Drijvende golfdempers voorkomen kustafslag

Kustafslag voorkomen
Sinds een halve eeuw is de kustafslag groter dan de aanwas.
Tijdens storm wordt het zand van de duinen en het droge
strand naar de vooroever verplaatst. Bij stormen, met vier
tot vijf meter zeeniveauverhoging, bereiken de hoge golven
gemakkelijk de duinen en de kracht hiervan zal het zand van
dat duin tot voorbij de brandingszone in zee doen
verdwijnen.
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Het in zee gespoelde zand zal dan slechts voor een klein deel
weer terugkeren en voor het grootste deel met de stroom
naar het noorden verdwijnen, waar het deels de Waddenzee
instroomt en verder door naar Denemarken. Bij een dijk
bestaat bij stormgolven verder het gevaar van overslag met
dijkbreuk als gevolg.
Websites:

De noodzaak van extra kustbescherming wordt steeds
duidelijker. Verankerde, vanaf de kust radiografisch
geregelde golfdempers kunnen golven zo drastisch dempen
dat de afslag verdwijnt en zelfs naar wens omgezet kan
worden in kustgroei.

.

www.Vryhof Floating Breakwater.nl
www.Zanddiodes Delfland.nl
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Stormgolven worden inclusief het zand versneld onder de ponton doorgedrukt en stromen verder richting strand waar het
zand wordt vastgehouden. Bij het terugstromen naar het golfdal is de druk lager en verdwijnt minder zand zeewaarts.

Bij een door RWS gewenste langzaam stijgende helling van 1:500 breken de golven sneller. Om de door RWS 1:500 gewenste
helling te handhaven zal voor de komende millennia bij stijgend zeeniveau steeds verder zeewaarts meer zandsuppletie
moeten worden toegepast. De uiteindelijk keuze zal dan toch naar golfdempers met steilere kust moeten worden verlegd.
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Golfdempers tegenover zandsuppletie
Na één herfststorm blijken vele
periodieke zandsuppleties te zijn
verdwenen. Stormvloed en storm
golven tasten de duinen tot 6 à 7 m
sterk aan en vlakken het strand af,
waarbij het zand met de
onderstroom naar zee verdwijnt. Bij
normaal weer wordt hiervan weer
een klein deel teruggebracht. RWS
streeft daarom naar een lange 1 :
500 vooroever helling, zodat de
golven sneller afnemen in grootte
en minder invloed hebben.
Zandverlies voorkomen
Een 20 kilometer brede noord
waarts langs de kust stromende
zandrivier neemt een deel van het
zand langs de kust mee en
deponeert jaarlijks ca. 29 miljoen
m3 zand in de Waddenzee. 55
miljoen kubieke meter vervolgt zijn
weg richting Duitsland en
Denemarken. Hoe voorkomen we
dat zandverlies langs onze kust?
Golfdempers kunnen dit oplossen.
Ze dempen bij storm 50 procent
van de energie van de golven en
houden tijdens zo’n storm wél het
zand vast! De werking is als volgt:
door zuiging van het golfdal en druk
van de golftop op de schuin op de
golven geplaatste en daardoor in
balans stilliggende pontons worden
de golven gedempt. Ze worden
radiografisch vanaf het vaste land
in de juiste stand op de golfrichting
gedraaid door van die golfdruk
gebruik te maken. Van West
Kapelle tot Den Helder kunnen 700
126 m lange golfdempers de kust
laten aangroeien. De golfdempers
zijn geplaatst in 12 m diep water op
1,5 tot 2 km voor de kust op 74 m
afstand van elkaar. Bij elke 9e
golfdemper komt een doorvaart
opening van 200 m. De tussen de
pontons doorgaande golven
vermengen zich met de gedempte

golven. Later bij verder gestegen
zeeniveau en hogere stormgolven
kunnen ze nog dichter bij elkaar
worden geplaatst voor betere
demping.
Golfdempers getest bij TU-Delft
De drijvende golfdempers zijn in
1993 bij TUDelft getest door ir.
R.J.W. Burgers. Op 10 m afstand
van elkaar liggend dempen ze 7m
hoge stormgolven naar 2,52 m en
verlagen de energie met 50%. Op
74 m afstand van elkaar wordt dat
3,29 m en 34%. Ze zijn volledig
opgebouwd uit spantloze geknikte
platen, met frames op een
onderlinge afstand van 6 m en vier
waterdichte schotten, wegen ca.
280 ton en hebben ca. 2800 ton
waterballast. Eén poot is het vaste
centrale draaipunt, de andere is
voorzien van een kettingratel welke
de ketting òf landwaarts òf
zeewaarts laat passeren. De ponton
draait zich daardoor in de juiste
richting om de golven te dempen of
door te laten. Dit wordt vanaf het
vaste land geregeld. Mocht één van
de vier ankerkettingen breken, dan
draaien de pontons bij, zonder
gevaar op te leveren voor strand of
scheepvaart.
Zandstroom manipuleren
Door de golfdempers evenwijdig
aan de golven op te stellen stroomt
bij eb het zand naar het zuiden. Op
de gewenste plek kan men het zand
dan vasthouden door de
golfdempers weer zo op te stellen
dat de golven worden gedempt.
Golfdempers versus zandsuppletie
Gedeputeerde Staten van Noord
Holland vrezen dat de mate van
golfreductie onder extreme
omstandigheden en de bedrijfs
zekerheid van drijvende
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golfdempers zeer onzeker zijn.
“Zandsuppletie, dat moet het
doen!”, aldus Rijkswaterstaat.
Maar de testen in het laboratorium
van TUDelft (zie rapport Burgers
op www.Vryhof Floating
breakingwater.nl) tonen aan dat de
golfdempers grote, ook financiële
voordelen geven. De golfdempers
kunnen de kust laten groeien. Het
zand wordt door de zandrivier
aangevoerd, de Waddenzee zal nog
steeds zijn jaarlijkse 29 miljoen m3
blijven ontvangen.
Milieuvoordelen
Voor de kleine zeedieren rond de
kustlijn is het gunstig dat het zand
door de golfdempers beetje bij
beetje voor en op het strand wordt
achterlaten. Bij zandsuppletie
daarentegen worden de diertjes
begraven onder de dikke gestorte
zandlagen. Ook verstoren
golfdempers vanwege hun zeer
geringe hoogte de horizon niet.
Golfdempers zijn niet duur
De kosten van 700 golfdempers van
West Kapelle tot Den Helder
komen, inclusief onderhoud, op
een totaal van ca. 1,2 miljard euro.
Tegenover deze investering staat in
diezelfde 50 jaar (hun technische
levensduur) een zandsuppletie van
minstens 6 tot 8 miljard euro. Het
in de toekomst verder stijgende
zeeniveau zal die zandsuppletie nog
aanzienlijk doen toenemen.
Golfdempers zullen uiteindelijk
goedkoper blijken te zijn dan de
jaarlijks noodzakelijke
zandsuppleties en leveren hetzelfde
of zelfs betere resultaten. De door
de golfdempers gecreëerde
vooroeverhelling van 1:200 zal
t.o.v. de 1:500 helling ook nog een
aanzienlijke besparing ten opzichte
van zandsuppletie geven.

Golfdempers kunnen zand van noord naar zuid brengen.

De schets geeft aan hoe evenwijdig aan de kust vast
opgestelde golfdempers in plaats van 43.000 m3/jaar
noordwaarts met heersende winden ook 13.800
m3/jaar zuidwaarts kunnen transporteren.

Bij een vaste opstelling van bijv. 20 graden gedraaide
golfdempers worden de golven uit de richtingen 240
en 270 graden gedempt en neemt het transport naar
het noorden af ten bate van de zuidelijke richting.

Conclusies
Golfdempers zijn aanzienlijk goedkoper dan de in de
toekomst alsmaar groeiende zandsuppleties, leveren
een beter resultaat en hebben een levensduur van 50
tot 60 jr. Ze voorkomen bij storm het afkalven van
duinen, houden naar wens het zand vast of laten het vrij
passeren. Een deel van het zand gaat met de noordelijk
gerichte stroom mee naar de Waddenzee. Het weinige
zand dat bij toepassing van golfdempers afkalft wordt,
net als nu bij normaal weer gebeurt, door de gedempte
golven weer naar het strand teruggebracht, een deel
daarvan stuift door de wind naar de duinen. De werking
wordt centraal vanaf de kust geregeld. De energie
wekken ze daarvoor zelf op. Ze kunnen bij normaal weer
stroom opwekken. Een zeer belangrijk punt is dat we
onze kust snel tegen relatief lage kosten kunnen
beschermen. Voordeel voor het mariene leven is dat
kleine zeedieren zich gemakkelijk naar boven kunnen
werken door de dunne lagen zand, die de golfdempers
gelijkmatig en continu aanbrengen, in tegenstelling tot
de huidige dikke zandsuppletielagen.

De groene stopper van de kettingratel wordt omhoog
gehouden, waardoor de ketting door de vrij op en neer
bewegende rode stopper naar links kan bewegen. De
rode fixed dan telkens de beweging naar rechts. Dit
wordt centraal vanaf de kust geregeld.

R. van den Haak was in de hele offshore als
ankerexpert bekend, instrueerde ter plaatse de supply
vessel kapiteins en heeft 150 patenten op anker
gebied. Stichter van Vryhof Anchors, www.vryhof
Anchors.com, toonaangevend in de offshore wereld.
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