
Golfdempers
1. Ze dempen grote stormgolven 

voor 36%, waardoor ze 50% van 
hun energie verliezen

2. Kunnen zand langs de kust Zd-
of Nd-waarts te dirigeren

3. Neutraal gezet worden en het 
zand en de golven ongehinderd 
doorlaten (weergegeven)

4. Ze kunnen in neutrale stand 
energie opwekken

5. Met kleiner aantal alleen de 
zwakke delen beschermen

6. Verplaatst worden
7. Zijn naar verhouding goedkoop
8. Ze worden vanaf de kust 

radiografisch gedirigeerd.

draaipunt

golftop



Maximum demping wanneer de opvolgende golftoppen         
tegelijkertijd de beide einden van de golfdemper bereiken.

De golfdempers kunnen met golfenergie radiografisch vanaf het 
vaste land in de juiste richting gedraaid worden.

Kettingratel

Draaipunt

Anker

Scheve ligging dempt de golven

Golflengte



Golfdempers zijn binnen enkele 
jaren voor de kust te realiseren

Onderzoek TU-Delft, studie Burgers (1993-1995):

531 pontons tussen Hoek van Holland en Den Helder in 59 
groepjes van 9 met 59 m tussenruimte dempen grote golven 
36% waardoor ze 50% van hun energie verliezen. Totale lengte 
100 km. Kosten 637 miljoen euro incl. verankering.



Modeljacht vóór en achter de golfdemper



Principe van een drijvende golfdemper

Een golfdal beweegt in tegenovergestelde richting van de golftop

Doordat golftop en golfdal bijna met elkaar in balans zijn, zal de ponton 
schuin op de golf, met beide einden op een golftop of golfdal, in balans zijn.



Golven breken bij normaal 
zeeniveau voor het strand.

Stormgolven bij een hoog 
zeeniveau worden nauwelijks 
gedempt en zuigen het zand 
van de duinen zeewaarts.

Kleine golven en wind 
herstellen het zandsysteem 
gedeeltelijk.

Bij stijgend zeeniveau moet 
zandsuppletie het systeem 
weer aanpassen.

Zandverlies bij storm en zeeniveauverhoging



Golfdempers dempen de golven en  
deponeren zand langs de kust

Golfdempers verlagen de golven, 
veroorzaken een versteiling van de 
kust en verplaatsen tussen 900 en 1900 
meter het zand naar het strand.

De getijstroom schuift op naar de kust 
en vult het zand tussen de 900 en 1900 
meter (rood) aan.

Het door getijstroom aangevoerde 
zand wordt door  het dwarstransport 
weer op de kustgeretourneerd

…Eventueel kunnen dan de golf-
dempers verder zeewaarts verplaatst 
worden voor grondwinst.

Evenwijdig aan de golven opgesteld doen ze niets  en kunnen energie opwekken



Uit het westen aanrollende golven worden

door de gedraaide golfdempers gedempt.

Het zand blijft liggen.

Manipuleren met golfdempers 
voor de Scheveningse kust (1)



Manipuleren met golfdempers 
voor de Scheveningse kust (2)
Het teveel aan zand van rechts naar links brengen

De rechter rij golfdempers laat de golven 
ongehinderd door en verplaatst het zand naar links, 
alwaar het vastgehouden wordt t.g.v. gedempte 
golven.



*

Langstransport bij 20 grad gedraaide 
golfdempers (VASTE OPSTELLING)

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

30        360      330       300        270    240    210      golfrichting.                      

hoekverdraaiing -20 gr   460.000 m3/JAAR

hoekverdraaiing -30 gr   440.000 m3/JAAR

hoekverdraaiing -40 gr   280.000 m3/JAAR

Bron: Ir H.J. van Engelen

ongedempt golfdempers

golfrichting

TOTAAL



Langstransport van   43.000 m3/jaar noord verandert in 13.800 m3/jaar zuid

Evenwijdig gehouden aan de golven: geen beinvloeding van het 
zandtransport. Ze zwaaien met de golven mee en kunnen eventueel 

stroom opwekken

Bron: Ir.H.J. van Engelen

Langstransport bij golfdempers
(VASTE OPSTELLING EVENWIJDIG MET DE KUST)

ongedempt  golfdempers

30       360      330      300      270    240     210  Golfrichting

golfrichting

TOTAAL
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(de meet punten waren hier niet geheel juist opgesteld)

Grafiek van de testen van 
de golfdempers in de 

golftank van de TU-Delft,  

“A preleminairy study of 
wave attenuation and 

mooring forces” 
Ir.R.J.W.Burgers, 1993.

Het effect van de golfdempers



met kettingratelaar

Lengte   126 m       
Hoogte      6 m              
Eigen gewicht       289 ton           
Met ballastwater 2880 ton

Te voorzien van 
luchtaansluiting om ze, 
indien gezonken, weer 

drijvend te krijgen



Vergelijking zandsuppletie, een rif en 
golfdempers voor Zuid- en N-Holland

 Geschat wordt dat de zandsuppletie van heden, ca 7,5 miljoen m3, in 
de toekomst oploopt naar 25 miljoen m3/jr (is nu 12 miljoen m3 )

 De gemiddelde huidige kosten van 4,5 €/m3 stijgen door inflatie naar 
7,5 €/m3

 Zandsuppletie gedurende 60 jaar kost        € 5,85 miljard                     
{(7,5+25)/2 x (4,5+7,5)/2} x 60=5,85 miljard

 Een zandrif 110 miljoen ton à 7 euro kost   € 770 miljoen        maar 
stijgt niet mee met de zee

 531 stalengolfdempers kosten *                   € 640 miljoen
 531 betonnen golfdempers kosten**            € 320 miljoen
 Alleen zwakke delen                                       € 100 miljoen

** Prijs exclusief energieopwekking doch incl verankering



 Tijdens normaal weer kan de 
2880 tons (incl. ballast) 
golfdemper, evenwijdig aan de 
golven opgesteld, stroom 
opwekken.

 Een generator wordt 
aangedreven via een aan de 
zeebodem verankerde 
staaldraad

 De generator levert zijn energie 
aan het elektriciteitsnet.

 De heen en weer gaande 
beweging van de golfdemper 
bij een 4 m hoge golf is ca 5 m 
met een cyclustijd van 8 s

Energie opwekken

Generator



 Om de hydraulisch geregelde 
kettingstoppers continu te kunnen 
bedienen wordt een zuiger(5) in de pijp 
door de golfdruk op en neer bewogen. De 
met (5) verbonden hydraulische cilinder(2) 
houdt het drukvat(4)  op spanning. 
Zender/ontvanger(1) regelt met de  klep(3) 
via de hydraulische cilinder(6) de stand van 
de kettingstopper.
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Centraal vanaf het vaste land 
kan de stand van de golf-
dempers worden geregeld
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De ketting is               
naar rechts 
geblokkeerd,

De ketting kan                
.                                             bij de vrij op en 
.                                            neer bewegen-

de rechter stopper kan dan wel                       
naar links bewegen.



Stalen golfdemper
TU-getest

Betonnen golfdemper

BALLAST ZAND

BALLASTWATER

Vereenvoudigde          
(niet geteste) golfdemper

BALLASTWATER

Golfdemper doorsneden

Ballast water



Betonnen golfdempers zullen minder           
onderhoud vragen



Grote stijging van het zeeniveau
 Bij een flinke niveaustijging zal, door de steilere 

helling bij (plaatsgehandhaafde)golfdempers t.g.v. 
kleinere golven aanzienlijk minder suppletiezand 

behoeven te worden aangebracht

Zeeniveau over een aantal eeuwen



Zandgolven onafhankelijk 
systeem

 De zandgolven op de Noordzeebodem zijn (voor 
zover we nu weten) een onafhankelijk systeem dat 
aangedreven wordt door de getijstroming, terwijl 
wat er op de kust gebeurt grotendeels van golf-
werking afhangt.

 De kritieke stroomsnelheid voor het lopen van de 
zandgolven is 0,4 meter per seconde. Dergelijke 
stromingssnelheden komen voor onze kust 
relatief veel voor:

 Het water in de Noordzee heeft dus voldoende 
vermogen om een omvangrijk zandgolfsysteem 
aan te drijven en de Waddenzee te voeden



Zandbeweging langs 
de kust en 
golfdempers

In water worden de korrels relatief 
lichter. Golven en stormen 
spoelen losse zandkorrels 
dan ook gemakkelijk weg

De zee voert het zand mee en legt 
het op een andere plek weer 
op de kust neer. Zo vult de 
zee het ene gat met het andere  
en blijft de kustlijn in grote lijnen 
op dezelfde plaats liggen

Door de zanddynamiek, de voortdu-
rende afslag en aanvoer ont-
leent zij aan die dynamiek zijn 
sterkte! Een kust van zand is 
namelijk veel sterker dan een 
kust die geheel uit harde, 
kunstmatige dijken zou bestaan

Het merendeel van het zand verzamelt 
zich op de bodem van de zee 
in enorme zandgolven, duinen, 
maar dan veel groter,wel tot 
800 m lang en 15 meter hoog.

Ze wandelen ca 20 m/jr voornamelijk 
via de dieper zandgeulen naar 
het noorden



Kustlijn op sterkte houden

. Hopperzuigers halen het zand uit de zandgolven en 
deponeren dat op de kust                                             

. De grote golven deponeren het weer bij de zandgolven     

. Kleine golven houden het zand vast . 

. Wat van de zandgolven afgehaald wordt blijft dus in 
balans met wat de kust terug-of doorgeeft                 

. M.a.w. wanneer men dus golfdempers voor de kust 
plaatst kunnen ze het zand vasthouden                      

. Hopperzuigers zijn dan sporadisch nodig

met golf-
dempers



Snelle dijkaanleg

Om de dwarsdijk voor 
IJmuiden en Hoek van 

Holland snel aan te 
leggen kan men dit 
principe toepassen.



Voor het verankeren 
van de golfdempers 
kunnen 6 tons 
Stevmanta ankers 
gebruikt worden,

Door hun staaldraad-
schacht penetreren 
ze diep en hebben 
daardoor een zeer 
hoge houdkracht.

Vryhof Ankers Krimpen a/d IJssel

vryhof@vryhof.com

100 m staaldraad direct aan het anker 
heeft het voordeel dat bij eb en vloed 
de draad makkelijk uit het zand wordt 
getrokken. Bij de ratelaar bevindt zich 
100 m ketting voor het verdraaien van 
de golfdemper.

Ankers voor de golfdempers



Verankeren van golfdempers,            
ankers plaatsen en voorspannen

t.g.v het losse kettinggewicht

Als de golfdemper bij rustig weer evenwijdig 
aan de golven ligt kan elektriciteit worden 

opgewekt.



Verankeren
 Bij draaipunt 120 m staaldraad aan één zijde

 Aan de andere zijde 100 m staaldraad met 
kettingchaser en 25 m ketting.

 Door vertikaal te hijsen worden de ankers 
voorgespannen met 1/3 van de ankertrekkracht.

 Het kettingeind wordt vastgezet, zakt onder de 
gespannen ketting, waardoor de ketting in de 
chaser gezekert wordt

 Aan de ander zijde van de ponton, draaiende deel 
met kettingstopper, moeten de draden elk ca 30 m 
langer zijn



Conclusies

1. Stormgolven kalven duinen af, vlakken het strand af 
en brengen het zand naar zee, waarvan een deel 
opgenomen wordt door de noordelijk gerichte 
zandstroom.

2. Bij golfdempers kalft de kust niet of nauwelijks af.
3. Golfdempers zijn op den duur aanzienlijk goedkoper 

dan zandsuppletie en leveren hetzelfde resultaat, 
namelijk zandhandhaving en minder duinenafslag.

4. Het weinige zand dat bij toepassing van golfdempers 
afkalft wordt door de gedempte golven grotendeels 
weer teruggebracht naar het strand, waarvan een 
deel door de wind naar de duinen stuift.



Conclusies

1. Ze creëren een steiler vooroever,
2. Golfdempers zijn verplaatsbaar.
3. Golfdempers kunnen bij normaal weer de 

golven ongestoord doorlaten, niets met zand 
doen, of het zand vasthouden

4. Ze kunnen stroom opwekken.
5. Het zand voor de Wadden wordt door de 

zandrivier naar de Wadden getransporteerd.
6. Een serieuze studie betreffende golfdempers i.v.m. 

bovengenoemde punten zal zeer nuttig zijn
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