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1 Introductie
Ter voorbereiding van het bepalen van Hydraulische Belasting in (zee-)havens is onlangs de tool HB
Havens opgeleverd. HB Havens (afkorting voor Hydraulische Belastingen in Havens) is een applicatie
waarmee hydraulische belastingen van buiten een (zee)haven naar binnen een (zee)haven kunnen
worden vertaald. Het kader van deze applicatie is het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017
(WBI2017).
De tool is ontworpen om golfcondities te transformeren, opdat de aan de haven grenzende
waterkeringen met realistische belastingen beoordeeld kunnen worden. Hierbij wordt rekening
gehouden met in havens belangrijke golffysica. Een belangrijk kenmerk van de tool is dat de
waterkeringen op twee wijzen beoordeeld kunnen worden. Enerzijds met een eenvoudige methode en
anderzijds met een geavanceerdere methode. Welke van deze methoden gebruikt moet worden,
hangt af van de complexiteit van de haven en welke aspecten meegenomen worden in de beide
methodes.
Om de ontwikkelde techniek tastbaar en hanteerbaar te maken heeft Robert Slomp (RWS WVL) Aktis
Hydraulics en Van Vledder Consulting gevraagd een Voorbeeld voor het Voorbeeldboek Wettelijk
Beoordelingsinstrumentarium op te stellen met als doel de volgende aspecten inzichtelijk te maken:
wat de meerwaarde van de exercitie is?
welke expertise hiervoor gevraagd moet worden?,
welke producten er geleverd moeten worden en hoe die gecontroleerd kunnen worden op
juistheid?
Het Voorbeeld behandelt de haven van IJmuiden en tracht aan de hand van de situatie aldaar de
toepassing van de nieuwe tool HB Havens te illustreren. Hierbij wordt ook ingegaan op de keuze voor
de eenvoudige dan wel een geavanceerder methode.
De tool HB Havens heeft als doel de beheerders van keringen gelegen binnen (zoute zee-) havens te
ondersteunen voor ‘Toetsen op maat’ zoals bedoeld in WBI 2017 : Regeling veiligheid primaire
waterkeringen 2017 -- Bijlage II Voorschriften bepaling hydraulische belasting primaire waterkeringen.
Bij het opstellen van dit voorbeeld is gebruik gemaakt van het modelinstrumentarium IJmuiden
(Deltares/Arcadis, 2011) zoals (onder gebruikrecht) aangeleverd door Helpdesk Water. De betreffende
gebiedschematisaties zijn:
swan-ijmond-beno10-v1.zip met aanpassing E02 (BMT Argoss, 2014 en VVC, 2017);
Pharos_sw-ijmond-j10-v1.
Dit document is opgesteld volgens het format Voorbeelden Voorbeeldboek WBI 2017 (Sluiter, 2017):

1.1 Keywords
Hydraulische Belasting; Havens; Voorland; Diffractie; Golfgroei; Havendammen

1.2 Contactpersoon
Olger Koop & David Hurdle
Gerbrant van Vledder
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1.3 Type voorbeeld
Het voorbeeld heeft betrekking op het beoordelen van primaire keringen gelegen in de haven van
IJmuiden ter illustratie van het toepassen van de nieuw ontwikkelde tool HB Havens. Met behulp van
HB Havens heeft de beheerder de mogelijkheid om de dempende invloeden van aanwezige Niet
Waterkerende Objecten (NWO’s) in havens mee te nemen in het bepalen van de hydraulische
golfbelasting alsmede rekening te houden met het effect van extra strijklengte (windgroei) in het
havengebied.

1.4 Status voorbeeld
De status van het voorbeeld is illustratief. Het voorbeeld beoogt geen databases op te leveren die
direct toepasbaar zijn voor het toetsen van keringen.
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2 Casebeschrijving
2.1 Kenmerken van de haven van IJmuiden
De haven van IJmuiden kent een aantal niet waterkerende objecten (NWO’s) zoals de havendammen,
Forteiland en haventerreinen die van invloed zijn op de golfdoordringing in de haven. Daarnaast zijn er
een aantal verhoogde gronden (duinen) zoals in het noorden ten westen van de Averijhaven en in het
zuiden ten westen van de jachthaven en het Kennemermeer die de landinwaarts gelegen keringen
afschermen.
Een complicerende eigenschap van de haven van IJmuiden is dat bij hoge waterstanden (vanaf orde
NAP +5m) sommige dammen en haventerreinen onder water lopen. Hierdoor verandert de mate van
doordringing in de haven en ook de belasting op de waterkeringen. Verder beïnvloedt de IJ-geul de
golfdoordringing door geulfractie en door de grootte van de haven treedt er in het havengebied lokale
golfgroei op.
De primaire keringen gelegen in de haven van IJmuiden maken onderdeel uit van een drietal
aansluitende normtrajecten, te weten:
13-1
(Hoogheemraadschap Hollandsch NoorderKwartier)
14-10 (Rijkswaterstaat Noord-Holland);
44-3
(Hoogheemraadschap van Rijnland).
De primaire kering is weergegeven in onderstaande figuur door middel van de rode lijn.

Figuur 2-1

Haven van IJmuiden, de ligging van de betreffende HRD locatie (aangegeven met ) en
HBHaven test uitvoerlocaties.

Door het meenemen van de NWO’s en de verschillende haventerreinen kunnen de hydraulische
belastingen in de haven sterk reduceren. In de eenvoudige methode worden deze kenmerken van de
haven gewoonlijk weggelaten, terwijl deze in de geavanceerde methode meegenomen kunnen
worden.
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2.2 Beslisproces
De beoordelingsmethode van primaire keringen met het oog op de reducerende bijdrage van NWO’s
beslaat drie stappen:
1) Eenvoudige toets: Bij voldoen aan de eenvoudige toets hoeft de bijdrage van de NWO aan de
overstromingskans niet meegenomen te worden.
2) Er bestaat altijd een risico dat NWO’s falen tijdens een storm. Met een gedetailleerde toets
kan er worden bepaald of de faalkans van de betreffende NWO’s een belangrijke invloed heeft
op de overstromingskans.
3) Toets op maat: op basis van scenario’s wordt de bijdrage in rekening gebracht van het NWO
aan de overstromingskans.
Binnen HB Havens wordt verondersteld dat de gebruiker weloverwogen het reducerende vermogen
van NWO’s meeneemt, afgestemd met de verantwoordelijke beheerders.
De bovenstaande drie stappen worden gefaciliteerd binnen HB Havens, waarbij de bovengenoemde
‘eenvoudige toets’ gelijkgetrokken wordt aan de in HB Havens zgn. “eenvoudige methode”.
De ‘toets op maat’ wordt gefaciliteerd met de geavanceerde golfgroei- en voortplantings- en
golfdoordringingsmodellen SWAN en PHAROS. Hierbij wordt opgemerkt dat het SWAN model ten
minste nodig is als verwacht wordt dat lokale golfgroei een significante bijdrage aan de belasting van
de waterkering levert. Dit kan nodig zijn omdat de eenvoudige methode geen conservatieve schatting
van de lokale golfgroei (met name na golftransmissie over havendammen) geeft.
In de gebruikershandleiding van HB Havens (HKV & Aktis Hydraulics, 2018) is het bovenstaande
beslisproces verder uitgewerkt.
Voor het toetsen van keringen in havens is het van belang dat golven (onder andere bij NWO’s) door
middel van diffractie en reflectie ook afgeschermde gebieden in de haven bereiken. Deze processen
zorgen ervoor dat er ook onder mildere stormcondities (100 jaar – 1000 jaar terugkeerperiodes) er
(mogelijk) significante hydraulische belastingen op de primaire keringen kunnen optreden die een
bijdrage kunnen leveren aan de geïntegreerde faalkans in de probabilistische wijze van toetsing of
ontwerp.
Daarentegen, bij het falen van een NWO’s zal er meer transmissie (en minder reflectie en diffractie)
optreden bij de NWO, waarbij afgeschermde keringen hogere hydraulische belastingen zullen
ondervinden.
Hiertoe dient binnen HB Havens het gehele gebied tussen de primaire keringen en de havenmonding
beschouwd te worden en - met name ook voor de geavanceerde methode – dienen zoveel mogelijk
gebieden als potentieel ‘nat’ gemodelleerd te worden opdat de reflecterende, diffracterende en
transmitterende eigenschappen van alle objecten in de haven beschouwd worden in de analyse.
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2.3 Dilemma’s
Bij het toetsen van de waterkeringen in havengebieden spelen de onderstaande dilemma’s een rol ten
aanzien van het meenemen van bepaalde elementen in de schematisatie van de haven. Elementen
kunnen leiden tot een lagere hydraulische belasting, maar afhankelijk van de situatie ook leiden tot
hogere belastingen. Bovendien kunnen ook de bijbehorende kosten een rol spelen.
Mogelijke ‘winst’ op de benodigde dijkhoogte in havens kan behaald worden door:
Obstakels, zoals kademuren en havendammen. Deze hebben in havens een dempende
werking;
Ondergelopen haventerreinen kunnen gezien worden als ondiepe golfdempende voorlanden.
Deze ‘winst’ punten worden deels tenietgedaan door:
Potentieel vindt er extra golfgroei in de haven plaats waarbij het toetsen rekening mee
gehouden moet worden;
Door golfreflectie op elementen in de haven kunnen golven lokaal bij de kering versterkt
worden en hoger zijn dan alleen een golfdoordringingscomponent; ook kunnen gereflecteerde
golven mogelijk afgeschermde gebieden bereiken.
Door golfdiffractie kunnen golven afgeschermde delen in de haven bereiken.
Vanuit een veiligheidsvisie kan gekozen worden om havendammen integraal mee te nemen
bij het ontwerp van een primaire waterkering. Zij worden dan in de legger opgenomen worden.
De consequentie is dat deze dammen mogelijk versterkt moeten worden om ook onder
ontwerpcondities stand te houden. Dit leidt dan tot hogere kosten voor de dammen, maar
kostenbesparend voor de primaire waterkering. Deze aanpak is gevolgd voor o.a. de
waterkering van Harlingen en Den Oever.
Daarnaast kan gekozen worden om golfdempende havendammen een beperkte
standvastigheid mee te geven zonder deze in het integrale ontwerp mee te nemen. Hierdoor
wordt zonder al te veel kosten extra conservatisme in het ontwerp ingebouwd. .
Bovenstaande dilemma’s vormen de motivatie voor het toepassen van HB Havens voor het toetsen
van in havens gelegen waterkeringen. In dit voorbeeld gaan we in op het toepassen van HB Havens
voor de haven van IJmuiden en behandelen we de volgende modelleeraspecten:
Representatie van de haven ten behoeve van de eenvoudige methode (hoofdstuk 3);
Lokale windgroei;
Waterstandsafhankelijke transmissie in diffractie;
Voorland: meenemen binnen HB Havens (of niet)?
Keuze van de uitvoerlocaties.
Het toepassen van het SWAN-model voor:
Transmissie over de havendammen;
Reflectie tegen onder water staande objecten: afhankelijk van de waterstand kunnen
kades en dammen onder water lopen waardoor reflectie- en transmissieeigenschappen veranderen;
Dissipatie over de haventerreinen tussen insteekhavens;
Correcte weergave van de golfgroei door wind in de gedeeltelijk afgeschermde
gebieden.
Controle van het belang van diffractie door vergelijking tussen de resultaten van het
PHAROS-model en de het SWAN-model en advies om hoe eventueel om te gaan met
diffractie voor uitvoerpunten/ situaties waar dit van belang is, gebaseerd op een controle van

A18003R1r2
16 april 2018
© Aktis Hydraulics

Definitief

Page 5

Voorbeeld WBI Voorbeeldboek: toepassen HB
Havens voor IJmuiden

tweetoppige spectra en impact in relatie tot de afstand tot de havenmond en in relatie tot de
lokaal opgewekte golf;
Het combineren van resultaten van het PHAROS-golfdoordringingsmodel en het SWAN
golfvoortplantings- en windgroei model.
Toepassen van modelonzekerheden voor locaties in de haven.
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3 Eenvoudige methode
3.1 Lokale windgroei
HB Havens rekent in de eenvoudige methode altijd met lokale windgroei. De strijklengtes op basis
waarvan waarmee HB Havens de lokale windgroei bepaald wordt gebaseerd aan de hand van een
drietal lijn segmenten, te weten
a) De havendammen (gele lijn);
b) Het haventerrein (buitenrand van het grijze vlak);
c) De primaire waterkering (rode lijn).
De strijklengtes van ieder uitvoerpunt zijn te visualiseren met behulp van QGis (zie handleiding HB
Havens).
Incorrecte strijklengtes
Correcte(re) strijklengtes

Figuur 3-1

HB Havens schematisatie IJmuiden (bovenste panelen) en afgeleide lokale strijklengtes voor
uitvoerpunt 14 (onderste panelen – visualisatie met QGis)
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In bovenstaande voorbeeld wordt geïllustreerd hoe de schematisering van het haventerrein van
invloed is op de strijklengte bepaling. In de linker panelen vindt er golfgroei plaats over binnendijkse
gebieden. De rechter schematisatie, en dan met name het haventerrein, omsluit nauwer de primaire
keringen en geeft beter de situatie bij de hoogste waterstanden weer. Verder is het concept “effectieve
strijklengte” niet geïmplementeerd in de huidige versie van HBHavens en de mogelijke extra golfgroei
van het steunpunt tot aan de havendam wordt aldus niet gefaciliteerd, maar is wel mee te nemen met
het geavanceerde model SWAN.

3.1.1 Gevoeligheidsanalyses
Zoals te zien is worden de strijklengtes beïnvloedt door de keuze van het haventerrein en de gebruiker
dient hier alert op te zijn: in de linker panelen is het haventerrein te groot en vindt er teveel lokale
windgroei plaats.
Ter illustratie van de strijklengtes wordt in dit voorbeeld een beter resultaat bereikt met de
representatie zoals weergegeven in de rechter kolom, waarbij het haventerrein beter aansluit bij de
oostelijke uiteindes van de golfbrekers en bij de kering. Een probleem wat optreedt is dat IJmuiden
niet voldoet aan het criterium ‘convex havenbassin’, waardoor de door HB Havens bepaalde
strijklengtes niet het gehele bassin beslaan. Hierdoor wordt er voor bepaalde windrichtingen te weinig
golfgroei in rekening gebracht wordt: de raaien ten Westen van het geselecteerde uitvoerpunt zouden
ten minste door moeten lopen tot aan de Zuidelijke havendam en de havenmonding. Hierbij moet
verder opgemerkt worden dat de effectieve strijklengte door de havenmonding mogelijk nog langer is
en dat de golfgroei component in dat geval beter met het geavanceerde model SWAN doorgerekend
kan worden.
Daarnaast treedt er bij hoge waterstanden transmissie op over de havendammen die in een
additionele golfgroei resulteren (de golven groeien niet vanuit een nul-situatie). Het effect van het
meenemen van turbulentie op de golfgroei wordt niet gefaciliteerd in de eenvoudige methode en in
voorkomende gevallen dient het geavanceerde model SWAN toegepast te worden daar de
eenvoudige methode niet langer conservatief is.
Noot:

Het is daarnaast echter ook mogelijk dat de duinen ten noordwesten en/of ten zuidwesten
van de havenbassins (zeewaarts van de kering) wegslaan tijdens stormcondities en dat deze
geen afscherming meer bieden onder de meest extreme condities.

3.2 Waterstandsafhankelijke golftransmissie en diffractie
Voor lagere waterstanden schermen de havendammen van IJmuiden het binnenterrein af voor
inkomende golven. Voor waterstanden boven de 2 a 3 m kunnen golven over de dammen slaan
(afhankelijk van de golfcondities) en voor waterstanden boven de 5 m staan de havendammen zelfs in
zijn geheel onder water.
De overslag veroorzaakt extra golfactiviteit in de haven welke op haar beurt een sterkere
windgolfgroei induceert doordat de overgeslagen golven turbulentie achter de havendam creëren.
Daarnaast vermindert golftransmissie het effect diffractie doordat de gradiënten in het golfveld achter
de havendam afneemt.
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Dit laatste fenomeen heeft als gevolg dat voor (haven)dammen die veel golftransmissie kennen, het
effect en belang van diffractie afneemt onder de bepalende hydraulische condities.
Diffractie bij de havendammen is daarom mogelijk minder van belang voor de havenmonding, maar
dieper in de haven, waar de impact van golftransmissie afneemt, kan diffractie juist weer belangrijk
worden voor de meer afgeschermde delen.
Alhoewel diffractie door de eenvoudige methode gefaciliteerd wordt, is het slechts in een beperkt
aantal havens daadwerkelijk een significant aspect. Mochten de havendammen van IJmuiden onder
alle hydraulische belasting combinaties droog blijven, dan zou diffractie waarschijnlijk de bepalende
kritische golfdoordringing domineren voor keringen dichtbij de ingang en is de keuze en positionering
van de dammen van groot belang.

3.2.1 Gevoeligheid
De eenvoudige methode is toegepast voor de twee buitenste havendammen zoals weergegeven in
onderstaande figuur.

Figuur 3-2

HB Havens schematisatie IJmuiden – uitvoerlocaties waar diffractie een rol speelt volgens
de eenvoudige methode.

De groen gearceerde lijnen, lopend vanuit de havenmonding, geven de grensgebieden aan waarvoor
de eenvoudige methode diffractie meeneemt in de berekening. Bij de groen omcirkelde uitvoerpunten
buiten deze lijnen (te weten uitvoerlocaties 4, 5, 6, 14, 36, 37 en 38) wordt de diffractiecoëfficiënt Kd
gelijk ‘0’ gesteld.
Voor de overige locaties 2 tot en met 15 worden de resultaten gepresenteerd in tabel 5.1. Het moge
duidelijk zijn dat het effect van doordringing door diffractie voor locatie 2 correct benaderd wordt met
de eenvoudige methode in vergelijking met de geavanceerdere methode PHAROS, maar dat dieper in
de haven de Eenvoudige Methode een significante overschatting geeft. Voor bijvoorbeeld locatie Punt
12 (net voorbij het Forteiland) geeft de Eenvoudige Methode 1.9 m terwijl PHAROS 0.3 m geeft.
Het verschil kan verklaard worden door refractieeffecten en het niet meenemen van de verschillende
obstakels in de haven, maar in het algemeen zal de Eenvoudige Methode aldus conservatief zijn voor
dieper in de haven gelegen uitvoerlocaties
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3.3 Voorland
Een verhoogd voorland voor een waterkering kan mogelijk golven breken voordat de golven de
waterkering bereiken. Binnen HB Havens is de voorland module ingebouwd waarbij er een aantal
criteria zoals de lengte van het voorland in relatie tot de golflengte beschouwd worden om de voorland
module van HB Havens toe te passen. De voorland module van HBHavens is daarnaast een sterk
vereenvoudiging van de fysica van golfbreken (Eenvoudige Methode past toe: Hmax = 0.7* d, waarbij
d de lokale water diepte). Deze versimpeling zal vrijwel altijd hogere golven opleveren dan de
voorland module van bijvoorbeeld Riskeer en Hydra-NL waarin het daadwerkelijke talud van het
voorland veel nauwkeuriger meegenomen wordt.

3.3.1 Gevoeligheid:
De voorlandmodules van Riskeer zullen een sterkere reductie van de hydraulische belasting
opleveren dan de voorland module, daar deze in meer detail het voorland representeert en waarmee
dus vrijwel altijd winst te behalen valt ten opzichte van de HB Havens geïmplementeerd voorland
module.
Hierbij dient ook opgemerkt te worden dat de geavanceerde modellen SWAN en PHAROS goed
kunnen omgaan met relatief flauwe hellingen, maar dat ook zij moeite hebben met hellingen die steiler
zijn dan 1 op 7. Beide modellen kennen mogelijkheden om de voortplanting na reflectie op dergelijke
hellingen goed mee te nemen, maar de golfoverslag en golfoploop dienen alsnog door de gebruiker
zelf beschouwd en gemodelleerd te worden.

3.4 Uitvoerlocaties
In navolging van bovenstaande dilemma ‘Voorland’ geldt dat de uitvoerpunten van HB Havens
daarom in de dieper gelegen havenbekkens gekozen dienen te worden (en aan de goede kant van
reflecterende objecten t.b.v. SWAN en PHAROS).

3.4.1 Gevoeligheid:
Het hele gebied tussen de primaire keringen en de havenmonding dient binnen HB Havens (met
name ook voor de geavanceerde methode) zoveel als mogelijk ‘nat’ gemodelleerd en met
reflecterende en transmitterende obstakels op alle objecten in de haven gemodelleerd te worden
omdat reflectie en transmissie ervoor kunnen zorgen dat golven ook de meer afgeschermde gebieden
in de haven bereiken. Deze processen zorgen ervoor dat er ook onder mildere condities (100 jaar –
1000 jaar terugkeerperiodes) er significante hydraulische belasting op de primaire keringen kunnen
optreden die daarmee een bijdrage kunnen leveren aan de faalkans.
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4 Geavanceerde modellen: SWAN
4.1 Inleiding
Het SWAN-model is een geavanceerd spectraal golfmodel waarmee de opwekking en voortplanting
van golven in havenbekkens kan worden gesimuleerd. Het SWAN-model kan omgaan met golfgroei
door wind, golfvoortplanting over in hoogte variërende bodems, reflectie tegen en transmissie over
obstakels, en golfdemping over ondieptes en ondergelopen haventerreinen. Door deze kenmerken
kan een haven aanzienlijk gedetailleerder worden geschematiseerd en doorgerekend dan met de
Eenvoudige Methode. SWAN kan echter niet de effecten van diffractie berekenen; deze effecten
kunnen echter weer wel door het PHAROS-model worden uitgerekend. De afweging of (ook) het
PHAROS-model moet worden toegepast, wordt besproken in hoofdstuk 5.
Om SWAN te kunnen toepassen moet eerst een schematisatie van de haven worden opgezet. Dit
bestaat uit een rekenrooster dat de havendammen en het hele havenbekken tussen de waterkeringen
en de havenmonding omvat. Op alle rekenpunten moet een bodemligging ten opzichte van het NAP
referentievlak worden opgegeven. Afhankelijk van de waterstand zal een deel van de rekenpunten
actief zijn, dan wel droog staan. Ook kunnen rekenpunten bij voorbaat al als droog worden
gekenmerkt. Dammen en kades worden in SWAN als zogenaamde obstakels gedefinieerd. Deze
obstakels bestaan uit lijnen met bepaalde reflectie- en transmissiecoëfficiënten die door de gebruiker
moeten worden gespecificeerd. Hiervoor is een goede kennis van de elementen in het havenbekken
nodig. Daarnaast moeten net als in de eenvoudige methode, uitvoerpunten worden gedefinieerd langs
de waterkering binnen HB Havens.
Binnen de HB Havens tool wordt SWAN voor een groot aantal condities toegepast. Deze condities
bestaan uit een constante windsnelheid, windrichting en waterstand. Per conditie moet ook een
golfrandvoorwaarde bij de haveningang worden opgegeven. Deze randvoorwaarden worden daarbij
uitgelezen uit de vigerende SQLite HR-database. Het resultaat van elke berekening wordt voor alle
uitvoerpunten weggeschreven naar databestanden die door de tool worden omgezet in een nieuwe
SQLite database.
De noodzaak om het geavanceerde SWAN-model te moeten toepassen, hangt af van de complexiteit
van het havenbekken waar de waterkeringen zich in bevinden. Omdat hier geen harde richtlijnen voor
beschikbaar zijn, worden in dit hoofdstuk enkele gevoeligheden getoond die gebruikt kunnen worden
bij het beoordelen van de meerwaarde van het toepassen van het SWAN-model. In dit document
wordt gebruik gemaakt van een SWAN-model implementatie voor de haven van IJmuiden. Het
gebruikte rekenrooster E02 is gebaseerd op het detailrooster D02 uit het Model Instrumentarium voor
IJmuiden (Deltares/Arcadis, 2011, Van Vledder Consulting, 2017). De aanpassing bestaat uit het
verwijderen van het westelijke deel van het D02 rooster zodat het nieuwe E02 rooster min of meer
gelijk is aan het PHAROS-rooster voor IJmuiden. Hierdoor kunnen dezelfde golfrandvoorwaarden
worden opgelegd.
De basisberekening bestaat uit een golfdoordringingssom met een significante golfhoogte van Hs=6.3
m, een piekperiode van Tp=11.3 s, een golfrichting van 270°N en een richtingsspreiding met m=12.
De waterstand bedraagt NAP +4 m. In deze berekening is wind uit gezet, mede om een vergelijking
met PHAROS-resultaten mogelijk te maken. Figuur 4.1 toont de ruimtelijke verdeling van de
significante golfhoogte Hm0 op het E02 -rooster. De pijlen geven de gemiddelde golfrichting aan.
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Figuur 4-1

Significante golfhoogte Hm0 in het havenbekken van IJmuiden op rekenrooster E02. De
pijlen geven de gemiddelde golfrichting weer. Situatie zonder wind en niet-transmitterende
golfbrekers.

Ter illustratie van mogelijke dilemma’s of keuzen die gemaakt moeten worden, zijn de volgende
voorbeelden uitgewerkt, waarbij steeds het effect van een bepaald kenmerk van de haven wordt
getoond:
Het toepassen van het SWAN-model voor:
Transmissie over de havendammen;
Reflectie tegen onder water staande objecten zoals een kade: afhankelijk van de
waterstand kunnen kades en dammen onder water lopen waardoor reflectie- en
transmissie-eigenschappen veranderen;
Refractie door aanwezigheid van een toegangsgeul;
Dissipatie over de ondergelopen (hooggelegen) haventerreinen tussen insteekhavens;
Bijdrage van wind: correcte weergave van de golfgroei door wind in de gedeeltelijk
afgeschermde gebieden.

4.2 Transmissie over de havendammen en obstakels
Voor IJmuiden liggen enkele grote havendammen die onder normale omstandigheden alle golven
blokkeren. In de SWAN-terminologie hebben zij een transmissiecoëfficiënt van 0. Afhankelijk van de
door te rekenen condities kunnen golfbrekers gaan transmitteren. Het effect een transmitterende
golfbreker wordt in de figuren 4.2 en 4.3 geïllustreerd. Deze figuren tonen het verschil in significante
golfhoogte als de golfbrekers bij de haveningang een reflectiecoëfficiënt van 0.5 hebben. Figuur 4.2
toont daarbij de situatie met een golfconditie uit het westen (270°N), en figuur 4.3 toont het effect als
de golven uit het noordwesten (315°N) komen. Door de transmissiecoëfficiënt te variëren kan het
effect van een mogelijke reststerkte op de golfbelasting bepaald worden (zie sectie 2.3 in relatie tot
het wel of niet meenemen van bijvoorbeeld de havendammen).
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Figuur 4-2

Verschil in significante golfhoogte Hm0 tussen een SWAN-som met transmissie over de
havendammen t.o.v. een som zonder - rekenrooster E02, golfrichting 270°N.

Figuur 4-3

Verschil in significante golfhoogte Hm0 tussen een SWAN-som met transmissie over de
havendammen t.o.v. een som zonder - rekenrooster E02, golfrichting 315°N.
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Deze resultaten tonen aan dat het effect van transmissie over golfbrekers tot significante verschillen
leidt in directe omgeving van de golfbrekers. Het beïnvloedingsgebied hangt daarbij sterk af van de
invallende golfrichting. Het oostelijk deel van het havenbekken wordt in dit voorbeeld niet beïnvloed.

4.3 Reflectie van kades
Havenbekkens hebben vaak vele kades en haventerreinen die onder water kunnen komen. Bij
toenemende waterstand zal de reflectie van een kade langzaam afnemen totdat deze bij een
bepaalde hoogte en invallende golfhoogte volledig doorlatend is. Om het effect van een reflecterende
kade te illustreren, is een gevoeligheidsberekening gemaakt van een kade aan de zuidkant van het
havenbekken nabij de havenmonding, met enerzijds geen reflectie en anderzijds volledige reflectie.
Figuur 4.4 toont aan dat door reflectie golven een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de
golfbelasting verder in het havenbekken, en ook op plaatsen kunnen komen die normaal zijn
afgeschermd van indringende golven, zoals hier bij de Lichterhaven aan de noordzijde.

Reflecterende kade

Figuur 4-4

Verschil in significante golfhoogte Hm0 tussen een SWAN-som met voor één obstakel een
reflectiecoëfficiënt van 1 (volledige reflectie) t.o.v. een som met de reflectiecoëfficiënt op 0
(zonder reflectie) - rekenrooster E02, golfrichting 270°N.

4.4 Aanname van vlakke bodem
Veel havenbekkens hebben een toegangsgeul om de toegang van diepstekende schepen mogelijk te
maken. Langs de randen van de toegangsgeulen zal golfenergie door refractie afbuigen naar de
ondiepere delen. Hierdoor zal bij aan weerszijden van de haveningang de golfhoogte toenemen terwijl
verderop in het havenbekken de golfhoogte zal afnemen. De aanname van een vlakke bodem, zoals
in de Eenvoudige Methode, zal dan afhankelijk van de ligging in het havenbekken tot andere
resultaten leiden. Het effect van een vlakke bodem op de mate van golfdoordringing kan grotendeels
gesimuleerd worden door in het SWAN-model de refractie te deactiveren. Figuur 4.5 toont het effect
van het deactiveren van refractie voor de doordringingsconditie uit Figuur 4.1 op de significante
A18003R1r2
16 april 2018
© Aktis Hydraulics

Definitief

Page 14

Voorbeeld WBI Voorbeeldboek: toepassen HB
Havens voor IJmuiden

golfhoogte. De figuur toont de aanname van een vlakke bodem inderdaad tot iets lagere golfcondities
leidt nabij de haveningang, maar dat de golven nu tot vrijwel achter in het havenbekken kunnen
doordringen.

Figuur 4-5

Verschil in significante golfhoogte Hm0 tussen een SWAN-som zonder refractie t.o.v. een
som met refractie - rekenrooster E02, golfrichting 270°N.

4.5 Wind groei
In grote havenbekkens kan het effect van wind significant bijdragen aan de golfcondities in
benedenwindse locaties. Dit kan met name problematisch zijn voor langwerpige havenbekkens en een
windrichting die vrijwel gelijk is aan de as van een dergelijk havenbekken. Figuur 4.6 toont het effect
van windgroei bovenop de al aanwezige doorgedrongen golfhoogte voor een windrichting van 270°N
en een windsnelheid van 25 m/s.
Voor deze situatie is duidelijk te zien dan aan de oostzijde van het havenbekken de golfconditie vrijwel
volledig gedomineerd wordt door lokale golfgroei, terwijl nabij de haveningang de bijdrage van
golfdoordringing nog geen rol speelt. In het tussengebied zal de balans tussen de mate van
golfdoordringing en de mate van windgroei langzaam variëren.
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Figuur 4-6

Verschil in significante golfhoogte Hm0 tussen een SWAN-som met windgroei t.o.v. een som
zonder windgroei - rekenrooster E02, golfrichting 270°N, windsnelheid 25 m/s en
windrichting 270 °N.
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5 Gevanceerde modellen: PHAROS
5.1 Inleiding
In afgeschermde gebieden wordt verwacht dat de golfcondities uitgerekend met de geavanceerde
modellen SWAN en PHAROS-model aanzienlijk gunstiger zullen zijn dan de golfhoogtes bij de
steunpunten buiten de haven omdat nu rekening wordt gehouden met dempende effecten van
golfbrekers, kades, geulrefractie en ondiep water effecten. Tevens wordt verwacht dat in
afgeschermde gebieden het SWAN-model nog wat gunstiger golfhoogten geeft dan PHAROS. Dit
komt omdat het SWAN-model alle belangrijke fysische verschijnselen omvat behalve diffractie. Het
hoofdeffect van diffractie is dat het effect van afscherming afneemt en dat de golfhoogte toeneemt.
Over het algemeen is diffractie alleen van belang in goed afgeschermde situaties. Vaak maar niet
altijd gaat het om situaties waar de hydraulische belasting al lager is dan voor de nabijgelegen secties
van de waterkering in de haven. Verder, zoals geïllustreerd zal worden voor het geval IJmuiden,
neemt de golfhoogte vaak veel af met de afstand achter de havendam, zodat de totale golfhoogte
(zowel inclusief als exclusief diffractie) maar enkele tientallen centimeters bedraagt. In deze situaties,
zijn de effecten van diffractie vaak binnen de marges van onzekerheid van de golfberekeningen. In dit
hoofdstuk gaat het om het identificeren van de situaties waar diffractie wel een belangrijke rol speelt.
Diffractie is met name van belang in situaties waar:
Een waterkering binnen 10 golflengtes ligt van een afschermende havendam of NWO;
De golfhoogte bij de waterkering uitgerekend met SWAN (zonder golfgroei door wind) minder
is dan 30% van de golfhoogte aan de bovenwindzijde van de havendam of NWO;
Naar mate dat de havendam of NWO verder onder water ligt (veel transmissie) worden de effecten en
het belang van diffractie kleiner. Ook in gebieden waar de golven richtingsgespreid zijn (DSPR>15°),
is de bijdrage van diffractie gering (Enet et al., 2006). Het is belangrijk om op te merken dat het belang
van diffractie afhankelijk is van de natte geometrie van het afgeschermde gebied. Bij hoge
waterstanden kunnen havendammen of NWO’s voorin de haven onder water zijn. Dit betekent dat de
golfhoogte bij NWO’s achter in de haven kan toenemen en dat diffractie om deze NWO’s belangrijker
kan zijn bij hoge waterstanden dan bij lage waterstanden.
Belangrijke instrumenten voor het bepalen van het belang van diffractie zijn diffractietabellen zoals
toegepast binnen HB Havens (zie HB Havens handleiding) de analytische formulering voor
golfdiffractie achter een half-oneindige golfbreker (zoals geformuleerd in USACOE, 2002) en het
PHAROS-model.
Het PHAROS-model is een lineair golfmodel in het frequentiedomein waarmee de voortplanting van
golven in havenbekkens kan worden gesimuleerd inclusief de gecombineerde effecten van refractie,
reflectie en diffractie. Het model maakt gebruik van potentiaaltheorie met behulp van een “mild-slope”
benadering (dit betekent dat de golven niet worden gereflecteerd door steile hellingen in de bodem).
De effecten van reflectie door en transmissie over golfbrekers en andere obstakels kunnen bij
benadering worden weergegeven. De doordringing van onregelmatig golven met richtingsspreiding
kan worden weergegeven door toepassing van het principe van superpositie. Verder kunnen niet
lineaire effecten zoals dissipatie door bodemwrijving en door breken worden weergegeven door het
toepassen van een iteratieve oplossing (ook wel aangeduid als PHAROS niet-linear, wat geen
onderdeel vormt van de PHAROS-faciliteit van HB Havens).
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Ten opzichte van het SWAN-model heeft PHAROS twee mogelijke voordelen:
SWAN geeft geen informatie over de fase van de golven; PHAROS wel. Dit betekent dat
staande golfpatronen en interferentie goed worden weergegeven in PHAROS. (Dit is niet altijd
een voordeel.);
PHAROS geeft de effecten van diffractie weer. Dit betekent dat in sommige situaties en vooral
in zeer goed afgeschermde gebieden, PHAROS een nauwkeuriger resultaat geeft dan het
SWAN-model.

PHAROS heeft ook nadelen ten opzichte van SWAN:
De hoeveelheid transmissie en reflectie in PHAROS is afhankelijk van de golfrichting t.o.v. de
betreffende obstakel. Om de goede coëfficiënten te krijgen moet de gebruiker de golfrichting
inschatten bij een reflecterende of transmitterende object. Golven in havens kunnen uit veel
verschillende richtingen komen en dit betekent dat reflectie en transmissie minder goed
worden weergegeven met het PHAROS-model. Voor een 100% reflecterend object geeft
PHAROS overigens wel altijd het gewenste resultaat. Des te kleiner de gewenste
reflectiecoëfficiënt des te meer het resultaat afhangt van de inkomende golfrichting;
De verdeling van energie over richting is goed bekend in SWAN. In PHAROS moet dit worden
afgeleid uit de potentiaal over een gebied. Er zijn nabewerkingsgereedschappen om dit te
doen, maar deze kunnen leiden tot onrealistische resultaten in geval dat er niet voldoende
rekenpunten of resolutie beschikbaar is bij de uitvoerlocatie (zie voor meer informatie de HB
Havens gebruikershandleiding), wat de controle van de resultaten van massa productie die
nodig is voor het toetsen van waterkeringen zeer bewerkelijk is;
In de huidige versie van PHAROS (32 bits) is het niet mogelijk voor een haven met de
omvang van IJmuiden om de effecten van richtingsspreiding mee te nemen tegelijkertijd met
de effecten van dissipatie wegens gebrek aan adresseerbaar geheugen. Met PHAROS-lineair
(zonder dissipatie), zoals toegepast in HB Havens is dit niet van toepassing.

5.2 Wijze van toepassing
NIET GANGBARE METHODE
Een theoretisch mogelijke manier om PHAROS toe te passen voor een kleine haven kan zijn:
•

•

Het gebruik van SWAN om de plaatselijke golfgroei door wind uit te rekenen (dit kan door
twee SWAN-berekeningen uit te voeren: één som met wind aan en één som zonder wind. Het
verschil is dan de bijdrage van wind bovenop de doorgedrongen golf);
Het gebruik van PHAROS om de effecten van doordringing en dissipatie uit te rekenen
(PHAROS niet-linear).

In de praktijk is dit niet wenselijk omdat (i) veel inspanning van de gebruiker nodig zal zijn om de
reflectie- en transmissie coëfficiënten in te voeren voor alle golfcondities en waterstanden; (ii) de hoge
rekentijden die nodig zijn voor niet-lineaire sommen. Wegens de rekentijd is deze laatste optie niet
beschikbaar in de HB Haven-tool.
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GANGBARE METHODE
Door PHAROS lineair toe te passen voor een beperkt aantal richtingen, frequenties en waterstanden
(nog steeds een paar honderd), kan het principe van superpositie worden gebruikt om iedere
willekeurige spectrum te vertalen naar alle locaties in de haven. Door deze resultaten te vergelijken
met equivalente SWAN-berekeningen (in principe zonder dissipatie, zonder golfgroei door wind en
met dezelfde reflectie en transmissie kenmerken als toegepast in het PHAROS-model), kan de
hoeveelheid energie worden berekend die samenhangt met diffractie. Dit wordt vervolgens opgeteld
bij de energie die uit het SWAN-model komt, inclusief alle relevante effecten behalve diffractie.
Deze methode is conservatief omdat de extra energie door diffractie wordt berekend zonder rekening
te houden met dissipatie.

5.3 Het IJmuiden geval
Ter illustratie van waar diffractie belangrijk is en hoe het belang van diffractie te onderzoeken, wordt
hier het geval van IJmuiden besproken. Achteraf gezien, is dit geen ideaal voorbeeld omdat diffractie
in IJmuiden van secundair belang blijkt te zijn. Desalniettemin, kunnen de onderliggende ideeën
geïllustreerd worden. Hiertoe is gebruik gemaakt van de PHAROS schematisatie uit het
modelinstrumentarium voor IJmuiden (zie figuur hieronder, Deltares/Arcadis, 2011). Vervolgens zijn
berekeningen gemaakt met zowel SWAN als PHAROS-lineair en PHAROS-niet lineair voor de
volgende conditie opgelegd op de buitenrand van de rekendomeinen:
•
•
•
•
•
•

Waterstand t.o.v. NAP: 5.0 m
Hm0 bij het steunpunt/ rand van het PHAROS-model: 6.3 m
Tm-10 = 10.7 s
Tp = 11.8s
Dir = 270.0 graden Nautisch (uit het westen)
Inkomende golven volgens JONSWAP spectrum met:
• Spreidingsindex, m = 12 en 2;
• JONSWAP Peak enhancement factor, gamma = 3.3
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Figuur 5-1

Bathymetrie PHAROS schematisatie haven IJmuiden

In het beschikbare model uit het modelinstrumentarium IJmuiden lopen de kades niet onder. Tevens
zijn in dit voorbeeld alle transmissiecoëfficiënten voor alle objecten op nul gesteld. In deze situatie is
het belang van diffractie belangrijker dan in de situaties met transmissie omdat er meer afgeschermde
gebieden zijn waar energie alleen bereikt kan worden door diffractie. Bovendien maakt het de
vergelijking met resultaten van het SWAN-model eenduidiger omdat de onzekerheid over de
transmissie binnen PHAROS geen rol speelt bij nul transmissie (de formuleringen van de transmissie
binnen PHAROS hangen af van de hoek van inval). Overigens geldt deze beschouwing overigens ook
voor reflecterende obstakels, maar zoals het modelinstrumentarium is opgezet zijn de
reflectiecoëfficiënten hiervoor afgeregeld.
Het coördinatenstelsel gebruikt in PHAROS heeft zijn oorsprong bij (80.000 m, 270.000 m) in het
rijkdriehoekstelsel.

5.4 Reken schema en resultaten
De resultaten van de PHAROS-berekeningen zijn bepaald door het combineren van de resultaten van
de lineaire berekeningen voor de volgende combinaties van richtingen en periodes:
• 23 Richtingen: -60 t/m 60 graden (cartesisch) bij intervallen van 5 graden;
• 15 Periodes: (4.56, 5.01, 5.51, 6.05, 6.65, 7.32, 8.05, 8.84, 9.73, 10.70, 11.75, 12.92, 14.20,
15.63, 17.18) seconden;

Een voorbeeld van de resultaten voor een van de richtingen en periodes wordt weergegeven in Figuur
5-2. Hierbij kunnen de staande golfpatronen worden gezien ten gevolge van reflectie door de
golfbrekers. Ook is duidelijk de afname van de golfhoogte in de haven te zien, die ten oosten van xcoördinaat 19 km (lokale coördinatenstelsel) meestal onder 0.2m is.
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Figuur 5-2

Golfhoogte voorspeld met PHAROS voor golfrichting 30º (uit 240ºN) met periode 9.73 s en
golfhoogte 1 m (monochromatische uni-directionele golf) – resultaten zijn weergegeven op
het PHAROS-coördinatenstelsel.

De resultaten van de PHAROS-berekeningen zijn samengesteld uit de lineaire PHAROSberekeningen voor de bovenstaande JONSWAP spectrum bij de uitvoerlocaties weergegeven in tabel
5-1.
Numerieke resultaten zijn verkregen voor de locaties in onderstaande figuur.

Figuur 5-3

Locaties van uitvoerpunten (in PHAROS-coördinaten stelsel)

A18003R1r2
16 april 2018
© Aktis Hydraulics

Definitief

Page 21

Voorbeeld WBI Voorbeeldboek: toepassen HB
Havens voor IJmuiden

sprd ind, m = 12

Pnt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tabel 5-1

x(m)
16902

y(m)
27794

Hm0
5.70

Tm-10
10.6

18281

27749

3.42

19719

28153

0.44

20036

28250

20918

sprd ind, m = 2
Hm0
Tm-10

E.M. (Kd)
Hm0

5.45

10.6

-

10.3

2.79

10.4

3.14

10.7

0.37

10.9

2.01

0.27

9.3

0.22

9.5

0

28580

0.18

8.5

0.14

8.6

0

21772

28672

0.04

7.5

0.03

7.5

0

21365

28390

0.05

8.1

0.04

8.3

1.54

21326

28128

0.11

7.6

0.09

7.7

1.59

21102

27871

0.07

8.0

0.06

8.2

1.66

20534

27405

0.15

10.2

0.12

10.4

1.78

20146

27206

0.07

11.2

0.06

11.3

1.84

20199

27594

0.32

9.4

0.26

9.7

1.88

19437

27400

0.72

11.0

0.60

11.1

2.14

18745

27190

0.16

11.5

0.13

11.4

0

17144

27913

5.88

10.6

5.34

10.6

-

Golfhoogte en periode uit combinatie lineaire PHAROS sommen bij de uitvoerpunten
(inkomende golfspectrum Hm0 6.3 m, Tm-10 = 10.7 s). Ter vergelijking zijn ook de resultaten
uit de Eenvoudige Methode (E.M.) op basis van de bepaalde Kd opgenomen.

In het volgende paragraaf worden de effecten van diffractie besproken zonder verwijzing naar de
waterkering. De bedoeling is om te laten zien waar diffractie mogelijk van belang is.

De resultaten van de PHAROS-berekeningen zijn na samenstelling voor de bovenstaande
JONSWAP-spectrum weergegeven in tabel 5-1. Deze resultaten bevestigen dat de golfhoogte bij
locaties ten oosten van RDx gelijk aan 99 km de golfhoogtes allemaal laag zijn. We verwachten dat
locaties 14, 13 en 11 goed afgeschermd door de havendammen en dat diffractie mogelijk een
belangrijke rol speelt. Bij locaties 14 en 11 is de doordringende golfhoogte zeer klein (minder dan 0.16
m) en zal daarom overschaduwd worden door andere effecten, zelfs als diffractie een belangrijke rol
speelt. Bij locatie 13, is de doordringende golfhoogte Hm0, 0,72 m. Deze golfhoogte wordt beïnvloed
door de effecten van diffractie en van reflectie van de kade aan de oostkant van de derde zeehaven.
Om het belang van de effecten van diffractie te evalueren wordt in de volgende sectie en vergelijking
gemaakt met de resultaten van het SWAN-model voor dezelfde situatie.

5.5 Dilemma: SWAN of PHAROS
Ter vergelijking van de doordringing met SWAN en met PHAROS is voor dezelfde
golfrandvoorwaarden een SWAN-berekening gemaakt voor het rekengebied zoals beschreven in
hoofdstuk 4, maar zonder golfgroei door wind. Tabel 5-2 geeft een samenvatting van de
verschijnselen in de hiervoor toegepaste simulaties. De twee grootste verschillen zijn:
• In de SWAN-berekeningen wordt rekening gehouden met dissipatie door bodemwrijving en
door breken. Deze verschijnselen doen de golfhoogte afnemen;
• In de PHAROS-berekeningen wordt rekening gehouden met diffractie.
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Verschijnsel

Tabel 5-2

SWAN

PHAROS

Refractie

✓

✓

Diffractie

-

✓

Bodemwrijving

✓

-

Golfbreken

✓

-

Reflectie

✓

✓

Transmissie

-

-

Golfgroei door wind

-

-

Samenvatting van verschijnselen in de uitgevoerde SWAN en PHAROS-simulaties

5.5.1 Kwalitatieve vergelijking PHAROS en SWAN
Voor de geselecteerde conditie is er een verschil plaatje gemaakt van de ruimtelijke verdeling van de
golfenergie verspreid over de haven van IJmuiden, zie onderstaande figuren.

Figuur 5-4

Verschil in significante golfhoogte Hm0 tussen een PHAROS (modelinstrumentarium SW)
t.o.v. SWAN (E02) - golfrichting van 270°N, Hs van 6.3 m en Tm-1,0 van 10.7s, Tp=11.8 s.

Mogelijke verklaringen hiervoor zijn:
1. Geulrefractie: In IJmuiden moeten de golven zich voortplanten langs een geul die de as van
de haven volgt om de locaties achter in de haven kunnen bereiken. Door het effect van
refractie worden de golven uit de geul getrokken naar de zij randen van de haven waar ze
worden gedissipeerd. Dit effect wordt versterkt door diffractie die energie wegleidt uit de as
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van de geul naar de zijranden. Dit leidt ertoe dat als er rekening wordt gehouden met diffractie,
minder energie de achterkant van de haven zal bereiken.
2. Reflectie: De reflectie in SWAN is beter voorspelbaar dan de reflectie in PHAROS. Hierdoor
is het mogelijk dat PHAROS minder betrouwbare resultaten geeft dan SWAN. De
onzekerheden in PHAROS in de situatie waar golven zich voortplanten parallel of bijna
parallel aan een reflecterende rand met een reflectiecoëfficiënt minder dan 90% zijn groot.
3. Staande golfpatronen: De golfhoogte in PHAROS is het resultaat van de som van golven uit
verschillende richtingen. Bij sommige locaties, b.v. de derde zeehaven kan dit resulteren in
een staand golfpatroon. De golflengte horend bij Tm-10 in de derde zeehaven is orde 140 m.
De derde zeehaven heeft een breedte van orde 115 m. Dit betekent dat het goed mogelijk is
dat punt 13 ongeveer een kwart golflengte afligt van de westelijke kade en bij gevolg bijna in
een knoop ligt van de staande golfpatroon ligt. Dit verklaart waarom de golfhoogte voorspeld
met SWAN hoger is dan die voorspeld met PHAROS. Er wordt hier verder over gesproken
hieronder.
4. Schematisatie verschillen: PHAROS wordt gedraaid met een uniform golfhoogte en richting
langs de inkomende golfrand. Dit kan enige effect hebben op de resultaten.

Figuur 5-5

Verschil in significante golfhoogte Hm0 tussen een PHAROS (modelinstrumentarium SW)
t.o.v. SWAN (E02) ten oosten van Forteiland - golfrichting van 270°N, Hs van 6.3 m en Tm-1,0
van 10.7s.

5.5.2 Golven op geselecteerde uitvoerpunten
Figuur 5-4 toont een scatter diagram met een vergelijking tussen de PHAROS-resultaten en de
SWAN-resultaten op de geselecteerde uitvoerpunten. Hieruit blijkt dat bij geen van de locaties het
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resultaat uit PHAROS significant hoger is dan uit SWAN. Dit betekent dat in het geval van IJmuiden
en voor deze golfconditie, het geen toegevoegde waarde heeft om rekening te houden met diffractie.

Figuur 5-6

Vergelijking Hm0 (m) voorspeld met SWAN en met PHAROS voor benoemde testcase voor
diep in de haven gelegen uitvoerlocaties.

5.5.3 Gevoeligheid
Ter illustratie van boven genoemde verklaring punt 3 geeft Figuur 5-7 een detailbeeld van het
golfdoordringingspatroon in de derde zeehaven. Duidelijk in dit geval is dat er een staande golfpatroon
is ontstaan over de breedte maar niet over de lengte van de derde zeehaven. Het is dan ook duidelijk
dat voor deze golfperiode, punt 13 aan de rand van een knoop ligt. Van de vorm van de staande
golfpatroon is het ook duidelijk dat de voornaamste golfrichting over de breedte van de insteekhaven
gaat en niet over de lengte. Dit impliceert dat de effecten van reflectie dominant zijn over de effecten
van diffractie (en dus dat het SWAN model betrouwbaarder resultaten geeft dan PHAROS).
In dit geval, geeft inspectie van het golfpatroon vertrouwen dat diffractie van secundair belang is. In
dergelijke situaties moet, in het geval van twijfel, de golfenergie worden uitgerekend rekening houdend
met de dijknormaal door toepassing van de zogenaamde RDPRa analysezoals deze gefaciliteerd
wordt met HB Havens (zie voor meer informatie de HB Havens Gebruikershandleiding). De RDPRa
geeft, middels de zogenaamde JSON uitvoer, voor elk golfperiode en richting de
golfdoordringingscomponent, welke vervolgens samengesteld wordt om de totale golfhoogte te
bepalen. De RDPRa analyse gaat echter niet zonder moeite omdat deze methode voldoende
rekenpunten moet omvatten om redelijke resultaten te geven en het omvatte gebied ook niet te groot
moet zijn in relatie tot de golflengtes.
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Figuur 5-7

Detail van golfdoordringingscoëfficiënt in de derde zeehaven uitgerekend met PHAROS voor
een monochromatische inkomende golf. P13 is aangegeven met een roze ster (*)

5.6 Dilemma: wanneer PHAROS toepassen?
In sectie 5.3 is geïllustreerd hoe in het geval van IJmuiden kan worden bepaald of diffractie belangrijk
is. Wegens de vorm van de haven van IJmuiden, lijkt het dat voor de in beschouwing genomen
conditie, de effecten van diffractie de golfhoogtes in de afgeschermde gebieden niet doen toenemen,
zelfs niet in de situatie waar de havendammen niet ondergelopen zijn. In het geval dat de
havendammen gedeeltelijk onder water staan, zijn de gebieden minder goed afgeschermd, en heeft
diffractie minder invloed.
In deze sectie gaan we kort in op het herkennen van situaties waar diffractie wel belangrijk is.
Dit is het best gedaan met behulp van SWAN-resultaten. De basis criteria zijn als volgt:
De waterkering ligt in de luwte van een havendam of NWO op een afstand van minder dan
ongeveer 10 golflentes;
De golfhoogte bij de waterkering minder is dan 30% van de golfhoogte net voor de havendam
of NWO.
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In dit geval, kan er getoetst worden of diffractie belangrijk is. In eerste instantie met behulp van de
Eenvoudige Methode van HB Havens en in tweede instantie door vergelijking van de resultaten van
een PHAROS-berekening met een gelijke SWAN-berekening (zonder golfgroei door wind en met
dissipatie uitgezet). Bij een duidelijke invloed van een staand golfpatroon in PHAROS moet deze
verdisconteerd worden zij het door ruimtelijke middeling zij het door het gebruik van de RDPRa
analysemethode. Let op: bij het gebruik van de RDPRa methode moet de gebruiker nagaan of de
resultaten realistisch zijn.
Figuur 5-8 hieronder geeft een voorbeeld van een situatie waar diffractie een belangrijke rol kan
spelen. In dit geval is er een relatieve lange sectie van de waterkering die in de luwte ligt van de
havendammen. Bovendien, is er geen uitgesproken toegangsgeul die golfenergie weg kan leiden of
leiden naar de waterkering toe. In dit geval, is het interessante samenspel de interactie tussen de
effecten van diffractie om de havendammen heen en transmissie over de dammen. Hiervoor heeft de
HBH tool methodes om dit te bereiken.

Figuur 5-8

Voorbeeld van een situatie in de Markermeer waar diffractie belangrijk kan zijn.
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6 Hydraulische randvoorwaarden binnen het havengebied.
6.1 Onzekerheden
Modelonzekerheden voor locaties binnen de haven kunnen direct afhangen van de
modelonzekerheden in het geselecteerde steunpunt, maar de modellering van de golfdoordringing (en
andere fysica) kunnen een extra onzekerheid met zich meebrengen. Ook is het denkbaar dat de
onzekerheden in de hydraulische belasting voor locaties in de haven enkel afhankelijk zijn van de
modellering van de golfgroei in de haven, waarbij de onzekerheden buiten de haven niet meer van
toepassing zijn.
Het dilemma hierbij is hoe de gebruiker de onzekerheden dient te specificeren en wanneer welke
modelonzekerheid een rol speelt.

6.1.1 Beschouwing modelonzekerheid
In onderstaande figuur worden een drietal relaties getoond tussen de verzameling van condities buiten
de haven (horizontale as) en binnen de haven (verticale as). Elk van de drie panelen stelt een locatie
in de haven van IJmuiden voor, waarbij het linker plaatje hoort bij een dichtbij de monding gelegen
uitvoerlocatie, de middelste figuur bij een locatie ten Noorden van het Forteiland en de derde figuur bij
een locatie nabij het sluizencomplex.

Figuur 6-1

Hydraulische belastingscondities voor drie locaties in de haven. Verticaal: uitvoerpunt in de
haven; horizontaal: Hs bij het HR steunpunt buiten de haven.

De figuren illustreren dat de condities dichtbij de monding (linker figuur) in mindere mate beïnvloedt
worden door de (gebruikers-)modelleerkeuzes omdat de condities binnen de haven (verticale as) een
sterke correlatie tonen met de condities buiten de haven. Hier is het verdedigbaar om de
onzekerheden van de buitencondities over te nemen.
In het middelste paneel is er een minder sterke 1-op-1 verband tussen buiten en binnen en lijkt het
redelijk om een combinatie van HR modelonzekerheid een toepasselijke modelonzekerheid voor de
gekozen modellering te hanteren. Voor het rechter paneel is het voor de hand liggend om alle
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modelonzekerheden van de lokale modellering toe te passen daar (zo het lijkt) al de significante
golfhoogten enkel bepaald zijn door lokale golfgroei in het havengebied. Deze laatste conclusie wordt
ondersteund door de resultaten van BMTA (2016).
NB

Wat de modelonzekerheid van de HB Havens modellering (golfdoordringing Eenvoudige
Methode, SWAN, PHAROS) is, is een dilemma op zichzelf en wordt in dit voorbeeld niet
behandeld (maar verdient wel nader onderzoek).
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