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Even voorstellen….
Dick Butijn
• Elektrotechniek/energietechniek 

TU Delft, 1984
• Hoogovens IJmuiden 
• The Greenery, logistiek, techniek
• Zeeland
• Windenergie op zee, valmeren

Rob van den Haak
• HTS Scheepsbouw, 1953
• HTS Werktuigbouw, 1955
• Oprichter/directeur Vryhof 

Anchors B.V. 1972-1995
• Verankeringssystemen voor de

offshore  industrie en bagger-
schepen  - 150 patenten

• Idee voor de Haakse Zeedijk 
(DHZ), 2000 

Raymond Burgers
• Civiele techniek TU Delft, 

1993
– kustwaterbouw; 
– golfdempers

• Allseas, pipelay vessels
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Agenda

• Aanleiding
• Werking van de golfdemper
• Vergelijk golfdempers versus 

zandsuppletie
• Vervolg
• Discussie
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Aanleiding

• Nationale Visie Kust 
– Handhaving kustlijn
– Zandsuppletie 12 mln oplopend tot 50 mln 

m3/jr

• Ontwikkeling drijvende golfdempers, 
Vrijhof Anchors, vanaf ca. 1985
– Onderzoek TUDelft, 1993-1995

• De Haakse Zeedijk, 2000-2012 
– Bevat mede drijvende golfdempers
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Fase 1: alleen de zwakke 
kustdelen te beschermen 

met drijvende golfdempers

Fase 1: de rivieren 
stromen uit in het 

Haakse zuidbekken

In latere fase de bestaande 
drijvende golfdempers 

verplaatsen naar nieuwe 
zeedijk

De Haakse Zeedijk
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Kustmorfologie
Vier effecten:

1. Dwarstransport          
(door golven)

2. Langstransport
(door turbulentie en stroming)

3. De “Zandrivier”
(rondgaande zandstroom in 
Noordzee)

4. Zeespiegelstijging

Bron: van Engelen, 1993

Totaal effect:
1. Ongewenste erosie, 

bestreden met zandsuppletie 
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Zandsuppletie. Is er een slimmere 
oplossing?

Drijvende golfdemper 
is getest bij TU-Delft
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Hoe werken drijvende golfdempers?

• Golfdempers zorgen voor zandaanwas:
– Via dwarstransport: golfdempers verlagen de gemiddelde 

golfhoogte; lage golven dragen bij aan zandaanwas i.t.t. 
hoge golven. Huidig evenwicht tussen aanwas en erosie 
verschuift ten gunste van aanwas.

– Via zandrivier: minder turbulentie in de kuststrook bevordert 
de bezinking van zand.

– Zandaanwas vindt  voornamelijk plaats vlak bij het strand.   
Er ontstaat een steilere vooroever, ca. 1:200 t.o.v. de huidige 
1:500 .
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kettingratel

Doorsnee en schets golfdemper

De golfdemper is volledig opgebouwd uit                              
spantloze geknikte platen

Optie: aangebouwde 
generator wekt 
golfenergie op
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Golfdempers zijn 130 m lang, bevestigd aan 2 
doorlopende kettingen en 4 ankers. Eén ketting is 
beweegbaar waardoor het ponton (radiografisch) 
draaibaar is.  

Manipuleren met golfdempers (1)
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Zand kan langs de kust verplaatst worden:
De rechts evenwijdig aan de golven opgestelde 
golfdempers laten de golven ongehinderd door. Het zand 
verplaatst zich met de ebstroom naar links en wordt bij 
de gedempte golven vastgehouden.

Manipuleren met golfdempers (2)
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Vergelijk

Drijvende 
golfdempers

Zandsuppletie

• Innovatief
• ‘Zachte’ zandaanwas
• Duurzame oplossing
• Zeemilieu vriendelijk
• Adaptief toepasbaar
• Levert groene energie
• Flexibele zandsturing

• Bekende techniek
• ‘Harde’ zandaanwas
• Tijdelijke oplossing
• Zeemilieu onvriendelijk
• Adaptief toepasbaar
• Kost energie
• Alleen bijsuppleren
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Financieel vergelijk

Golfdempers Zandsuppletie

lengte (km) 150 150

aantal benodigd 750

te suppleren m3 zand per jaar  
2013…2063

20mln …50 mln

investeren in periode eerste 12 jaar 50 jaar

totale kosten (excl inflatie) 2,4 miljard 8 miljard

Netto Contante Waarde (bij 6%) 1,1 miljard 2,1 miljard
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Kiezen voor drijvende 
golfdempers?
• Innovatie op gebied van kustbescherming
• ‘Slimmer’ en goedkoper dan zandsuppletie
• Ook elders ter wereld inzetbaar
• Adaptief: starten bij zwakste plekken

• Aanvullend onderzoek nodig. Prototype?
• Is er draagvlak? 
• Wat kan Topsector Water betekenen?

Hoe verder?


