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• Inleiding HH Delfland

• Onderzoek Deltares – golven & stromen

• Onderzoek SMIT Salvage – operatie stranden van schepen

• Juridische aspecten

• Conclusies en aanbevelingen



• Probleemstelling:
• Welke preventieve tijdelijke noodmaatregelen moet een waterbeheerder  toch 

nog extra treffen, om te voorkomen dat een primaire kering het begeeft onder 
buitengewone omstandigheden zoals geschetst in het EDO-scenario.

• Onderzoek naar:
• Effectiviteit van de maatregel (als het lukt)
• De technische en juridische haalbaarheid maatregel
• De gevolgen als er iets niet volgens plan verloopt

• Risico’s:
• Tijd
• Schepen voor de kust niet op geplande plek terechtkomen / blijven.
• Mogelijk bezwijken van één of meerdere schepen

• Conclusie en aanbevelingen: 
• Haalbaarheid is vanuit technisch oogpunt twijfelachtig
• Bekijken of dit nu de juiste aanpak is wegens grote kans op mislukken
• Bekijken van alternatieven, (bijv. in het laten bouwen en plaatsen van speciale

bakken die men hiervoor kan gebruiken).



WAT IS ER UITGEZOCHT? (1)

• Golfdoordringing achter de schepen

• Ontstaan van circulatiestromingen die lokaal tot extra duinafslag kan leiden 

• Gevoeligheidsonderzoek Golfdoordringing + consultatie experts

• Toepassing van geavanceerd 3-dimensionaal model:
Gedetailleerd onderzoek naar golfdoordringing achter schepen
Voorspelling van duinafslag in de door schepen beschermde kust en 
de aanliggende kustvakken

• Lijst van geschikte scheepstypen

• Beschikbaarheid geschikte scheepstypen

• Randvoorwaarden van de maatregel

• Risico analyse operatie



WAT IS ER UITGEZOCHT? (2)

• Beschrijving technische mogelijkheden

• Golfimpact op het schip, een algemene beschrijving

• Kosten indicatie van twee scenario’s zijnde:
• Opdrijven van de schepen welke niet verloren zijn
• Bergen van wrakken van schepen welke verloren zijn

• Juridische aspecten

• Wat kan en mag juridisch ingeval van het vorderen en gecontroleerd 
stranden van zeeschepen

• Inzichtelijk maken van andere juridische aspecten

• Aannames:
• Nationale crisis en worst case scenario 
• Tijdelijke noodmaatregel volstrekt noodzakelijk (het enig alternatief)



AANLEIDING OEFENING WATERPROEF

verwacht voor de komende week…………

windkracht 14 ?!windkracht 14 ?!
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BEDREIGD GEBIED TIJDENS OEFENING 
WATERPROEF

In Delfland is de zeewering nabij Ter Heijde onder de verwachte  
omstandigheden de enige reële en waarschijnlijke doorbraaklocatie;

overstromingsberekeningen laten zien hoe nat het in Delfland dan kan 
worden.



WAT IS BEDACHT TIJDENS WATERPROEF?

IN PREVENTIEVE SFEER:

ALS HET MIS GAAT……DAN MOET DE ALGEMENE KOLOM BESLUIT 
NEMEN OVER……….EVACUATIE

TIJDENS WATERPROEF
meer dan 1.000.000 mensen ??meer dan 1.000.000 mensen ??

een golfbreker van 

betonblokken

zandzakken

een golfbreker van 
containers

zandsuppletie



(ON)MOGELIJKHEDEN TIJDENS WATERPROEF

• De onmogelijkheden:
• Het versterken van de zwakke plek met:

• 200 blokken van 30 ton…
• 1.200.000 zandzakken…
• 500 zeecontainers gevuld met zand…
• 250.000 kuub zand suppleren…

• Is dit dan een idee ??

Het principe



WAT IS CONCLUSIE VAN DELTARES EN 
SMIT TIJDENS WATERPROEF

• “ JA” zegt Deltares na een eerste serie modelberekeningen (in korte 
tijd/weekend)

• “JA” zegt ook Smit Salvage, op basis van eerste scan
• Op landelijk niveau (V&W en BZK) wordt het besluit om deze maatregel in te 

zetten, uitgesteld waardoor het buiten de oefening valt.
• Wel wordt vanuit Coördinatiegroep DCC-V&W verzoek tot nader onderzoek 

gedaan

We haalden wel de krantenWe haalden wel de kranten……



EN NU TERUG NAAR DE WERKELIJKHEID

• Verzoek tot nader onderzoek van Coördinatiegroep DCC-V&W

• Brief aan staatssecretaris van V&W

• Samenstelling stuurgroep door Delfland
• Samenstelling 2 werkgroepen:

• Technisch (RWS, Deltares, Smit, Delfland, PZH)
• Juridisch (V&W, Delfland, PZH, UvW)



Modelschematisatie
• Schematisch maar realistisch model met algemene geldigheid
• Bodem op basis van Jarkus profiel 11221 bij Ter Heijde (2004)
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Modelaanpak
• Golven en waterstanden op 

basis van Waterproef

• Representatieve stormduur 
(ongeveer 30 uur)

• Koppeling 3D model 
(Delft3D) met Afslagmodel 
(DurosTa)

• Zeeschepen zijn: vormvaste
elementen, ruimtelijk
gefixeerd op NAP – 5 m, 
350 m uit de kust, lengte
van de schepen is 200 m

LO 1LO 2LO 3LO 4



Golfdoordringing

5



Invloed gestrande schepen op duinafslag
Lay-out 4: 7 Schepen, 50 m + 20°Lay-out 3: 6 Schepen, 50 m + gat 300m 



•Schepen werkt als één geheel als de gaten niet te groot zijn

•Kopeffecten rondom buitenste schepen kunnen aanzienlijk zijn

•Gaten mogen niet te groot zijn, 100 m is bovengrens;
indien gaten groter zijn kan de afslag lokaal zelfs toenemen

•Ergste lijzijde erosie is lokaal (~200 m) maar over meer dan km 
ondervindt kust ongeveer 5% extra erosie

•Onder een hoek van 20° gestrande schepen veroorzaken ook ten 
Noorden extra erosie (ongeveer 10%)

Conclusies



SCOPE ONDERZOEK SMIT SALVAGE

• Lijst van geschikte scheepstypen

• Beschikbaarheid geschikte scheepstypen

• Operationele analyse en planning

• Risicoanalyse operatie 

• Kostenindicatie



VOORBEELDEN VASTGELOPEN SCHEPEN



AANNAMES EN UITGANGSPUNTEN

• Geplande positie schepen voor de kust



MEEST GESCHIKTE SCHEPEN

• Lijst geschikte schepen:
• Kerende hoogte ca. 10m
• Afmetingen van het schip: holte ca 18m, bepalend
• Constructiezwaarte van het schip
• Trimmogelijkheden schip voor gelijkmatig stranden
• Beschikbare ballastmethoden a.b.v. het schip
• Marktwaarde schip

+++++Beschikbare ballast methoden 
a.b.v. het schip

€ 60-120 € 40-100€40- 80 Marktwaarde schip (mln)

-+++++Constructie zwaarte van het 
schip

+++++++++
Schip van voldoende afmeting 
beschikbaar

ContainerTankerBulk



• Snapshot aanwezige schepen ‘Rotterdam’ gemaakt
voor een willekeurige dag in het jaar
• 31.12.2008 -> 40 schepen
• 31.03.2009 -> 30 schepen
• Schepen met een lengte boven 200 meter

• Overige mogelijke havens zijn: 
• Amsterdam
• Vlissingen

BESCHIKBAARHEID SCHEPEN



STATUS STUDIE SMIT – METHODE/PLANNING

• Voorbereiden in havens
• Varen naar Ter Heijde
• Plaatsen schepen
• Ballasten schepen
• Doorstaan storm
• Opruiming schepen

• Minimaal 7 dagen 
• Point of No return na 

ca. 3-4 dagen



STATUS STUDIE SMIT – METHODE (2)



OPERATIONELE RISICO ANALYSE

Conclusies Risicoanalyse:

• Factor tijd is kritisch tijdens voorbereidingen in haven 
en plaatsen schapen zelf

• Beschikbare resources in haven en bemanning

• Onzekerheid in positie schepen voor de kust 
• Extra schepen achter de hand (8 vs 6)

• Mogelijkheid bezwijken schepen
• Tijdens stranden en ballasten
• Tijdens storm zelf



STATUS STUDIE SMIT – KOSTEN INDICATIE

• Kostenindicatie voorbereiden en plaatsen zes schepen:    
€ 3.000.000,-

• Bergen van schepen na afloop, 3 scenario’s:

• Kosteninschatting puur indicatief, kunnen geen rechten aan ontleend 
worden

90.000.000,-606
Scenario 3

48.000.000,-336
Scenario 2

6.000.000,-066
Scenario 1

Kostenindicatie
(€)

WrakopruimingOpdrijvenGestrande
schepen



HOE KRIJGEN WE DE BESCHIKKING OVER 
DE BENODIGDE ZEESCHEPEN? 

• Via noodmaatregel: 
(buitengewone omstandigheid/noodtoestand)
- vorderen in gebruik;
- vordering in eigendom 
(via ongeschreven noodrecht).



HOE KRIJGEN WE DE ZEESCHEPEN OP 
HUN PLAATS? 

• Op vrijwillige basis;
• Evt. via noodmaatregel:

• Opleggen vaarplicht;
• Opleggen loodsplicht.



WIE DOET WAT? 
VERANTWOORDELIJKHEDEN

• Normaliter: 
in eerste instantie waterschappen, (opper)toezicht provincie en 
minister VenW;

• In dit geval: buitengewone omstandigheid (edo, 
waterschapsoverstijgend karakter, noodtoestand):
- Rijk heeft regierol;
- in waterkolom in samenspraak (regionaal en nationaal)

bepalen wie, wat, wanneer, welke noodmaatregelen treft en 
wie verantwoordelijkheid draagt: waterschappen of Rijk; 
1e aanspreekpunt nationaal is Coördinatiegroep DCC-V&W

• Samenwerken met algemene kolom (bevolkingszorg):
- beide kolommen actief op eigen taakgebied: schurende ketens;
- algemene kolom kan waterkolom ondersteunen (bijv. politie-
begeleiding).



JURIDISCHE DILEMMA’S EN 
RANDVOORWAARDEN

• Vorderen in eigendom of gebruik op moment dat noodzaak nog   
niet volstrekt duidelijk is;
• Tijd die met de vorderingen is gemoeid;
• Adequate schadevergoeding vereist;
• Waakvlamovereenkomsten met derden i.v.m. logistiek;
• Noodmaatregel moet het enige alternatief zijn;

• Aanbevolen acties:
• nader onderzoek over eerste drie punten noodzakelijk;
• op langere termijn: 

- vorderen wettelijk vastleggen, en
- draaiboek wie, wat, wanneer beslist.



VERANTWOORDELIJKHEID 
WATERBEHEERDER

• De waterbeheerder heeft de verantwoordelijkheid 
om er alles aan te doen om te voorkomen dat er 
een dijkdoorbraak plaatsvindt (preventief). 

• De noodmaatregel om zeeschepen voor de kust te 
gebruiken als golfbreker (andere noodmaatregelen 
zijn tot dusverre nog niet verder onderzocht), ligt in 
het verlengde van deze taak.



CONCLUSIE EN RISICO’S

• Conclusie:
• Haalbaarheid van de maatregel met te vorderen zeeschepen is vanuit 

technisch oogpunt twijfelachtig

• Risico’s: 
• Factor tijd (juridisch en technisch) in relatie met weersvoorspellingen
• De schepen op de juiste positie krijgen
• Bezwijken van de schepen
• Verergering duinafslag door gat in rij schepen



ADVIES EN AANBEVELINGEN

Advies en aanbevelingen:

• Bekijken of dit nu de juiste aanpak is wegens grote kans op mislukken
• Bekijken van alternatieven, (bijv. in het laten bouwen en plaatsen van 
speciale

bakken die men hiervoor kan gebruiken)
• Nadere uitwerking in draaiboek
• Na vaststelling draaiboek: communicatieoefening
• Maken van afspraken en convenanten tussen verschillende partijen
• Aansluiten bij onderzoek gevolgbeperkende maatregelen dijkring 14/15
• Geen nader onderzoek naar het afzinken van zeeschepen; kosten wegen niet 

op tegen de reducering van de risico
• Resultaten presenteren op 21 augustus aan de SMO 

Vraag aan PFO+ :

• welke richting moeten we kiezen om dit ter besluitvorming voor te leggen aan 
D&H?

• Kan Delfland de uitkomsten dragen en inbrengen in SMO?



►►►  DANK VOOR UW AANDACHT

VRAGEN ?


