekken niveau. 

Later pompgemalen te 
installeren.

Het wateroppervlak van het 
zuidbekken incl. Westerschelde 

is ca 4500 km2. 

44

Schutsluize
n

Spuisluizen en 
Later gemalen
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1. Verankerde bakken met in 
(rode) mat verpakt zand.                                  
Bodem voorzien van mat  

(……)

2. De bakken wordt gekanteld 
door ballastwater binnen te laten

3. Het zand schuift met de 
(rode) mat naar beneden.

4. Het zand wordt tot boven 
vloedniveau opgespoten.

5. De bak wordt van de  mat 
losgekoppeld en drijft op.

6. Het zandlichaam wordt verder 
opgespoten door zandzuigers 13

De dijk af te sluiting met gekoppelde kantelbakken



“Adaptief Deltamanagement “  volgens 
RWS

“Alternatieve maatregelen liggen klaar voor                                
het geval deze in de toekomst nodig zijn. 

Nuchter, alert en voorbereid. 

Adaptief  deltamanagement is door de 
gezamenlijke overheden, maatschappelijke 

partijen, kennisinstituten en bedrijven omarmd 
als nuchtere oplossing voor het omgaan met 

ontwikkelingen waarvan de richting wel 
duidelijk is maar de   snelheid onzeker” 

MAAR……..!!!!!!!

Net als in 1953 kan die ramp nù gebeuren! 46



Als we onverhoopt een superstorm èn hoge 
rivieraanvoer krijgen kunnen we op dat moment 

niet éven de dijken ophogen of de mensen 
evacueren

en dat kan morgen gebeuren!

Hadden we tòch maar die dan nu nadaptieve
ingrepen als een Haakse Zeedijk op een hoger plan 

gesteld!
P.S. In 1953 hadden we tijdens de storm gelukkig                                    

een lage rivieraanvoer!
Het  voorstel van het Deltaplan van Johan van Veen was enkele 

weken daarvoor in de kast opgeborgen!

Door variaties in de afstand van de maan tot de aarde bestaan er lage en hoge 
springvloeden. De springvloed van 1 februari hoort tot de lage springvloeden. 
Veertien dagen later zou sprake geweest zijn van hoge springvloed en zou het   

water nog 40 cm hoger zijn gekomen. Als dezelfde storm dus op                                
15 februari had gewoed was de situatie nog ongunstiger geweest!



Stijging bij hoge aanvoer

Bij gemiddelde rivieraanvoer is ca 6.100.000 m3/dag,     
.                           is de stijging  0,28 m/dag

Door deze hoge rivieraanvoer  verdelen over zeg 60              
.                           dagen heeft het spui/pomp

vermogen slechts   

.                     6.764.000 m3/dag te verwerken

 De gemiddelde afvoer is      2600 m³/s  van de Rijn en Maas

 Een extreem lage afvoer        700 m³/s  van de Schelde

 Een extreem hoge afvoer  20.000 m³/s  gezamenlijk
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Aanvoer Maas vanaf 1901 t/m/2017



De Maasvlakte 2 blijft in vrij contact met de Noordzee.

De Nieuwe Waterweg krijgt sluizen en kan direct     
het Midbekken instromen 49

Maasvlakte 2
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Maasvlakte 2 blijft vrij bereikbaar vanuit de zee.

Er liggen maar ca 3600 containers op!

Bulklading overdragen



De Antwerpse 
haven heeft 
vele sluizen 

welke 
vervallen na 
aansluiting 

van het 
zuidbekken

met de 
Westerschelde 
Er komen dan 

twee grote 
sluizen in de 

Haakse zeedijk

51De Westerschelde versmald waardoor een vloedgolf in 
de Antwerpse haven een hogere waterstand opleverd,           

vandaar al die sluizen. 



 De Waddenzee is ’s 
werelds  . grootste 
aaneengesloten   .

getijden kustgebied

 Circa 3,5 miljoen mensen in 
het Waddengebied zijn 

afhankelijk van bescherming 
tegen hoogwater en 16 

bewoonde, grotendeels uit 
los zand en(kust)-gebied 

gevormde Waddeneilanden 
zullen directe gevolgen 

ervaren van klimaat-
verandering, zowel door zee-

52spiegelstijging als door een toename van storm-
en golfkracht (CPSL, 2010). 



Het UNESCO 
Werelderfgoed omvat 
vrijwel de volledige 

Waddenzee van 
Nederland, Duitsland en 

Denemarken. 

Lokaal bestaat een netto 
zandbeweging richting 
de Noordzee, waardoor 
de kwetsbaarheid voor 

de gevolgen voor bodem-
daling en zeespiegel-

stijging toeneemt.                    
53



Wadden-
eilanden

zijn 
kwetsbaar

Hier

Baltrum

en 

Norderney
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Hoe kunnen we de 
natuur in de Wadden 

van Nederland, 
Duitsland en 

Denemarken over 
een eeuw nog  
handhaven?    

55

Een kringstroom creèren om de Waddeneilanden  met In-
en uitlaten bij Den Helder, Borkum en etc. 

Kantelsluizen laten zeewater in via een aanvoergoot die bij 
vloed via een bocht het water oostwaarts stuurt en bij  eb 
vanuit het zuiden in zee loost. 

De Waddenzee kan zo op het huidige peil gehouden worden 
en de ringstroom zorgt er voor dat de natuur voorlopig zijn 
gang kan gaan. 

De dijkophogingen van Friesland, Groningen en 
Waddeneilanden evenals de Afsluitdijk zijn dan niet meer 
nodig

Het hooggetij bereikt gelijkertijd           
beide goten.  De eb is dan
pas halverwege.



zeeleven wordt niet meer door 
een dikke zandsuppletie   .            
laag bedekt!

De bekkens hebben verversende 
ringstromen, goed voor het 

strandleven.

Bedrijven en bewoners kunnen 
nu op de 450 km2 +5m NAP 
deel wonen
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CONCLUSIE
De golfdempers zullen de Haakse 

zeedijk vele eeuwen 
onaantastbaar maken!

Helaas zijn nu Windturbine-kavels 
gesitueerd op de plaats waar de 

DHZ komt.                                       
Die kunnen goedkoper met ca 

30 m kortere palen op de 
Haakse Zeedijk worden 

geplaatst!  
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Kostenvergelijk

Bij het Deltaprogramma is sprake van 110 tot 
160 miljard euro aan onderhoud en 

aanpassingskosten van rivier- en polderdijken 
en sluizen tot 2100. 

In de volgende eeuw zal weer geïnvesteerd 
moeten worden om het stijgende zeeniveau bij 

te houden. 
De aanlegkosten van de Haakse Zeedijk, 

inclusief golfdempers, sluizen en zeesluizen 
bedraagt ca 90 miljard euro en is voor vele 

eeuwen houdbaar!! 
De totale aanleg kan in ca 40  jaar gebeuren
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De totaaloplossing voor alle huidige 
waterproblemen is dus de                     

Haakse Zeedijk.
Deze blijkt effectiever, duurzamer en 

goedkoper dan de huidige aanpak                 
van het Deltaprogramma.

P.S.

De +5 m NAP 3.5 km brede aanvulling aan 
kustzijde van de dijk voorkomt  “Piping”  of  wel 

onderdijks lekken
De dijk ligt 25 km uit de kust en geeft geen 

horizonvervuiling voor de strandgasten langs de 
huidige kust. 

De golfdempers liggen 3,5 km uit de kust, steken 
1 m boven water en verstoren evenmin het zicht.
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RWS heeft altijd de kosten voor een veilige 
kust moeten dragen.                   

en
Provinciën hoogheemraadschap de kosten 

voor polders, rivierdijken, bruggen.

Die kosten excl. bemalen en 
onderhoudskosten zullen dan óók door de 

provincièn allemaal aan het verleden 
behoren en in de zeedijk worden gestoken. 

Een moeilijke  
Kostenverdeling
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Het zeeniveau  zal gedurende vele eeuwen nog tot 6,5 á 8 m 
doorstijgen en naar verwachting versnellen. Men kan zelfs 

overwegen om dan het 70 km brede Kattegat bij Götenborgh    
af te sluiten met een dijk die doorloopt tot aan                                 

het Nauw van Calais.
Zeer grote gemalen zullen het de Oostzee instromende                      

rivierwater  dan wel moeten kunnen verwerken.
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De Haakse Zeedijk

We hopen dat RWS hier aandacht 
aan gaat schenken. 

Een veilige en economische 
investering voor                                   
vele eeuwen!!!

R.Van den Haak
haakdijk@xs4all.nl

085 8769134
Rotterdam61


