Staandegolf rivier Afsluitdijk
De Aanleiding
De belangstelling voor funsporten zoals surfen en kajakken groeit in Nederland. Lekker buiten zijn, te
spelen met de natuur. De funfactor is groot maar ook een betrokkenheid bij de schoonheid van de
natuur is belangrijk. Veel initiatieven om bijvoorbeeld het probleem van plastic in het water op te
lossen worden opgezet door surfers en kajakkers, zij zitten er letterlijk tussen.
Toekomst Watersport
Uit de prognoses van bureau Waterrecreatie advies blijkt dat met name de komende jaren het aantal
plezierschepen sterk daalt en in de komende 50 jaar zelfs ¾ van de vloot te koop ligt. Veel schepen
worden niet verkocht omdat de jonge generatie andere vormen van tijdsbesteding vindt, met name
in de funsporten zoals kitesurfen, windsurfen, golfsurfen en (wildwater)kajakken. Tot 5 jaar terug
bleef het aantal golfsurfers in Nederland beperkt tot slechts enkele honderden. Het aantal actieve
golfsurfers wordt inmiddels geschat op 8.000 tot 10.000. Voor kajakkers gelden aantallen van enkele
honderden, al sinds de jaren zeventig.
Voor kitesurfen en windsurfen kun je in Nederland je hart ophalen, er zijn genoeg plekken te vinden
en de wind is vaak gunstig. Voor golfsurfers en kajakkers ligt dat anders.
Huidige situatie
Golfsurfen en wildwater- en surfkajakken kent in Nederland beperkingen. De windgolven in de
Noordzee zijn rommelig en leveren een heftige sterke branding op. De ideale branding is de
deiningbranding waarbij mooie schone golven opbouwen met tussenpozen van 10 tot 15 seconden.
Helaas hebben wij die in Nederland sporadisch en dan is het druk op het water.
Voor het wildwatervaren geldt dat Nederland ook
geen snelstromende rivieren heeft. Alleen bij
Hardenberg is het nu nog mogelijk om te oefenen op
niveau I (schaal van I-V). In Zoetermeer is een
kunstmatige baan gebouwd met zware pompen. Door
verkeerd staal en de hoge kosten in gebruik is de baan
failliet en te gevaarlijk geworden, helaas het leek zo
mooi. Een investeerder uit Dubai gaat de baan verder
ontwikkelen tot een groot waterpark. Voor veel
kajakkers en surfers is dit niet noodzakelijk en tast het
zelfs de sfeer van de sport aan. De exploitatie vraagt
wel dergelijke grote investeringen.
Afbeelding 1, surf en kajak golf Plattling
In Rotterdam wordt nu ook een surfgolf ontwikkeld
midden in de stad. Door bezwaren van omwonenden lijkt dit project te stranden.
Het betekent dat golfsurfers en wildwater kajakkers op dit moment heel wat kilometers afrijden naar
het buitenland om te leren en te oefenen. Bijvoorbeeld naar aangelegde banen in Hohenlimburg,
Plattling, Augusburg en Lyon voor de kajakkers en Biaritz en de Franse westkust en de Engelse
Zuidkust voor de surfers. Veel kilometers rijden om een dag of weekend te oefenen. Nog los van de
vakanties in het buitenland. De olymische atleet die namens Nederland in Rio aan de Wildwater
afvaart mee zou doen heeft een aantoonbare dip in zijn trainingschema door het sluiten van de baan
in Zoetermeer.

Het idee aanvullend op de Vismigratie rivier
Het kan anders, beter, goedkoper en mooier. Een staandegolf creëren op getijstroom, als aanvulling
op de plannen voor de Vismigratie rivier in de Afsluitdijk. Een unieke situatie die werkt op het getij!
Geen pompen, weinig onderhoud en alles werkend met bestaande natuurkrachten op tijdstippen die
door de maanstand en stuwing van water worden bepaald.
Het inkomende water van de Vismigratie rivier of een extra doorlaat stroomt over een drempel of
stuw en creëert een staandegolf waar je op kunt surfen en in kunt kajakken. Door voor beide
groepen één mooie oefenplek te creëren die dagelijks, zomer en winter, open is. Hierdoor zijn de
kansen op een succesvolle oefenplek groter voor een groeiend groep liefhebbers. Daarnaast is het
mogelijk om wedstrijden freestyle kajakken en surfen te organiseren, afhankelijk van de
stroomsnelheid en het ontwerp. De mogelijkheid voor wedstrijden maakt de golf veel
aantrekkelijker.
Techniek
Een idee kan zijn om aanvullend op de vismigratierivier een
extra aftakking te maken of een afzonderlijke extra
doorlaat. Het water stroomt met opkomend water naar het
IJsselmeer en met de ebstroom weer terug. Zodanig dat je
twee keer kunt genieten op de golf.
In de extra aftakking komt een kunstmatige drempel of een
variabele stuw die niet boven water uitkomt en dus geen
blokkade is voor vissen.

Afbeelding 2, Kajak en surf golf bij Plattling

Het zou ook mogelijk zijn om een meertje vol te laten lopen
en een meganische stuw open te zetten naar een tweede
meertje. Het ene meertje loopt leeg in het volgende
meertje en zorgt voor een stroomversnelling. Een stuw
beperkt wel weer de doorgang voor vissen. Verschillende
opties kunnen door deskundigen worden ontworpen. Een
langere rivier met meerdere keerwaters zoals in
Hohenlimburg is ook mogelijk, een rivier is immers nooit
een recht kanaal. De keerwaters zijn weer rustplekken voor
vissen.

De vismigratie rivier laat, volgens de gegevens
op de site van De Nieuwe Afsluitdijk, bij vloed
400.000m3 en bij eb 800.000 m3 door, met een
snelheid tussen de 20 en 40 m3/sec. Door de
geleidelijkheid van het getij is er voor ieder
niveau een moment om te oefenen. Het
ontwerp van de staande golf rivier zal de
stroomsnelheid en de hoogte van de golf
bepalen, deze moet zo hoog mogelijk zijn voor
de golf en zo geschikt mogelijk voor vissen. De
getallen zijn nog zonder stuwing van zee- of
IJsselmeerwater met noorden of oostenwind,

Afbeelding 3 Eisbach surfgolf in Munchen

de verschillen worden dan hoger, maar worden ook gedempt door het ontwerp van de vismigratie
rivier om verzilting te voorkomen vanuit zee.
Uiteindelijk takt de staandegolf rivier
weer aan op de vismigratie. Belangrijk is
dat de tijd die het water onderweg is voor
beide rivieren gelijk is. Op die manier is
de staandegolf een aanvulling op de
vismigratie. Vissen zullen in deze vorm
met de stroom mee zwemmen, na een
paar uur kentert het tij. De verwachting is
dat het effect van surfers en kajakkers op
vissentrek minimaal is. De combinatie
tussen een natuurproject en een
speelplek voor mensen zal vermoedelijk
een zwaardere rol spelen op de
besluitvorming.
Afbeelding 4 Wildwater baan bij Sault-Brénaz
(Lyon), tussen twee rivierarmen van
verschillende hoogte.

Nodig
Wat is er nodig:
Het idee is nog ‘slechts’ een idee. Diverse punten vragen nog antwoorden zoals:
-Hoe kan de stroomsnelheid zo hoog mogelijk worden?
-Welk ontwerp is het meest ideaal voor vissen en een golf?
-Waar sluit het idee aan op de vismigratie rivier en hoe overbruggen we de verschillen?
-Hoe passen we het idee toe in de vastgestelde planologische documenten?
-Deskundige kajakkers en surfers kunnen input leveren over de staandegolf, andere kennis is nog
noodzakelijk. Wie is nodig en hoe organiseren we het project?

Afbeelding 5 Hohenlimburg in aanleg en Hohnelimburg
gereed.

Kortom
Het idee houdt in:
• Het ontwikkelen van een staandegolf die goedkoop in exploitatie is, die werkt met de kracht
van het getij en meehelpt in de vismigratie in de Afsluitdijk.
• Een idee dat aansluit op een behoefte van een groeiende groep mensen die in eigen land
kunnen oefenen en dat een voorbeeld kan zijn in Europa voor kajakkers en surfers uit het
buitenland.
• Een aanvulling op de toerisme ambitie van het project De Nieuwe Afsluitdijk met een
duidelijke verbinding naar het vismigratie project.
• Een iconisch project in Europa.
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