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Veiligheid (Cyber, Defensie en Water)

Dempen  
wilgen golven 
voor dijken?

Voor vele kilometers dijk in het Nederlandse 
rivierengebied kan vegetatie mogelijk een rol  
spelen bij het verminderen van de golfbelasting 
op de dijk. Een potentieel dat we nog niet volledig 
in kaart hebben gebracht, mede door onbekend-
heid met en inzicht in het effect van golfreductie 
door begroeiing.

Deltares

Het combineren van waterveiligheid, 
natuur en ruimtelijke kwaliteit is 
een grote uitdaging voor Neder-

landse rivieren en meren. Vegetatie voor 
de dijk, zoals ooi- en wilgenbossen, kan 
een rol spelen bij de realisatie van lagere 
en groenere dijkontwerpen. Tot nu toe is dit 
echter lastig te realiseren in de praktijk. In de 
huidige systematiek voor hoogwaterveilig-
heid worden de effecten van vegetatie op 
de maatgevende golfbelasting niet meege-
nomen in ontwerp en toetsing. Belangrijke 
reden hiervoor is dat de data ontbreken van 
de effectiviteit en het gedrag van vegetatie 
onder extreme omstandigheden. 

Vegetatie en dijk in de praktijk
Niettemin is al een in het oog springend 
praktijkvoorbeeld gerealiseerd met het pro-
ject ‘ontpoldering van de Noordwaard’ dat 
onderdeel uitmaakt van het grotere 'Ruimte 
voor de Rivier', een programma om rivieren 
meer ruimte te geven om water af te kun-
nen voeren tijdens hoogwaterstanden. De 
Noordwaard, ten noorden van het Nationale 

Park de Biesbosch, wordt gebruikt om 
hoogwater te bergen wanneer het rivier-
water stijgt. Hiervoor is de dijk tussen de 
rivier de Nieuwe Merwede en de Noord-
waard polder  verlaagd tot een hoogte van 
twee meter boven NAP. Bij een stijging van 
het rivierwater boven dat niveau, stroomt 
het water over in de polder.
Dit gebeurt enkele keren per jaar en bete-
kent dat in de Noordwaard polderdijken 
moesten worden gebouwd en verstevigd. 
Zo is rondom Fort Steurgat bij Werken-
dam een waterkering aangelegd. Dit is een 
uniek dijkontwerp, een combinatie van een 
lagere met gras beklede dijk en daarvoor 
een golfdempend voorland beplant met 
wilgen, een zogenaamde griend. De dijk is 
gebaseerd op het principe dat het beboste 
voorland voldoende golven reduceert. 

Opschaling in het rivierengebied
Tot nog toe is alleen aan de grienden 
‘gerekend’. Deltares heeft in opdracht van 
waterschap Rivierenland in 2015 berekend 
hoeveel golfreductie door bestaande vege-

tatie wordt gerealiseerd aan de teen van 
een dijk onder maatgevende condities. 
Afhankelijk van de breedte en dichtheid 
van de vegetatie en van de hydraulische 
randvoorwaarden, zoals waterstanden en 
golfhoogtes, kan een behoorlijke reductie 
van golven worden gerealiseerd. Echter, 
alle berekeningen worden gedaan met 
numerieke (computer)modellen. Deze 
modellen valideren met data van hogere 
waterstanden en hogere golven levert 
nieuwe inzichten en zekerheden over het 
gedrag van vegetatie onder maatgevende 
condities in het Nederlandse rivieren-
gebied. Om dit in het veld te meten is las-

tig, want maatgevende extremen doen zich 
in praktijk nauwelijks voor. Ook proeven in 
kleine testopstellingen zijn lastig voor het 
controleren op geldigheid van modellen, 
omdat het effect van vegetatie onder  
lage golven niet zomaar kan worden  
opgeschaald naar hogere golven. Immers, 
het gedrag van vegetatie onder lage  
golven is anders dan onder hoge golven.  
Zo gaan de flexibele takken van de wilg 
meebuigen bij hogere waterstanden en 
hogere golven en dit verandert de hoeveel-
heid demping van het bos. 

Unieke test
Om toch waardevolle metingen te ver-
krijgen heeft een consortium van partijen 
afgelopen zomer een unieke proef gere-
aliseerd in de Deltagoot van Deltares. In 
deze goot is onderzoek op ware grootte 
mogelijk. De goot is een langgerekte bak 
met een lengte van driehonderd meter, 
een breedte van vijf meter en een diepte 
van negen meter. In de bak kunnen golven 
tot vier meter hoog worden gemaakt. In 

deze onderzoeksfaciliteit in Delft is afge-
lopen zomer een wilgenbos van veertig 
meter lang gebouwd. In het bos stonden 
32 bomen van vijftien jaar oud. De bomen 
zijn blootgesteld aan golven tot anderhalve 
meter hoog en hebben deze condities uitein-
delijk verbazend goed doorstaan. De grootte 
van de golfdemping is afhankelijk van de 
waterstanden en golfcondities in relatie tot 
de dichtheid van de wilgen. Momenteel 
wordt er hard gewerkt aan de analyse van 
de resultaten. 

Vervolgstappen
Met de afgeronde proef is weer een stapje 
gezet in het ontwikkelen van onmisbare 
kennis. Vervolgonderzoek is nodig om vast 
te stellen of en waar het dempende effect 
van vegetatie kansrijk kan zijn voor beheer 
en beleid in Nederland. Daarnaast worden 
de mogelijkheden verkend om vergelijk-
bare testen te doen voor mangrovebossen. 
Deze kunnen een cruciale rol spelen voor 
de waterveiligheid in kustgebieden elders 
in de wereld.  

Vegetatie onder meer extreme 
omstandigheden breekt niet en laat 
toch behoorlijke effecten zien op 
het dempen van golven

Wat? Een proef in de Deltagoot, een 

onderzoeksfaciliteit in Delft, waarbij 

een wilgenbos van veertig meter 

lang is blootgesteld aan golven tot 

anderhalve meter hoog.

Wie? Deltares, Rijkswaterstaat,  

Boskalis, Van Oord, VP Delta, WNF, 

RVO en STOWA. 

Doel?
Meer kennis verwerven over de effec

tiviteit en het gedrag van vegetatie 

onder extreme omstandigheden.

Looptijd? 2016  2018.

Budget? De proef in de Deltagoot 

heeft 550.000 euro gekost.

Vervolg? De onderzoekers van 

Deltares, TU Delft en NIOZ streven 

naar vervolgonderzoek, waarbij de 

golfdempende werking van andere 

soorten bomen en planten wordt 

verkend. De eerst volgende proef 

wordt mogelijk uitgevoerd in 2020 

met mangrove bomen uit de tropen 

(zie: www.woodsversuswaves.com).
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