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Idem bij Petten in het voorjaar 2012                         
ca 30.000 m3/km zand verdwijnt bij storm voor 
het grootste deel met de 20 km brede zandrivier 

verder mee naar het noorden

Zo verdween bij storm in het voorjaar 2012 bij 
Petten circa 30.000 m3 zand per kilometer, dat 
met de 20 km brede zandrivier naar het 
noorden werd weggevoerd.

Zo verdween er ten Noorden van de Hondsbossche Zeewering 
30.000 m3 duin gedurende storm in het voorjaar 2012

3



4



Ondanks strekdammen toch duinafslag
Ondanks strekdammen toch duinafslag langs 

een groot deel van onze kust
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Vòòr 1991

Miljoen ton

-Opgave RWS 1991

84 miljoen miljoen ton 
stroomt de Waddenzee 

in, 55 miljoen stroomt er 
weer uit en gaat door 

naar Duitsland en 
Denemarken.+9

Netto resultaat            
miljoen ton/jr

Waddenzee            :  +29
N-en Zd-Holland :  - 9
Zeeland                   :      0
Westerschelde       :  +  9Verlies t.g.v

zeeniveaustijging 
inmiddels 
aanzienlijk 
toegenomen.



Stormgolven verwijderen zand
•Grote golven en verhoogd zeeniveau halen door afvlakking van 

de vooroever het zand langs het strand en de duinen weg.
•Dit wordt bij normaal weer deels teruggebracht
•RWS streeft daarom met zandsuppletie een lange 1: 500 voor-

oever helling na, zodat de golven sneller afnemen in 
grootte.

•Vele periodieke zandsuppleties blijken na één herfststorm 
echter toch te zijn verdwenen. 

•Bij het stijgende zeeniveau zal groeiende zandsuppleties 
eindeloos moeten worden gehandhaafd

•Tussen 1990 en 2000 werd 7 miljoen m3/jr zand aangebracht. 
Tussen 2000 en 2010 was het 12 miljoen kuub per jaar. 
Binnenkort zal jaarlijks 20 miljoen m3/jr en wordt 
uiteindelijk onbetaalbaar

•De zandmotor is een goedkopere oplossing omdat het zand 
geconcentreerd wordt opgespoten en door de stroming 
langs de kust wordt verspreid
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De zandmotor en zandsuppletie zijn de huidige 
oplossing van de zandafslag
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De strand- en duinafslag kan ook 
voorkomen worden door                 

drijvende golfdempers
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Drijvende golfdempers

– Zonder golfdempers vlakt bij de lange stormgolven 
het strand af en stroomt het zand zee- en  
grotendeels noord-waarts

– Door golfdempers door golfdempers hoge golven 
worden gedempt en vindt geen zandverlies meer 
langs de kust plaats

– Golfdempers creëren een steilere helling en blijft het  
zand liggen 

– Aanvoer van zand komt deels vanuit de 20 km brede 
zandrivier

– De 20 kilometer brede zandrivier handhaaft zijn 29 
miljoen m3 aanvoer naar de Wadden
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Golfdempers houden bij storm zand vast

Bij de top van de stormgolven 
wordt  de golf versneld onder de 
ponton doorgedrukt en neemt  
zand mee verder richting strand 

Bij een golfdal is de druk lager 
dus minder zand terugvloei, 
waardoor uiteindelijk een positief 
zandtransport vanaf de zee 
richting kust ontstaat met een 
steilere helling



Door de golftopdruk  en 
zuiging van het dal van de 
golf gedurende de 
golfpassage is de 
golfdemper in balans, ligt  
stil en dempt de golf.

De max. golfdruk van ca 800 t 
wordt door de ankers 
opgevangen 
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TU-Delft golfdemptest
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Golfdemper-einden worden gelijktijdig 
door opeenvolgende golftoppen bereikt
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Zijn golfdempers de oplossing? 

Golfdempers dempen 7m hoge stormgolven  naar 2,52 m 
en verlagen hun energie met 50%.                               

Op 74 m afstand van elkaar wordt dat 3.29 m en 34%.
Studies T.H. Delft ,  R.J.W.Burgers, april 1993 en                                         

H.J.van Engelen, aug.1995; ontwerp van Van den Haak, 1987.  8



Draai de ponton einden elk in een golftop.                                                    
Door   zuiging in het golfdal en druk in de top liggen 

golfdempers stil en dempen zo de golven.                                       
Hier testmodellengte ca 2,7 m 

Test in golftank  TU-Delft

Richting waarin de 
golftop zich langs de 
ponton beweegt
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Golfdemp metingen bij TU-Delft
31 sept 1992
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Golflengte                        52,0 mtr
Golfhoogte                         5,2 mtr
Golfhoogte na demping   2,9 mtr
57% van de golfhoogte gedempt
32% golf energie doorgelaten Originele grafiek



Doorgaande golven vermengen  zich                  
met de gedempte golven. 
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Uit het westen aanrollende golven worden 

door radiografisch vanaf de kust ingestelde 
golfdempers gedempt , waardoor het zand
blijft liggen en er ook zand naar de kust 
gestuurd wordt.

Manipuleren met golfdempers (1)
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Manipuleren met golfdempers (2)
Het teveel aan zand van rechts naar links brengen

De rechts evenwijdig aan de golven opgestelde golfdempers 
laten de golven en zand bij normaal weer ongehinderd door                                                                    

Het zand verplaatst zich met de ebstroom naar links en wordt bij 
de gedempte golven vastgehouden .                                                

Nadat de gewenste kuststand is bereikt zal, door de golfdempers 
te manipuleren, er geen zand meer van de 20 km brede 

passerende zandstroom worden  afgenomen 22



LANGSSTROOMTRANSPORT met vaste 
opstelling evenwijdig aan de kust 

ongedempt                golfdempers

-30        360       330       300        270    240       210

Het langstransport van   43.000 m3/jaar noord 
verandert        in      13.800 m3/jaar zuid

Invalshoek golven

door H.J.van Engelen 



*

LANGSSTROOMTRANSPORT MET 
GOLFDEMPERS                                             

(VASTE OPSTELLING) BIJ 20 GR GEDRAAIDE GOLFDEMPERS 

doordat de golven uit de richtingen 240 en 270 gr gedempt worden, neemt het 
transport naar het noorden af ten bate van de zuidelijke richting

.                      

n hoekverdraaiing -20 gr   460.000 M3/JAAR

n hoekverdraaiing -30 gr   440.000 M3/JAAR

n hoekverdraaiing -40 gr   280.000 M3/JAAR

ongedempt                golfdempers

30        360         330       300        270       240   TOTAAL
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• Snelweg van zand
• Langzaam wandelen de zandgolven 

over de zeebodem naar het noorden; 
de diepere Noordzeegeulen vormen de 
hoofdroutes. Hoewel het wandelen zelf 
niet zo rap verloopt (tot 20 meter per 
jaar) kan je de Noordzee zien als een 
'snelweg van zand'. Op sommige 
punten zijn er 'afritten', daar waar 
zandduinen de kust weten te naderen. 
Dat gebeurt overigens maar in een paar 
gevallen, maar de golven kunnen het 
zand dan wel weer aanvoeren op het 
strand. Het meeste zand wandelt 
echter de kust voorbij en duikt tussen 
Den Helder en Texel de Waddenzee in 
of reist nog verder richting Noord-
Duitsland en Denemarken.



Invloed strekdammen
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dia’s van Richard Marijnissen



Structuele erosie door verminderde 
rivier afvoer
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dia’s van Richard Marijnissen



Hobbel aan de kust (b.v. suppletie)
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dia van Richard Marijnissen



Invloed vast opgestelde golfdempers
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Regelbaar door manipulatie 

dia van Richard Marijnissen



Gedurende storm zandwinst  met golfdempers        
Zonder golfdempers zandverlies door afvlakking
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Bij normaal weer en neutraal opgestelde  meedein-
ende golfdempers gewoon sedimenttransport

(Dia  R. van den Haak)



De 127 m lange golfdempers zijn volledig opgebouwd uit  
spantloze geknikte platen met frames op een onderlinge  afstand  

van ca 6 m en vier waterdichte schotten

platen

kettingratel
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De pontons kunnen eventueel in een goedkoop land 
worden gebouwd en naar Nederland worden 

getransporteerd

golfdemppoten

Ponton
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Hoe werken golfdempers
 De golfdemper wordt radiografisch in de goede stand 

gedraaid door van die golfdruk gebruik te maken. 

 De ene poot het centrale                                        
draaipunt en de andere                                                          
poot met kettingratel

 Mocht een ankerdraad 
breken, dan draait de 
ponton gewoon bij aan                                                                
de overblijvende drie 
ankers, dus geen gevaar                                                       
voor de scheepvaart
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Via de kettingstopper wordt de 
golfdemper gedraaid

• De groene stopper wordt omhoog gehouden 
• De ketting kan hier door de vrij  op en neer 

bewegende rode stopper wel naar links bewegen, 
maar niet                                                                     
naar  rechts

• Er is zeer                                                              
weinig ener-
gie voor                                                                       
nodig              nodig
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een zuiger(5) in een pijp wordt door de 
golfdruk op en neer bewogen, 
waardoor de hydraulische 
cilinder(2) het drukvat(4)  op 
spanning houdt. 

Zender/ontvanger(1) regelt met  
klep(3) via de hydraulische 
cilinder(6) de stand van de 
kettingstopper.

De stand van de golfdempers kan centraal vanaf het 
vaste land  worden geregeld, met door de ponton zelf 

opgewekte energie
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Doordat de evenwijdig 
aan de golven 

opgestelde 
golfdempers met de 

golven mee 
schommelen kunnen 
ze stroom opwekken.

Bij normaal weer wordt 
energie opgewekt voor het 

vaste land
Generator
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Kostenvergelijking
• 500 Golfdempers voor de N- en Zd-Hollandse

kust kosten gedurende hun levensduur van 50 
jaar inclusief onderhoud totaal ca 2 miljard euro.

• De zandsuppletie was 7 miljoen , nu 12, wordt 
20, maar groeit gestaag naar de 50 miljoen 
kubieke meter per jaar. 

• En groeit de komende eeuw  dus naar 5 tot 7 
miljard euro, maar waarschijnlijk meer.

• www.waterforum.net/Discussieforum/7219-Drijvende-golfdempers-
goedkoop-en-effectief-alternatief-voor-
zandsuppletie#sthash.4ZfjcY7x.dpuf; 11 september 2013 
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gebruikt. Het (linker) anker (2013)met dezelfde vloeiafmetingen houdt ca 4 keer                 
als  Stevprisanker(1997). (De schacht spaart 40% gewicht)

(Op de linker boven grafiek gaat het nieuwe anker al veel steiler de grond in en penetreert daardoor dieper)


