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1 INTRODUCTIE 

1.1 Algemeen 

In de MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam onderzoeken de gemeente Rotterdam, de 
provincie Zuid-Holland, de Metropool regio Rotterdam Den Haag en het rijk samen een zestal 
maatregelen om de bereikbaarheid van de regio Rotterdam in de toekomst te waarborgen. Eén van de 
maatregelen is het realiseren van een nieuwe multimodale oeververbinding over de Nieuwe Maas 
tussen Kralingen en Feijenoord in Rotterdam.  
 
In de periode tot eind 2020 zijn verschillende locatievarianten voor een brug (en tunnelvarianten) als 
één van de mogelijkheden voor een oeververbinding onderzocht en is bepaald welke logische en 
kansrijke alternatieven er zijn. MARIN heeft namens de werkgroep Nautiek bijgedragen aan het 
nautisch onderzoek voor deze fase (Zeef 1), zie [Ref. 1]. 
 
Op basis van bestuurlijke besluitvorming, zoals vastgelegd in de Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO), 
is vastgesteld dat er verdergaand onderzoek nodig was naar drie locatievarianten met een vast en een 
beweegbaar deel van een brug (naast tunnelvarianten): 

 Bruglocatie West: hierbij is in eerste instantie alleen variant (vast) laag / (beweegbaar) breed 
onderzocht. 

 Bruglocatie Bocht A: hierbij zijn zowel de varianten (vast) laag / (beweegbaar) breed als (vast) hoog 
/ (beweegbaar) smal onderzocht; 

 Bruglocatie Bocht B: hierbij zijn zowel de varianten (vast) laag / (beweegbaar) breed als (vast) hoog 
/ (beweegbaar) smal onderzocht. 

 
Voor deze varianten is door MARIN nautisch onderzoek uitgevoerd en vastgelegd in [Ref. 2] en [Ref. 
3]. Op basis van Bestuurlijk Overleg (BO) is vervolgens vastgesteld dat onderzoek naar Bruglocatie 
West inclusief een hoge vaste brug wenselijk is. Uitgangspunt voor dit aanvullende (en huidige) nautisch 
onderzoek is dat 5-laags high-cube containervaart onder het vaste brugdeel op de locatie West 
passeert. Dit brugdeel krijgt daartoe een minimale doorvaarthoogte van 18,46 m t.o.v. NAP (zie [Ref. 
1]). Uit onderzoek naar scheepvaartontwikkelingen [zie Ref. 6] blijkt dat vooral de sterke toename van 
5-laags high-cube containervaart op de Nieuwe Maas een realistisch reëel toekomstscenario is.
 
Er is in dit onderzoek getest met een minimale (type 0) en een maximale (type 2) oeverafgraving. Deze 
oeverafgraving vindt plaats rond de kop van de polder De Esch. 

1.2 Doelstelling 

De werkgroep Nautiek heeft MARIN gevraagd aanvullend nautisch simulatieonderzoek te verrichten 
naar de brugvariant West Hoog.  
 
Hierbij is door de werkgroep Nautiek gevraagd om: 

1.) Inzichtelijk te maken welke mate van restricties voor de zeevaart toegepast moeten worden 
voor passage van een hoge brug op locatie West, met minimale oeveraanpassing; 

2.) Te onderzoeken of een hoge brug op locatie West nautisch haalbaar is wanneer er een 
oeveraanpassing wordt toegepast; 

3.) Te onderzoeken in welke mate vierstrooks verkeersituaties in de vaste brug nautisch veilig zijn; 

4.) Te onderzoeken of een kleiner zeeschip wel zelfstandig varend het beweegbare brugdeel kan 
passeren. 
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1.3 Plan van aanpak 

Om de doelstellingen te bereiken zijn de volgende stappen doorlopen: 

1.) Er is een brainstormsessie gehouden met de werkgroep Nautiek, een loods en een schipper 
om de uitgangspunten voor het onderzoek vast te leggen. Deze uitgangspunten bestonden uit 
het ontwerp van een oeveraanpassing, de hydraulische en wind condities, de mate van 
restricties en het type en afmetingen van een kleiner zeeschip; 

2.) Tijdens de brainsormsessie is een vooraf door de wergroep Nautiek getekende maximale 
oeveraanpassing als uitgangspunt gekozen voor de variant West Hoog inclusief 
oeveraanpassing. Voor deze variant zijn stromingsberekeningen uitgevoerd door Svasek. Het 
ontwerp is door MARIN geïmplementeerd; 

3.) Er zijn fast-time simulaties uitgevoerd met een Rijnmaxschip met zes lagen high-cube 
containers door het beweegbare brugdeel van West Hoog exclusief oeveraanpassing, om de 
benodigde doorvaartbreedte vast te stellen en de meest kritische vaarten voor de real-time 
simulaties vast te stellen. De resultaten daarvan zijn met de werkgroep Nautiek doorgenomen 
tijdens een ontwerpsessie; 

4.) Er is een kleiner zeeschip (een bulkcarrier) gemodelleerd. Dit kleiner zeeschip is in stap 1 
vastgesteld; 

5.) Op basis van eerdere fast-time simulaties ([Ref. 2]) is een voorstel gedaan voor de configuratie 
van schepen waarvoor een vierstrooks verkeersituatie in de vaste brug wordt getoetst;

6.) Opstellen en uitvoeren van  

7.) De vaarten zijn geanalyseerd en gerapporteerd. In de beoordeling van de vaarten wordt de 
veiligheid getoetst. De vlotheid is in principe gegarandeerd door de loodsen en schippers de 

uit te voeren. In de totale beoordeling wordt de 
evaluatie van de veiligheid ten opzichte van de huidige situatie niet meegenomen, omdat de 
huidige situatie niet onderzocht is. 

1.4 Inhoud van het rapport 

In dit rapport worden de volgende zaken behandeld: 

 Opzet simulatiedatabase; Hoofdstuk 2

 Uitvoering en analyse van de fast-time manoeuvreersimulaties; Hoofdstuk 3

 Uitvoering en beschrijving van de beoordelingsmethode van de real-time 
manoeuvreersimulaties; 

Hoofdstuk 4

 Analyse van de real-time manoeuvreersimulaties; Hoofdstuk 5

 Conclusies en aanbevelingen. Hoofdstuk 6
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2 OPZET SIMULATIEDATABASE 

Voor de studie is een aparte simulatiedatabase opgesteld, die alle nautisch relevante aspecten bevat. 
De opgestelde database is gebaseerd op de database zoals beschreven in [Ref. 2] en [Ref. 3]. De 
vernieuwde database bevat alleen de locatie variant West met een minimale oeveraanpassing, zoals 
eerder toegepast in [Ref. 3] (hierna te noemen type 0) en een nieuwe locatie variant West met 
oeveraanpassing (hierna te noemen type 2).  

Deze database bevat: 

 Omgevingsdatabase rond de bocht van De Esch (vanaf de Koningshaven tot en met de Van 
Brienenoordbrug): 
O Waterdieptes en oeverlijnen; 
O Omgevingscondities (wind, waterstanden en stroming); 
O Visuele representatie van het gebied. 

 Manoeuvreermodellen van de schepen (manoeuvrerende binnenvaartschepen, zeeschepen en 
sleepboten); 

 sleepbootgebruik. 

2.1 Omgevingsdatabase 

De omgevingsdatabase is gebaseerd op een Electronical Nautical Chart (ENC) van het gebied rond de 
bocht van De Esch. De ENC voor de huidige situatie vormde de basis ten behoeve van de validatie van 
de manoeuvreermodellen. Tabel 2-1 geeft de maatvoering van de brug op locatie West zoals 
gehanteerd in het eerder onderzoek, zie [Ref. 3].  
De brug dient als basis voor de variant West Hoog met minale oeverafgraving (type 0). Alleen de hoogte 
van de vaste brug is hierbij aangepast. Door de werkgroep Nautiek is een variant met een 
oeverafgraving ontwerpen (oeverafgraving type 2) en aan MARIN aangeleverd. MARIN heeft deze 
tekeningen verdisconteert in een aangepaste ENC voor de variant West Hoog. 
 

Tabel 2-1: Brugvariant zoals geïmplementeerd voor fast-time simulaties (variant 5, conform Tabel 2-2 uit 
[Ref. 3]). 

Variant Locatie Vaste brug Beweegbare brug Oriëntatie (t.o.v. N) 
5 West Laag (15,56m t.o.v. NAP) 

Breedte: 260 meter 
Type: Hef 

Breedte: 77 meter 
60-240 

 

Tabel 2-2: Brugvariant voor de variant West Hoog zoals geïmplementeerd voor real-time simulaties.

Variant Locatie Vaste brug Beweegbare 
brug 

Oriëntatie doorvaart 
opening (t.o.v. N) 

Afgraving 
oever?

6A West 
Type 0 

18,46m t.o.v. NAP 
Breedte: 260 meter 

Type: Hef 
Breedte: 77 meter 

60-240 Minimaal 

6B West 
Type 2 

18,46m t.o.v. NAP 
Breedte: 260 meter 

Type:  Hef 
Breedte: 77 meter 

60-240 Ja
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In de ENC zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd: 

 De wettelijke vaargeul is verschoven door de komst van Feyenoord City; 
 De geleidedam ten behoeve van de komst van Feyenoord City is geïmplementeerd; 
 De huidige NM 9 boei (gelegen op de locatie van de dam) is verwijderd; 
 De brug (per locatie en variant) en specifieke pijlers inclusief bijbehorende oeveraanpassingen zijn 

geïmplementeerd. De doorvaartlengte van de brug, exclusief pijlers, is circa 42 meter; 
 Steigers achter de damwand bij locatie West zijn verwijderd. 
 In de variant type 2 is de door de werkgroep Nautiek ontworpen oeverafgraving rond de kop van 

polder De Esch toegepast. 
 

De twee West Hoog, exclusief oeveraanpassing en inclusief oeveraanpassing 
zijn opgenomen in Figuur 2-1 en Figuur 2-2. De door de werkgroep Nautiek aangeleverde 
inpassingstekening is opgenomen in Figuur 2-3. 
 

  

Figuur 2-1: ENC voor brugvariant West, met mininale oeverafgraving (type 0, variant 6A). 

  

Figuur 2-2: ENC voor brugvariant West, met oeverafgraving (type 2, variant 6B). 
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Figuur 2-3: Inpassingstekeningen voor de variant West Hoog, zoals aangeleverd door de werkgroep Nautiek, 
d.d. 17 juli 2022. 

2.1.1 Visuele aspecten 

De visuele representatie van de omgeving is toegevoegd voor de real-time manoeuvreersimulaties. In 
overleg met de werkgroep Nautiek is voor het vaste brugdeel een boogbrug als uitgangspunt gekozen 
en voor het beweegbare brugdeel een hefbrug. De afmetingen van het beweegbare brugdeel resulteren 
hierbij in een hefbrug. Het beweegbare brugdeel is beweegbaar in de database doorgevoerd zodat de 
brug ook daadwerkelijk geopend kan worden als er een schip nadert. Tijdens het uitvoeren van de 
simulatievaarten meldt het schip zich aan de brug (via marifoon), waarna de brugwachter de brug 
opendraait1. De openingstijden van de brugdelen zijn hierbij aangereikt door de werkgroep Nautiek, zie 
[Ref. 10]. 
Voor de ontwikkeling van het buitenbeeld is gebruik gemaakt van het 3D model van Rotterdam, Open 

Figuur 2-4 geeft een impressie van het 
buitenbeeld . In de visuele representatie zijn het stadion, de langsdam en aanvullende bebouwing 
conform het bestemmingsplan behorende bij Feyenoord City meegenomen. De kleinere langsdammen 
behorende bij het getijdepark zijn in de visuele presentatie niet meegenomen. 
 

Tabel 2-3: Cyclustijden in seconden afhankelijk van type brug en bewegingswerk. 

 Hef 

brugbeweging 180 

scheepvaartpassage 180-600 

brugbeweging 180 

 

                                                   
1 Tijdens de simulaties bedient de instructeur de brug op verzoek van de schipper of loods. 
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Figuur 2-4: Impressie van het buitenbeeld voor de huidige situatie rond de bocht van De Esch. 

2.2 Omgevingscondities 

In het navolgende paragrafen worden de omgevingscondities besproken. De omgevingscondities 
beschrijven de windcondities, de waterstand en de stroming (ten gevolge van het getij en rivierafvoer). 
Golven zijn in het projectgebied niet meegenomen (de golven worden verondersteld kort en relatief laag 
te zijn; daarom zijn wind-effecten op de schepen dominant). Door het openen van het beweegbare 
brugdeel wordt de lokale wind verstoord en afgebogen, het effect hiervan is meegenomen in het 
windveld en wordt beschreven in Paragraaf 3.2.2 (windafscherming).  
 
De keuzes met betrekking tot de omgevingscondities zijn uitvoerig met de werkgroep Nautiek 
doorgenomen. Voor meer informatie over de keuzes wordt verwezen naar de besprekingsverslagen 
conform [Ref. 12].  
Op basis van een brainstormsessie, zie [Ref. 13], zijn uitgangspunten ten aanzien van restricties en 
oeveraanpassingen besproken. Deze uitgangspunten zijn verdisconteerd in het simulatieprogramma, 
dat is voorgelegd aan de werkgroep Nautiek voor akkoord, zie [Ref. 14].   

2.2.1 Bodem, waterstand en stroming  

De bodemdiepte (t.o.v. NAP) voor de verschillende varianten is geleverd door Svasek, zie [Ref. 9]. In 
het diepteveld is de aanwezigheid van de stroom geleidende langsdammen, de erosiekuilen, de 
brugpijlers en oeveraanpassingen meegenomen, zie Figuur 2-5. Het diepteveld conform het 
stromingsmodel is overgenomen en geïmplementeerd in de simulatiedatabase. 
 
De waterstand ten gevolge van een gemiddeld springtij en het debiet is afhankelijk van tijd en plaats 
meegenomen. Alle berekeningen zijn uitgevoerd bij gemiddeld springtij. De doorgerekende debieten bij 
Lobith zijn 1.019 en 5.162 m3/s en gebaseerd op een 2,7% (10 dagen per jaar) onder- dan wel 
overschrijdingswaarde. In een aantal simulaties over de eb is een stromingsreductiefactor 
meegenomen van 0,9, [zie Ref. 11]. Het bijbehorende debiet bij toepassing van de reductiefactor wordt 
25% van de tijd overschreden en komt dan overeen met 2.607 m3/s, zie [Ref. 11]. 
  



 
Rapport nr. 33652-3-MO-rev.1.0 7

 
 
 

  

 

Figuur 2-5: Bodemdiepte t.o.v. NAP voor de variant West Hoog type 2. Bron: Svasek [Ref. 9], d.d. 10 Juli 
2022. 

 
De bestanden van Svasek, zie [Ref. 9], beschrijven tijdsafhankelijk de waterstand en stroming op de 
uitvoerpunten voor 24 uur. De stroming is beschikbaar op 10 verschillende horizontale lagen verdeeld 
over de waterkolom. De stroomsnelheden en -richtingen werkend op het schip zijn afhankelijk van de 
diepgang en via de verschillende horizontale lagen over de diepgang geïntegreerd. Een schip met een 
kleine diepgang voelt alleen de bovenste lagen van de waterkolom. 
Voor simulatiedoeleinden is de stroming zoals door Svasek berekend met 12 uur verschoven. Door 
deze verschuiving van waterstand en stroming kunnen de manoeuvreersimulaties gedurende daglicht 
plaatsvinden.  
 
In Figuur 2-6 zijn de diepte gemiddelde stromingen opgenomen tijdens maximale vloed en eb, voor de 
variant West Hoog met een oeveraanpassing. Stroombeelden voor andere momenten in de tijd of over 
andere lagen zoals aangelever door Svasek zijn opgenomen in Appendix 18. Voor meer informatie over 
de geleverde data en figuren van de stroming wordt verwezen naar [Ref. 9]. 
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Figuur 2-6: Dieptegemiddeld stroombeeld voor de variant West Hoog type 2, tijdens maximale vloed (boven) 
en eb (onder). Bron: Svasek [Ref. 9], d.d. 10 Juli 2022. 
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2.2.2 Windklimaat, windcondities en windafscherming 

Tijdens de simulaties wordt een windconditie meegenomen, bestaande uit een gemiddelde 
windsnelheid en richting, windafscherming door gebouwen in de stad en windvlagen. Om tot de 
windcondities voor de simulaties te komen zijn de volgende stappen doorlopen: 

1.) Het windklimaat is bepaald op basis van publieke bronnen. Het windklimaat beschrijft hierbij 
de kans van voorkomen / overschrijding van een windsnelheid uit een bepaalde richting.

2.) Het windklimaat is hierbij beschikbaar als 10 minuten gemiddelde wind (conform de schaal van 
Beaufort), rekening houdend met het voorland. Het voorland zorgt voor een bepaalde mate van 
ruwheid en daarmee dient de grenslaag van de wind te worden gecorrigeerd. 

3.) Op basis van het windklimaat en de kans van overschrijding zijn de windsterktes afgeleid, die 
als windcondities voor de simulaties worden gebruikt. 

4.) De windsterkte wordt bepaald op verschillende hoogtes (4, 10 en 60 meter) in verband met de 
geldigheid van de windcoëfficiënten van de schepen en de hoogte waarop het potentiele 
windveld (uit stap 1) nog onverstoord is. 

5.) De door RHK-DHV geleverde CFD2-berekeningen van het plaatsafhankelijke windveld in de 
stad zijn geldig op twee hoogten, te weten 10 en 4 meter hoogte. Deze windpatronen moeten 
qua windsnelheid geschaald worden om de juiste plaats afhankelijke windsterkte te verkrijgen 
(omdat de berekende velden gelden voor 10m/s in een referentiepunt). De CFD-berekeningen 
in combinatie met de afgeleide windsnelheid uit Stap 3 en de juiste hoogte uit Stap 4 worden 
vervolgens in de simulaties gebruikt. 

6.) De windafscherming door het openen van het beweegbare brugdeel is apart meegenomen als 
lokaal windveld rond het brugdeel. 

 
Voor een beschrijving van bovenstaande stappen en meer informatie wordt verwezen naar het 
voorgaande onderzoek zoals gerapporteerd in [Ref. 2] en [Ref. 3]. 
 
  

                                                   
2  CFD = Computational Fluid Dynamics. 
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2.3 Manoeuvreermodellen van de schepen en de sleepboten 

2.3.1 Manoeuvreermodellen 

Voor de fast-time en real-time manoeuvreersimulaties zijn de manoeuvreermodellen conform Tabel 2-4 
 geïmplementeerd. In de tabel is aangegeven voor welke simulaties de manoeuvreermodellen zijn 
gebruikt. De groen gemarkeerde schepen zijn ten opzichte van eerder onderzoek [Ref. 3] toegevoegd.
 

Tabel 2-4: Geïmplementeerde manoeuvreermodellen (met groen gemarkeerd de toegevoegde schepen).

Type Hoofdafmetingen 
(lengte x breedte x diepgang) 

Ten behoeve van:

1.) Zeevaart container feeder 
(geladen met containers) 

149x22,6x5,80 m Zeevaart beweegbaar deel 

2.) Zeevaart bulkcarrier 
(geladen met bulk) 

108x18,0x4,80 m Zeevaart beweegbaar deel

3.) Transport van een  
casco incl. 
sleepbootassistentie 

200x48,0x4,33 m Zeevaart beweegbaar deel 

4.) Rijnmax binnenvaart schip 
Zes lagen high-cube 
containers 

135x17,0x1,0 m (leeg) 
135x17,0x2,35 m (geladen) 

Binnenvaart beweegbaar deel 

5.) Rijnmax binnenvaart schip 
Vijf lagen high-cube 
containers 

135x17,0x1,0 m (leeg) 
135x17,0x2,35 m (geladen) 

Ontmoetingen vaste brug

6.) CEMT klasse Va 
motorschip Vijf lagen 
high-cube containers 

110x11,4x1,1 m (leeg) 
110x11,4x2,4 m (geladen) 

Ontmoetingen vaste brug

7.)  
Vijf lagen high-cube 
containers 

185x22,8x1,1-1,9 m (leeg) 
185x22,8x1,8-2,6 m (geladen) 

Ontmoetingen vaste brug

 
Het Rijnmaxschip, dat gebruikt is voor de ontmoetingen onder de vaste brug, heeft vijf lagen high-cube 
containers. Voor de simulaties door het smalle beweegbare deel, heeft het Rijnmaxschip met zes lagen 
high-cube containers meer windoppervlakte en is dan te hoog om de vaste brug te passeren. Er is bij 
de hoogte van de schepen uitgegaan van de maximale hoogte die gezien de hoogte van de vaste brug 
mogelijk is. 
 
De manoeuvreermodellen beschrijven onder meer de volgende effecten: 

 Manoeuvreereigenschappen op diep en ondiep water (ondiep water tot een kielspeling van 10% 
van de diepgang van het zeeschip); 

 Schroef- en roerwerking inclusief interactie met de romp; 
 Stroming en stroomgradiënten; 
 Inzinking; 
 Windkrachten inclusief de effecten van windgradiënten en windvlagen; 
 Interactiekrachten met andere manoeuvreermodellen bij ontmoetingen en oplopen, op basis van 

3D potentiaal stroming (via parallelle berekeningen). 
In de beschrijving van de manoeuvreermodellen is een nauwkeurige beschrijving van golfkrachten niet 
meegenomen, omdat golven in het gebied niet relevant zijn.  
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Zeevaart en transport 
Voor het maken van het manoeuvreermodel van de container feeder is een binnen MARIN beschikbaar 
basismodel verschaald naar de gewenste hoofdafmetingen. Er is gekozen voor het schip in geladen 
conditie, omdat deze vanwege zijn massatraagheid en een kleinere kielspeling trager reageert en een 
grotere bochtstraal nodig heeft in vergelijking met het schip in ballast. De diepgang van de container 
feeder is zo gekozen dat minimaal 10% kielspeling gegarandeerd is. De minimale kielspeling is hierbij 
conform de Richtlijnen Tijgebonden schepen, zie [Ref. 4]. 
 
Voor het maken van het manoeuvreermodel van de geladen kleinere bulkcarrier is een binnen MARIN 
beschikbaar basismodel verschaald naar de gewenste hoofdafmetingen. Aspecten zoals diepgang, 
type en algemeen plan zijn hierbij doorgenomen met het Loodswezen en gecommuniceerd met de 
werkgroep Nautiek. 
 
Voor het maken van het wiskundig model van het casco is gebruik gemaakt van verschaling van de 

d naar 
condities. De lightweight conditie is de staat van het casco exclusief alle voorraden en ballast (en 
daarmee een stuk lichter). Hierdoor is de diepgang (en massa) tijdens het transport zo klein mogelijk. 
De diepgang tijdens transport van het casco is afgeleid op basis van de originele ontwerpdata. 
 
Algemene gegevens zoals het algemeen plan, windbelastingen en oppervlaktes, breedtes op de 
waterlijn en het visuele gedeelte zijn gebaseerd op originele data voor het testen van de Oleg Strashnov 
(zie Figuur 2-7). Bij dit transport van het casco ontbreekt de kraan; deze is nadien op het schip gebouwd. 
Omdat de originele windtunnelproeven inclusief kraan zijn uitgevoerd, zijn de windcoëfficiënten en 
windoppervlaktes hiervoor gecorrigeerd. Voor het aanpassen van de windcoëfficiënten is gebruik 
gemaakt van een vergelijkbaar schip/casco exclusief kraan3. 
 
De hoofdafmetingen en de belangrijkste karakteristieken van de container feeder, bulkcarrier en het 
transport zijn opgenomen in Tabel 2-5. In Tabel 2-6 zijn de telegraafstanden en de bijbehorende 
snelheden opgenomen voor de container feeder en de bulk carrier op diep water. 
 

 

Figuur 2-7: Model van de Oleg Strashnov. Bron: Royal IHC. 

 
 
  

                                                   
3  Hiertoe zijn windcoëfficiënten voor model DRI0102BN uit Blendermann 1996, Wind loading on ships [Ref. 18], 

geselecteerd. 



 
Rapport nr. 33652-3-MO-rev.1.0 12

 
 
 

  

 

Tabel 2-5: Hoofdafmetingen en karakteristieken container feeder, bulk carrier en transport. 

Benaming   
Container 

Feeder 
Bulkcarrier Transport 

Casco

Lengte over alles LOA [m] 149,0 108,0 200,0 

Lengte tussen de 
loodlijnen 

Lpp [m] 136,8 
104,0 187,5 

Breedte B [m] 22,6 
18,0 48 (dek)

38,6 (romp)

Diepgang voor TF [m] 5,80 4,80 4,33

Diepgang achter TA [m] 5,80 4,80 4,33

Water verplaatsing  [tons] 11.650 7.445 19.591

Vermogen (MCR)  [kW] 11.632 3.840 -

Service snelheid  [knopen] 18,5 13,3 -

Voortstuwing type  [-] Variabele spoed Vaste spoed -

Aantal schroeven  [-] 1 1 -

Schroef diameter  [-] 4,45 3,90 -

Aantal roeren  [-] 1 1 -

Frontaal windoppervlak AF [m2] 646 347 1.817 

Lateraal windoppervlak AL [m2] 2.893 1.160 4.562 

Boegschroef vermogen  [kW] 590 4004 -

Hekschroef vermogen  [kW] - - -

 

Tabel 2-6: Telegraafstanden en snelheden van de container feeder en de bulkcarrier. 

Telegraaf stand Container feeder Bulkcarrier 

RPM Pitch 
[%] 

Snelheid 
[knopen] 

RPM Snelheid 
[knopen] 

Sea full 120 100 18,5 148 13,3 

Harbour full 120 93 17,7 127 11,4 

Half 117 76 15,4 102 9,2 

Slow 100 52 10,5 74 6,7 

Dead slow 82 21 5,0 48 4,3 

 
  

                                                   
4 Het vermogen van de boegschroef is genomen op basis van twee referentieschepen, maar aan de hoge kant.
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Binnenvaart 
Voor de ontmoetingen in de vaste brug worden een CEMT-klasse Va motorschip (met vijf lagen high-
cube containers), een Rijnmaxschip (met vijf lagen high-cube 
koppelverband (met vijf lagen high-cube containers) gebruikt. Er is bij de hoogte van de schepen 
uitgegaan van de maximale hoogte die gezien de hoogte van de vaste brug mogelijk is. 
Voor alle drie de schepen is een versie beschikbaar met een kleine diepgang en dus met lege containers 
en een grotere diepgang, zoals verwacht met geladen containers. De hoofdafmetingen en de 
belangrijkste karakteristieken van deze binnenvaartmodellen zijn opgenomen in Tabel 2-7. De 
telegraafstanden en de bijbehorende snelheden zijn opgenomen in Tabel 2-8. Voor alle doorgaande 
vaarten zijn de boegschroeven niet gebruikt (vanwege de hoge vaarsnelheid en dus een vlotte vaart 
zijn de boegschroeven dan minder effectief).  
 
De hoofdafmetingen en karakteristieken van het Rijnmaxschip met 6 lagen high-cube containers zijn 
opgenomen in Tabel 2-9. Dit model heeft in vergelijking met het Rijnmaxschip met 5 lagen high-cube 
containers alleen een vergroot windoppervlakte. De overige karakteristieken blijven hetzelfde.
Alle manoeuvreermodellen zijn voorzien van een realistisch buitenbeeld.  
 

Tabel 2-7: Hoofdafmetingen en karakteristieken van de binnenvaartmodellen voor passage vaste brug. 

Benaming   
Rijnmax  

5-laags  

Koppelverband 

5 laags high-cubes 

Klasse Va 

5-laags

   Leeg Geladen Leeg Geladen Leeg Geladen 

Lengte over alles LOA [m] 135 185 110

Breedte B [m] 16,9 22,8 11,4

Diepgang voor TF [m] 1,00 2,35 1,10 1,80 1,10 2,40

Diepgang achter TA [m] 1,00 2,35 1,90 2,60 1,10 2,40

Waterverplaatsing  [tons] 1,823 4,285 4.230 6.810 1,125 2,470

Vermogen (MCR)  [kW] 2 x 750 2 x 1.100 2 x 550

Service snelheid  
[km/ 
uur] 

21,9 19,9 21,4 19,6 22,0 16,6

Voortstuwing type  [-] Vaste schroef Vaste schroef Vaste schroef

Aantal schroeven  [-] 2 2 2 

Schroef diameter  [-] 1,90 1,90 2,03

Aantal roeren  [-] 2 2 2 

Frontaal 
windoppervlak 

AF [m2] 239 217 268 252 155 121

Lateraal 
windoppervlak 

AL [m2] 1.600 1.427 2.115 1.986 1.280 1.138

Boegschroef 
vermogen 

 [kW] 880 -(*) 320

Hekschroef 
vermogen 

 [kW] - - - 

(*) dergelijke koppelverbanden zijn uitgerust met verschillende kopschroeven, maar deze zijn niet meegenomen in het 
wiskundige model omdat deze niet gebruikt worden tijdens dit onderzoek. 
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Tabel 2-8: Telegraafstanden en bijbehorende snelheden van de binnenvaartmodellen. 

 

Tabel 2-9: Hoofdafmetingen en karakteristieken van het Rijnmaxschip met 6-laags high-cube containers, 
voor passage beweegbaar brugdeel. 

Benaming   
Rijnmax  

6-laags high-cubes 

   Leeg Geladen 

Lengte over alles LOA [m] 135 

Breedte B [m] 16,9 

Diepgang voor TF [m] 1,00 2,35 

Diepgang achter (bak) TA [m] 1,00 2,35 

Waterverplaatsing  [tons] 1,823 4,285 

Vermogen (MCR)  [kW] 2 x 750 

Service snelheid  
[km/ 
uur] 

21,9 19,9 

Voortstuwing type  [-] Vaste schroef 

Aantal schroeven  [-] 2 

Schroef diameter  [-] 1,90 

Aantal roeren  [-] 2 

Frontaal windoppervlak AF [m2] 279 256 

Lateraal windoppervlak AL [m2] 1.847 1.701 

Boegschroef vermogen  [kW] 880 

Hekschroef vermogen  [kW] - 

  

Leeg T=1,0m Geladen T=2,4m Leeg T=1,1m Geladen T=2,4m Leeg Geladen
Telegraafstand RPM [km/uur] [km/uur] RPM [km/uur] [km/uur] RPM [km/uur] [km/uur]

100% 293 21,9 20,0 250 22,0 20,0 320 21,4 19,6
90% 292 21,8 19,9 238 20,9 19,0 287 19,2 17,6
70% 220 16,4 14,9 188 16,5 15,0 215 14,4 13,2
50% 147 10,9 10,0 125 11,0 10,0 153 10,2 9,4
20% 73 5,5 5,0 63 5,5 5,0 64 4,3 3,9

Rijnmax Motorschip Klasse Va Koppelverband
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2.3.2 Sleepboten 

Sleepboten ten behoeve van het onderzoek naar restricties voor de zeevaart 
Voor het bepalen van restricties wanneer een zeeschip met actieve sleepboten een beweegbaar 
brugdeel passeert is een conventionele voorboot meegenomen met een trekkracht van maximaal 11,2 
ton (gebaseerd op de sleepboot Buizerd heeft een lengte van 
23,7 meter en een breedte van 5,6 meter. Deze sleepboot is aan de simulatie database toegevoegd.
 
Vanwege de korte reactietijd en betere manoeuvreerbaarheid is als achtersleepboot een ASD-
sleepboot (Azimuthing Stern Drive) nodig of een ander type met vergelijkbare reactietijd en 
manoeuvreerbaarheid. Hiervoor is de Texelbank/Thamesbank als representatieve sleepboot genomen, 
zie Figuur 2-8. Deze sleepboten zijn 30,5 meter lang met een breedte van 9,7 meter. De maximale 
trekkracht is 45 ton. Alternatieve sleepboten zoals de Smit Hudson / VB Hudson, hebben meer 
trekkracht en zijn qua lengte kleiner. Vanwege de kleinere lengte resulteren deze sleepboten in 
combinatie met het zeeschip in minder padbreedte en zijn daarom niet meegenomen in het onderzoek. 
 

 

Figuur 2-8: Sleepboot Texelbank. Bron: Boluda. 

 
Sleepboten ten behoeve van het transport van het casco 
Voor het transport van het casco zijn ASD-sleepboten aan de simulatordatabase toegevoegd. De 
duwboten ten behoeve van het verslepen van het casco zijn gebaseerd op representatieve duwboten.  
De sleepboten ten behoeve van het transport van het casco kunnen automaat bestuurd dan wel 
menselijk bestuurd worden. In het geval van automaat bestuurde sleepboten reageren de sleepboten 
op opdrachten van de bediener (een instructeur gedurende de real-time simulaties) en voeren de 

sleepboot is onder andere afhankelijk van de sleeprichting, de modus (trekken of duwen) en de 
vaarsnelheid. 
In het geval van een menselijk bestuurde sleepboot, wordt de sleepboot bestuurd door een 
sleepbootkapitein. Communicatie tussen sleepboot en scheepsbrug vindt dan plaats via marifoon. 
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Sleepbootconfiguratie voor het bijzondere transport 
De sleepbootconfiguratie voor een bijzonder transport is afhankelijk van het transport. In de praktijk 
wordt hierbij per transport de sleepbootconfiguratie bepaald. In overleg met de loodsen en op basis van 
het in de praktijk uitgevoerde transport van het casco van de Oleg Strashnov is de sleepbootconfiguratie 
voor de simulaties afgeleid. Hierbij zijn 
locaties, types en namen van de sleepboten en duwboten afgeleid. De maatvoering en vermogens van 
de sleepboten en duwboten zijn op basis van publieke bronnen afgeleid. Het transport is achterwaarts 
gesleept, omdat dan het zicht vanaf de scheepsbrug beter is.  

De volgende sleepbootconfiguratie is gebruikt voor de simulaties: 

 Een 60 tons ASD-sleepboot (28 x 10 m) op een kruisdraad slepend over de boeg, bevestigd aan 
het achterschip van het casco, dit is de voorsleepboot omdat er achteruit gevaren wordt; 

 Een 60 tons ASD-sleepboot (28 x 10 m) op een kruisdraad slepend over de achtersteven, bevestigd 
aan de boeg van het casco, dit is de achtersleepboot;  

 De lengte van de kruisdraden is circa 45 meter; 
 Een duwboot (Milla) bevestigd aan het achterschip van het casco. De duwboot is 19 x 10 m en heeft 

een vermogen van ca 1240 pk; 
 Boeg stuurboord en bakboord: duwboten Njord en Noel (lengte x breedte = 15x 9,5 m), die beiden 

een vermogen hebben van 2x500 pk en daarmee 10 ton kunnen leveren. Deze duwboten zijn aan 
elkaar vastgemaakt over de bulbsteven. 

 
In Figuur 2-9 is de aansturing van de sleepboten en duwboten, die aan het casco vastzitten gegeven. 
De configuratie van de duwboten en sleepboten is hierbij conform het in de praktijk uitgevoerde 
transport van het casco, zie Figuur 2-10 en Figuur 2-11. De voorsleepboot die met behulp van een 
kruisdraad aan het achterschip van het casco is bevestigd is tijdens de simulaties hierbij door een 
sleepbootkapitein bestuurd. De overige sleepboten en/of duwboten waren automaat bestuurd.
 

Figuur 2-9: Aansturing van computer gestuurde duwboten en sleepboten die aan het casco vast zitten.
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Figuur 2-10: Sleep- en duwboten configuratie tijdens het transport aan de voorkant (boven) en achterkant 
(onder). 

 

Figuur 2-11: Sleep- en duwboten configuratie tijdens de real-time simulaties aan de voorkant (links) en 
achterkant (rechts). 

  



 
Rapport nr. 33652-3-MO-rev.1.0 18

 
 
 

  

2.3.3 Validatie van de manoeuvreermodellen 

Validatie van de manoeuvreermodellen en de gebiedsdatabase vond plaats in 2021 en is uitgevoerd in 
twee stappen: 

1.) Validatie van het zeevaartmodel: container feeder 149x22,6x5,8 m, in de huidige situatie door een 
stadsloods van de Regio Rijnmond op 14-09-2021. 

2.) Validatie van diverse binnenvaartmodellen: Rijnmaxschip en dubbel koppelverband, in de huidige 
situatie door een gebiedsbekende binnenvaartschipper op 06-10-2021. 

 
De aanpassingen op basis van de validatiedagen zijn per email met de werkgroep Nautiek 
gecommuniceerd en in meer detail beschreven in [Ref. 2].  

2.4 Opzet van de nautische  

Voor het opzetten van de nautische scenario s is gebruik gemaakt van input van binnenvaartschippers 
en loodsen. Dit betrof met name de initiële posities, de koers en de vaarsnelheden. Ten opzichte van 
de fast-time simulaties zijn voor de real-time simulaties in de nautische onder andere bakken 
op de ligplaatsen voor de Van Brienenoordbrug afgemeerd, buiten het gedeelte van de vaarweg 
gemarkeerd met de groene NM11 en NM13 boeien.  

2.4.1 Nautische s voor van het passeren van het beweegbaar brugdeel met het 
maatgevende binnenvaartschip 

Het maatgevende Rijnmaxschip start met een snelheid van 15 km/uur door het water in de opvaart (zie 
Figuur 2-12) in de Koningshaven en met 15 km/uur door het water onder het vaste deel van de Van 

- en afvaart, 
het debiet (en daarmee stroming) en de windrichting. 

 

Figuur 2-12: Nautisch scenario voor het Rijnmaxschip in de opvaart door variant West Hoog type 0 met een 
hoge vaste brug met minimale oeverafgraving, startend in de Koningshaven. 
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2.4.2 Nautische s voor het passeren van het beweegbaar brugdeel met zeeschepen 
en het bijzondere transport 

 
Maatgevende feeder (149x22,6x5,80m) 
De maatgevende zelfstandig varende feeder passeert in de opvaart de hefbrug in de Koningshaven, 
het beweegbare brugdeel van de nieuwe brug en de beweegbare bascule van de Van Brienenoordbrug. 
In de afvaart passeert het schip de bruggen andersom. Er zijn aparte nautische 
voor het debiet (en daarmee de stroming) en de windrichting.  
 

De tijpoort voor het 
zeeschip komt overeen met 2,0 knopen stroom mee tijdens passage van het beweegbare deel. Deze 
tijpoort is conform de praktische limiet die het Loodswezen hanteert om de Koningshaven in te varen, 
zie [Ref. 11]. 
 
Om de doelstellingen (zie Sectie 1.2) te bereiken is er op basis van een brainstormsessie met de 
werkgroep Nautiek, zie [Ref. 13], een tijpoort gekozen waarbij er met stroom tegen wordt gevaren door 
de Koningshaven. Deze vaarten worden uitgevoerd in de variant West Hoog type 0 (met minale 
oeverafgraving). Opgemerkt wordt dat er daardoor een restrictie wordt opgelegd5, omdat er gewacht 
moet worden voordat het moment van stroom tegen optreedt. Er wordt dan gevaren met 0,5 knoop 
stroom tegen in de Koningshaven.  
 

met minale oeverafgraving) zijn sleepboten aan het zeeschip 
vastgemaakt. Hierbij werken zowel de Buizerd (voorsleepboot) als de Texelbank (achtersleepboot), op 
een lijnlengte van circa 30m, zie Figuur 2-13. Het toepassen van actieve sleepboten aan het zeeschip 
vormt een restrictie ten opzichte van het huidige gebruik van de vaarweg6.  
 
Tijdens simulaties in de variant West Hoog type 2 (met oeverafgraving) vaart de achter sleepboot mee, 
maar wordt niet gebruikt. De sleepboot wordt in de praktijk meegenomen uit veiligheidsoverwegingen 
(redundantie), zodat in geval van motorstoring het schip afgestopt kan worden. Figuur 2-14 geeft een 
voorbeeld van een dergelijk nautisch scenario. 
  

                                                   
5 Er is dan sprake van verminderde vlotheid in het gebruik van de vaarweg Nieuwe Maas, omdat deze stroomconditie 

maar kort optreedt.  
6 Er is dan sprake van verminderde vlotheid in het gebruik van de vaarweg Nieuwe Maas, door het benodigde extra 

sleepbootgebruik.  
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Figuur 2-13: Nautisch scenario voor de container feeder inclusief actieve sleepbootassistentie in de opvaart 
door variant West Hoog type 0 met een hoge vaste brug met minimale oeverafgraving, startend in de 
Koningshaven. 

 

Figuur 2-14: Nautisch scenario voor de container feeder (met een achter sleepboot uit 
veiligheidsoverwegingen) in de afvaart door variant West 2 met een hoge vaste brug en oeverafgraving (type 
2), startend voor de Van Brienenoordbrug. 
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Bulkcarrier (108x18x4,8m) 
Om de doelstellingen (zie Sectie 1.2) te bereiken is er op basis van een brainstormsessie met de 
werkgroep Nautiek, zie [Ref. 13], een kleiner zeeschip aan het onderzoek toegevoegd. Dit kleinere 
zeeschip is een bulkcarrier. Dit zeeschip passeert de bruggen in de Koningshaven, het beweegbare 
brugdeel van de nieuwe brug en de beweegbare bascule van de Van Brienenoordbrug. In de afvaart 

(en daarmee de stroming) en de windrichting. De bulkcarrier krijgt conform [Ref. 4] geen restricties aan 
het tijpoort mee. Tijdens simulaties met de bulkcarrier vaart de achter sleepboot wel mee, maar wordt 
niet gebruikt. De sleepboot wordt in de praktijk meegenomen uit veiligheidsoverwegingen (redundantie), 
zodat in geval van motorstoring het schip afgestopt kan worden (en op lage snelheid gebruik kan worden 
voor koerscorrecties). Figuur 2-15 geeft een voorbeeld van een nautisch scenario voor de opvaart. 
Figuur 2-16 geeft een indruk van de bulkcarrier en sleepboot Buizerd in de afvaart. 
 

Figuur 2-15: Nautisch scenario voor de bulkcarrier (met een achter sleepboot uit veiligheidsoverwegingen) 
in de opvaart door variant West Hoog type 2 met een hoge vaste brug en oeverafgraving, startend in de 
Koningshaven. 

 

Figuur 2-16: Bulkcarrier in de afvaart, voor de Van Brienenoordbrug, zonder actieve sleepbootassistentie. 
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Transport van een casco 
Figuur 2-17 geeft een voorbeeld van een scenario van het transport van het casco. Hierbij is de 
configuratie en bediening van de sleep- en duwboten conform hetgeen besproken is in Sectie 2.3.2.  
De tijpoort voor het casco komt overeen met een tijpoort waarbij halverwege de Koningshaven met 
maximaal 0,5 knoop voorstrooms wordt gepasseerd. De aanbevolen tijpoort volgt uit [Ref. 4]7.
Voor het transport van het casco is een windlimiet van toepassing van maximaal Bft. 5. Omdat deze 
windlimiet geldt rond de Nieuwe Botlekbrug, wordt getest met een windsnelheid in de stad die lager ligt. 
De limiet voor de dwarswind in de stad komt dan overeen met Bft. 4. Er is gekozen voor midden Bft. 4 
overeenkomend met 6,7 m/s. Deze windlimiet is ook toegepast in [Ref. 3]. 
Om de doelstellingen te behalen (zie Sectie 1.2), is op een basis van een brainstormsessie met de 
Werkgroep, zie [Ref. 13], vastgesteld dat er ook vaarten gemaakt worden waarbij de tijpoort in afwijking 
op [Ref. 3] wordt aangepast. Er wordt gevaren bij 0,5 knoop stroom tegen in de Koningshaven. 
Opgemerkt wordt dat er daardoor een restrictie wordt opgelegd8. 
 

Figuur 2-17: Nautisch scenario voor het transport van het casco in de afvaart door variant West Hoog type 2 
(met oeverafgraving) startend rond de Van Brienenoordbrug. 

  

                                                   
7 En geldt bij het Naiada (OSR) meetpunt: Koningshaven, KONH PTSRDA10 
8 Er is dan sprake van verminderde vlotheid in het gebruik van de vaarweg Nieuwe Maas, omdat deze stroomconditie 

maar kort optreedt.  
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2.4.3 Nautische s voor het passeren van het vaste brugdeel door  
binnenvaartschepen 

Voor de ontmoetingen ter hoogte van het vaste brugdeel door maatgevende binnenvaartschepen wordt 
er gesimuleerd met vier schepen tegelijkertijd. Hierbij vindt er een ontmoeting plaats tussen twee 
binnenvaartschepen die allebei worden opgelopen. De onderlinge interactiekrachten (zuiging) tussen 
de schepen worden op basis van potentiaalstroming berekend tijdens de simulatie. 
Op basis van de uitgevoerde fast-time simulaties is geconcludeerd dat een passage van vier schepen, 
waarvan twee maatgevende binnenvaartschepen (koppelverbanden en/of een Rijnmaxschip in 
combinatie met een vierbaksduwstel), tegelijkertijd in de vaste brug qua padbreedte onder 
maatgevende condities te krap is, zie [Ref. 3]. Naar aanleiding van informatie van binnenvaartschippers 
is besloten om de ontmoetingen gedurende real-time simulaties tussen drie schepen plaats te laten 
vinden, zie [Ref. 2]. 
Op basis van de brainstormsessie, zie [Ref. 13], is door de werkgroep Nautiek gevraagd te onderzoeken 
welke configuratie van vier schepen tegelijkertijd de vaste brug kan passeren9. Op basis van de 
padbreedtes uit [Ref. 3] is ingeschat om met een configuratie van 2x klasse Va schip (110x11.4m) en 
2x Rijnmaxschip (135x17m) allen in lege conditie te simuleren. 
 

e binnenvaartschepen die tegen de as van het vaarwater varen in 
zowel de opvaart als de afvaart hierbij menselijk bestuurd zijn. De schepen aan de buitenzijde in de 
opvaart en de afvaart zijn bestuurd door een baanvolgende stuurautomaat. Hierbij is de vaarbaan en 
snelheid uit de fast-time simulaties [Ref. 3] overgenomen. Gedurende de simulaties heeft de instructeur 
de mogelijkheid om het automaat gestuurde schip harder of langzamer te laten varen. In latere 
simulaties is de configuratie aangepast en zijn beide afvarende schepen menselijke bestuurd. 
Alle automaat gestuurde schepen varen hierbij binnen de vaargeul. Hierbij wordt de binnenbocht in de 
afvaart niet afgesneden (dat is bij deze variant gelegen in het meest westelijk deel van de bocht ook 
niet mogelijk). 
 
Ten opzichte van de fast-time simulaties zijn de schepen verder vanaf de brug gestart. Op basis van 
inzichten uit de simulaties en gebruik makend van de flexibiliteit van het systeem, kunnen schepen 
worden verplaatst (dan wel wisselen van beladingsgraad en/of type). Het verplaatsen maakt het daarbij 
mogelijk om het moment (en daarmee plaats) van de ontmoeting te beïnvloeden/bepalen. Figuur 2-18 
geeft een voorbeeld van een scenario voor een ontmoeting. De blauwe vaarbanen geven hierbij de 
banen van de door een stuurautomaat bestuurde schepen. 
 
Omdat de vaste brug geschikt voor passage van schepen met vijf lagen containers, zijn alle schepen 
voorzien van vijf lagen. Deze schepen hebben een groter windoppervlakte en hebben daarmee meer 
last van de wind. 
Op basis van de eerste vaarten is de configuratie van de schepen aangepast. Tijdens de simulaties met 
2x een klasse Va schip in de binnenbocht en de buitenbocht bleken zonder diepgaande analyse de 
vaarten voorspoedig. Om die reden is een configuratie van 4x een klasse Va schip niet getest. Vaarten 
met 2x een Rijnmaxschip in de afvaart bleken kritischer. Uit een diepgaande analyse bleek dat de 
onderlinge afstand tussen afvarende schepen in de eerste simulaties ook ontoereikend te zijn.

                                                   
9 Dit uitgangspunt wijkt af van eerder onderzoek zoals vastgelegd in [Ref. 2]. 
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Figuur 2-18: Nautisch scenario voor ontmoetingen onder de hoge vaste brug op locatie West met vier 
schepen. 
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3 UITVOERING EN ANALYSE VAN DE FAST-TIME SIMULATIES 

3.1 Introductie  

Voorafgaand aan de real-time simulaties zijn er 16 fast-time simulaties uitgevoerd met het Rijnmaxschip 
met 6 lagen geladen of lege high-cube containers. De vaarten zijn gemaakt om te verifiëren of de 
doorvaartbreedte van het beweegbare deel voldoende is en wat de meest kritische vaarten zijn om uit 
te voeren tijdens de real-time simulaties.  
De methodiek en beoordeling van de vaarten is analoog aan die van eerdere uitgevoerde fast-time 
simulaties (zoals beschreven in [Ref. 2]). 
 
In de keuzes van de windsnelheid wordt de maatgevende windrichting in beschouwing genomen 
(oosten en westen wind). Voor de te simuleren windrichting wordt de windsnelheid bepaald uit het 
maximum van drie sectoren (de maatgevende windrichting +/- de naast gelegen sector). Voor de 
maximale windsnelheid wordt de 2% overschrijdingswaarde gehanteerd (van de drie sectoren). In geval 
van gematigde windsnelheden is de 2% overschrijdingswaarde gereduceerd met een factor 0,77, zie 
Tabel 3-1. 
  
De werkgroep Nautiek heeft deze reductiefactor voor de wind afgeleid op basis van de volgende 
beargumentering: 
Bij scenario A en B wordt een rivierafvoer toegepast met een kans op optreden van 2,7%. In die situatie 
is de gelijktijdig aanwezige windbelasting gereduceerd om een 2% overschrijdingswaarde van de 
combinatie van omgevingscondities (wind en stroming) te bereiken. De reductiefactor voor de winddruk 
is gebaseerd op ontwerpcodes voor bruggen en geeft een reductiefactor voor de windbelasting in geval 
een andere variabele (hier de stroming) als extreem is aangenomen. Voor windbelasting is deze 

 
 
Ten aanzien van de stroming is de maximale eb- en/of vloed-stroming gehanteerd die optreedt tijdens 
een gemiddeld springtij in combinatie met een rivierafvoer die 2,7% van de tijd respectievelijk wordt 
overschreden (bij eb) en onderschreden (bij vloed). In geval van de vloed is het overeenkomstige 
rivierdebiet 1.019 m3/s (bij Lobith) en in het geval van de eb is het overeenkomstige rivierdebiet 5.162 
m3/s (bij Lobith). Het bijbehorende debiet gedurende eb bij toepassing van de reductiefactor in 
randvoorwaarde D komt overeen met 2.607 m3/s (bij Lobith), zie [Ref. 12]. 
 

Tabel 3-1: Beschrijving hydraulische randvoorwaarden in combinatie met windcondities. 

RVW Beschrijving: 

A Gemiddeld springtij met een 2,7% van de tijd onderschreden lage rivierafvoer, resulterend in 
extreme snelheden van de vloed. De snelheden van de vloed worden gecombineerd met een 
gematigde windsnelheid (0,77x 2% overschrijdingswaarde). 

B Gemiddeld springtij met een 2,7% van de tijd overschreden hoge rivierafvoer, resulterend in 
extreme stroomsnelheden tijdens eb. De eb wordt gecombineerd met een gematigde windsnelheid 
(0,77x 2% overschrijdingswaarde). 

C Gemiddeld springtij met een 2,7% van de tijd onderschreden lage rivierafvoer, resulterend in 
extreme snelheden van de vloed. De snelheden van de vloed worden gecombineerd met een niet-
gematigde windsnelheid (2% overschrijdingswaarde). 

D Gemiddeld springtij met een 25% van de tijd overschreden hoge rivierafvoer, resulterend in 
gematigde extreme stroomsnelheden van de eb (ten opzichte van RVW B). De eb wordt 
gecombineerd met een niet-gematigde windsnelheid (2% overschrijdingswaarde). 
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De werkgroep Nautiek heeft besloten om de stroomsnelheden voor scenario D te reduceren met een 
factor 0,9 ten opzichte van scenario B. Deze reductiefactor is toegepast omdat de kans op het gelijktijdig 
optreden van een extreme windsnelheid en een extreme rivierafvoer klein is. De door de werkgroep 
Nautiek gehanteerde beredenering is hierbij: 
De reductie op de eb stroomsnelheden komt overeen met een matig hoge rivierafvoer van 2.607 m3/s 
die 25% van de tijd wordt overschreden. Bij het vloed scenario C met extreme 2% windsnelheden geldt 
in principe ook een matig-extreme (maar nu lage) rivierafvoer die 25% van de tijd wordt onderschreden 
en niet de in de tabel genoemde extreme rivierafvoer die 2,7% van de tijd wordt onderschreden. Toch 
is in de tabel de extreme rivierafvoer vermeld, omdat bij lage rivierafvoeren die resp. 2,7% en 25% van 
de tijd worden onderschreden de optredende vloed snelheden in de bocht van De Esch slechts 1,3% 
verschillen, zie [Ref.17]. Er is tijdens vloed dus nauwelijks verschil tussen de stroomsnelheden bij 
extreme en matig-extreme rivierafvoer, en daarom is bij scenario C geen reductie van de 
stroomsnelheden toegepast ten opzichte van scenario A.  

3.2 Simulatieprogramma en analyse 

In totaal zijn er 16 simulaties uitgevoerd met het maatgevende Rijnmaxschip met 6-lagen high-cube 
containers door de varianten met de hoge vaste brug en een smal beweegbaar brugdeel voor de locatie 
West, zie Tabel 3-2. De baan- en dataplots van de vaarten zijn opgenomen in Appendix 17. 
 

Tabel 3-2: Simulatieprogramma voor het maatgevende Rijnmaxschip door het beweegbare brugdeel van de 
variant West Hoog. 

  
 
Op basis van de padbreedte in de brug wordt de benodigde doorvaartbreedte bepaald. Tevens wordt 
de veiligheidsindex aan de hand van de maximale roerhoek beoordeeld. De padbreedte wordt in de 
tabellen in absolute meters en in relatieve scheepsbreedtes gegeven.  
 
 
 
 
 
 
 

Type Q_Lobith Snelheid Richting
Sim. Nr. Beladingsgraad Vaart [m3/s] [m/s] Uit

1 Leeg Opvaart Vloed 1019 8.0 O
2 Leeg Opvaart Vloed 1019 8.0 O
3 Leeg Opvaart Vloed 1019 13.0 W
4 Leeg Opvaart Vloed 1019 13.0 W
5 Leeg Afvaart Eb 5162 8.0 O
6 Leeg Afvaart Eb 5162 8.0 O
7 Leeg Afvaart Eb 5162 13.0 W
8 Leeg Afvaart Eb 5162 13.0 W
9 Geladen Opvaart Vloed 1019 8.0 O
10 Geladen Opvaart Vloed 1019 8.0 O
11 Geladen Opvaart Vloed 1019 13.0 W
12 Geladen Opvaart Vloed 1019 13.0 W
13 Geladen Afvaart Eb 5162 8.0 O
14 Geladen Afvaart Eb 5162 8.0 O
15 Geladen Afvaart Eb 5162 13.0 W
16 Geladen Afvaart Eb 5162 13.0 W

Stroming Wind
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3.3 Bespreking van de simulaties 

De resultaten van de 16 uitgevoerde vaarten voor brugvariant West Hoog zijn weergegeven in Tabel 
3-2. Uit de resultaten van de vaarten en de bijbehorende analyse blijkt dat: 

 Voor de opvaarten geldt dat wind uit het oosten resulteert in een grotere padbreedte in 
vergelijking met wind uit het westen; 

 De padbreedte is het grootst voor het Rijnmaxschip in de afvaart met 6-lagen lege containers 
bij westenwind. Dit komt door het gecombineerde effect van de stromingsluwte (en gradiënten) 
en windafscherming door de brug. Vlak voor de brug moet het schip door de stroomgradiënt 
varen (in dwarswind). Wanneer het schip in het stromingsluwe gedeelte vaart, valt de dwarswind 
weg (door de windafscherming van de brug). Er ontstaat dan een rotatiemoment op het schip. 
Dit wordt opgevangen door het geven van roer en naar bakboord sturen aan het einde van de 
brug (waarbij door de stroomnaad wordt gestuurd). Vanwege het opsturen neemt de padbreedte 
toe (zie Figuur 3-1). Het opsturen is nodig om vervolgens vrij te blijven van de oever; 

 Het criterium voor de veiligheidsindex wordt door het Rijnmaxschip niet overschreden. De 
roerhoeken blijven beperkt tot maximaal 20 graden; 

 De grootste padbreedte is 49,2 meter (overeenkomend met 2,91 x B) voor het Rijnmaxschip in 
de afvaart gedurende eb bij 13,0 m/s wind uit het westen (10 min. gemiddeld op 10 meter 
hoogte), zie Tabel 3-3; 

 Op basis van de padbreedte in combinatie met veiligheidsmarges voor de menselijke 
besturing10 en afstanden tot brugpijlers volgt de benodigde doorvaartbreedte zoals in Tabel 3-4 
weergegeven. Geconcludeerd wordt dat de benodigde doorvaartbreedte circa 70 meter is. Deze 
doorvaartbreedte is kleiner dan de doorvaartbreedte in het ontwerp van 77 meter.  

 De doorvaartbreedte van het beweegbare brugdeel is op basis van de simulaties met het 
Rijnmaxschip niet aangepast, de breedte op basis van het zelfstandig varende zeeschip is 
maatgevend. 

 

Figuur 3-1: Fast-time simulatie met het Rijnmaxschip in de afvaart tijdens eb met de wind uit het westen 
(totale baanplot [links] en detail brugpassage [rechts]. 

 
  

                                                   
10 Deze marges gelden in een rechtstand. Voor gekromde vaarbanen zijn deze marges mogelijk te krap. 
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Tabel 3-3: Analyse van de fast-time simulatievaarten voor locatie West variant Hoog (met minimale 
oeverafgraving). 

 

  
 

Tabel 3-4: Benodigde doorvaartbreedte beweegbaar brugdeel locatie West voor passage van het 
Rijnmaxschip. 

  

O O W W
6.2 8.0 10.0 13.0

Absolute padbreedte [m] 37.2 38.0 31.7 31.9
Relatieve padbreedte [B] 2.20 2.25 1.88 1.89

Roergebruik [graden] 20 20 20 20
Veiligheidsindex [-] + + + +

O O W W
6.2 8.0 10.0 13.0

Absolute padbreedte [m] 34.9 35.8 38.4 49.2
Relatieve padbreedte [B] 2.06 2.12 2.27 2.91

Roergebruik [graden] 20 20 20 20
Veiligheidsindex [-] + + + +

Afvaart

Rijnmax (lege 
diepgang)

Opvaart

Rijnmax (lege 
diepgang)

windsnelheid [m/s]
windrichting [uit]

windsnelheid [m/s]
windrichting [uit]

West Hoog Rijnmax 6-laags high cubes Leeg

Vloed 

Eb 

O O W W
6.2 8.0 10.0 13.0

Absolute padbreedte [m] 36.2 35.8 33.2 32.8
Relatieve padbreedte [B] 2.14 2.12 1.96 1.94

Roergebruik [graden] 20 20 20 20
Veiligheidsindex [-] + + + +

O O W W
6.2 8.0 10.0 13.0

Absolute padbreedte [m] 34.4 34.7 35.3 36.7
Relatieve padbreedte [B] 2.03 2.05 2.09 2.17

Roergebruik [graden] 20 20 20 20
Veiligheidsindex [-] + + + +

windsnelheid [m/s]

windrichting [uit]
windsnelheid [m/s]

Rijnmax (geladen 
diepgang)

West Hoog Rijnmax 6-laags high cubes Geladen

Vloed 
Opvaart

Rijnmax (geladen 
diepgang)

Eb 
Afvaart

windrichting [uit]

6.2 O 8.0 O 10.0 W 13.0 W 6.2 O 8.0 O 10.0 W 13.0 W
Berm 0.40 [B] 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8

[m] 37.2 38.0 31.7 31.9 34.9 35.8 38.4 49.2
Mens 0.40 [B] 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Berm 0.40 [B] 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8

57.5 58.3 52.0 52.2 55.1 56.1 58.7 69.5

Opvaart AfvaartLeeg
wind snelheid en richting

Padbreedte FT

Fast-time

6.2 O 8.0 O 10.0 W 13.0 W 6.2 O 8.0 O 10.0 W 13.0 W
Berm 0.40 [B] 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8

[m] 36.2 35.8 33.2 32.8 34.4 34.7 35.3 36.7
Mens 0.40 [B] 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Berm 0.40 [B] 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8

56.5 56.1 53.5 53.1 54.6 54.9 55.6 57.0

Opvaart AfvaartGeladen
wind snelheid en richting

Padbreedte FT

Fast-time
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4 UITVOERING EN BESCHRIJVING VAN DE BEOORDELINGSMETHODE VOOR
DE REAL-TIME SIMULATIES 

4.1 Uitvoering van de real-time manoeuvreer simulaties 

De real- s simulatoren faciliteiten Full-Mission 
Bridge 1 (FMB 1) en verschillende Compact Manoeuvring Simulators (CMS) met DOLPHIN-versie 
2021.10.6. DOLPHIN (zie Appendix 19
Modelling Framework (XMF)-simulatie techniek.  
 
Simulaties voor de zeevaart en het bijzondere transport 
De vaarten met het zelfstandig varende zeeschip alsmede het slepen van het casco (bijzonder 
transport) zijn uitgevoerd door twee loodsen. De loodsen van de Regio Rijnmond traden hierbij tevens 
op als proefleider/instructeur (in afwisselende rollen). Een proefleider/instructeur is bekend met de 
bediening van de simulator.  
 
De simulaties met de zeevaart vonden plaats op FMB 1. In geval van simulaties met het casco werd de 
gekoppelde menselijk bestuurde voorsleepboot bediend vanaf een CMS. Communicatie tijdens de 
simulaties vond plaats via marifoon.  
Tijdens de simulaties is op elke simulator (scheepsbrug) een ECDIS-systeem beschikbaar. Een ECDIS-
systeem geeft de positie, koers en bewegingen van het schip nauwkeurig weer. De loodsen gebruiken 
hiervoor op de simulator hun eigen Navigator Marginale Schepen (NMS). De NMS is met name gebruikt 
voor de simulaties met het casco. De NMS is op de simulator aangesloten en bevat de aangepaste 
ENC s met de nieuwe belijning van de vaarweg en de nieuwe brug.  
 
Op de simulator heeft men de beschikking over: 

 Telegraaf, bediening boegschroef en roer/stuurwiel; 
 Conning display met informatie over: telegraafstand, roerhoek, kielspeling, wind (relatief of 

absoluut), kompaskoers, koers over de grond, vaarsnelheid door het water en doppler; 
 ENC: Electronical Nautical Chart; 
 Een dubbele Kelving Hughes radar; 
 NMS-aansluiting. 

 
De FMB 1 beschikt over een 360 graden projectie van het buitenbeeld en kan bediend worden vanaf 
drie posities (respectievelijk centrale middenpositie en de bakboord- en stuurboordbrugvleugel). De 
projectie past zich hierbij automatisch aan de locatie waarvandaan het schip wordt bestuurd. Voor de 
simulaties was een roerganger aanwezig, die het roer bediende op aanwijzingen van de loods. Een 
impressie van de FMB 1 is opgenomen in Figuur 4-1. Een beschrijving van de FMB 1 is opgenomen in 
Appendix 20. 
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Figuur 4-1: Impressie van de FMB 1 tijdens een real-time simulatie. 

 
Simulaties voor de binnenvaart 
De simulaties met de binnenvaartschepen vonden plaats vanaf een Compact Manoeuvring Simulator 
(CMS), waarbij in geval van ontmoetingen er twee . De interactiekrachten tussen 
de ontmoetende schepen onderling worden real-time doorgerekend.  
 
Op de CMS had de binnenvaartschippers de beschikking over: 

 Telegraaf, bediening boegschroef en roer; 
 Electronical Nautical Chart (ENC); 
 Conning display met informatie over: telegraafstand, roerhoek, boegschroef, kielspeling, wind 

(relatief of absoluut), kompaskoers, koers over de grond, vaarsnelheid door het water en doppler;  
 Een enkele Kelvin Hughes radar; 
 Zijcamera projectie aan beide boorden voor zicht naar voren langs het schip. 

 
Een impressie van de CMS is opgenomen in Figuur 4-2. Een beschrijving van de CMS is opgenomen 
in Appendix 20. Voor de ontmoetingen is ervoor gezorgd dat vanuit de controle/bedieningskamer zicht 
was op beide simulatoren. Bij de ontmoetingen was de communicatie tussen de schepen onderling, 
alsmede de controlekamer via marifoon. 
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Figuur 4-2: Impressie van een Compact Manoeuvring Simulator tijdens een real-time simulatie. 

 
Gedurende de simulaties met de binnenvaartschepen is de simulator bediend door een instructeur van 
MARIN. Een instructeur (voormalig zeevarende) is bekend met de bediening van de simulator en 
begeleid op regelmatige basis studies en trainingen. De binnenvaartschippers zijn gebiedsbekend, 
hebben ieder twintig jaar vaarervaring en zijn ervaren met de verschillende binnenvaartschepen.
 
Simulatiedagen en aanwezigen 
De simulaties zijn gedurende verschillende simulatiedagen uitgevoerd. In totaal zijn er vijf 
simulatiedagen geweest. De simulaties zijn begeleid door de projectmanager van MARIN en 
uitgevoerd/bijgewoond door: 
 
Simulaties met het 6-laags Rijnmaxschip door het beweegbaar brugdeel i.c.m. hoge vaste brug voor 
locatie West op 6 september 2022: 

 M. van Oeveren  Schipper     
 A. Leeuwestein  Schipper    
 Capt. J. Krijt  Instructeur 
 M. Zegel   Rijkswaterstaat     

 
Ontmoetingen in de vaste brug voor locatie West op 7 september 2022: 

 M. van Oeveren  Schipper     
 A. Leeuwestein  Schipper    
 Capt. J. Krijt  Instructeur 
 D. Ligthart   Gemeente Rotterdam 
 M. den Ouden  Havenbedrijf Rotterdam 
 C. van Eijmeren  Bewonersvereniging De Veranda 
 R. Versloot  Koninklijke Binnenvaart Nederland 

 
Simulaties met de container feeder door het beweegbaar brugdeel i.c.m. hoge vaste brug voor locatie
West op 13 september 2022: 

 Capt. S. Grol  Loodswezen Regio Rijnmond     
 Capt. B. Schillemans Loodswezen Regio Rijnmond   
 P. Neiden   Gemeente Rotterdam 
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Simulaties met het transport van een casco door het beweegbaar brugdeel i.c.m. hoge vaste brug voor 
locatie West op 14 september 2022: 

 Capt. S. Grol  Loodswezen Regio Rijnmond     
 Capt. B. Schillemans Loodswezen Regio Rijnmond  
 I. Bakker   Sleepbootkapitein   
 J. Reusink   Gemeente Rotterdam 

 
Simulaties met de bulkcarrier door het beweegbaar brugdeel i.c.m. hoge vaste brug voor locatie West 
op 16 september 2022: 

 Capt. S. Grol  Loodswezen Regio Rijnmond     
 Capt. B. Schillemans Loodswezen Regio Rijnmond  
 P. Nordbeck  Havenbedrijf Rotterdam 
 A. Steenhuis  MIRT omgevingsmanagement 

4.2 Simulatieprogramma(s) 

Voor aanvang van de simulaties is een simulatieprogramma per doeleinde van de studie opgesteld. In 
het simulatieprogramma is een variatie gemaakt in wind (snelheid en/of richting), stroming en 
vaarrichting. Per simulatieprogramma zijn een aantal familiarisatievaarten opgenomen, waarin de 
loodsen/schippers bekend konden geraken met de situatie.  
 

 resultaten uit [Ref. 2] en 
[Ref. 3], de uitgevoerde fast-time simulaties uit Hoofdstuk 4 en de brainstormsessie (zie [Ref. 13]). 
 
Als maatgevende windrichtingen zijn windrichtingen gekozen, die dwars inkomen ter hoogte van de 
nieuwe brug. Deze maatgevende windrichtingen zijn afhankelijk van de locatie en daarmee van de 
oriëntatie van de brug. Voor de locatie West zijn de maatgevende windrichtingen West en Oost. 
 
Er 

Tabel 4-2 tot en met Tabel 4-6 voor respectievelijk:  
 Het maatgevende binnenvaartschip (Rijnmaxschip met zes lagen high-cube containers) door het 

beweegbare brugdeel; 
 Het zeevaartschip (container feeder) door het beweegbare brugdeel; 
 Het zelfstandig varende kleinere zeeschip (bulk carrier) door het beweegbare brugdeel; 
 Het door sleepboten gesleepte bijzondere transport door het beweegbare brugdeel; 
 Ontmoetingen van meerdere binnenvaartschepen in het vaste bruggedeelte voor de hoge vaste 

brug. 
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Tabel 4-1: Simulatieprogramma maatgevend binnenvaartschip (Rijnmaxschip met 6-lagen high-cube 
containers) door beweegbaar brugdeel. 

 
 

Tabel 4-2:  Simulatieprogramma container feeder door beweegbaar brugdeel. 

 
  

Run Variant West Hoog: Beladingsgraad Vaart Stroming Q_Lobith
[m3/s] [m/s] [uit]

1 Type 0 (geen afgraving) Leeg Opvaart Vloed 1019 13 W
2 Type 0 (geen afgraving) Leeg Opvaart Vloed 1019 8 O
3 Type 0 (geen afgraving) Leeg Afvaart Eb 5162 13 W
4 Type 0 (geen afgraving) Leeg Afvaart Eb 5162 13 W
5 Type 0 (geen afgraving) Leeg Afvaart Eb 5162 8 O
6 Type 0 (geen afgraving) Geladen Opvaart Vloed 1019 8 O
7 Type 0 (geen afgraving) Geladen Afvaart Eb 5162 13 W
8 Type 0 (geen afgraving) Geladen Afvaart Eb 5162 8 O
9 Type 2 (met afgraving) Leeg Opvaart Vloed 1019 13 W

10 Type 2 (met afgraving) Leeg Opvaart Vloed 1019 8 O
11 Type 2 (met afgraving) Leeg Afvaart Eb 5162 13 W
12 Type 2 (met afgraving) Leeg Afvaart Eb 5162 13 W
13 Type 2 (met afgraving) Leeg Afvaart Eb 5162 8 O
14 Type 2 (met afgraving) Geladen Opvaart Vloed 1019 8 O
15 Type 2 (met afgraving) Geladen Afvaart Eb 5162 13 W
16 Type 2 (met afgraving) Geladen Afvaart Eb 5162 8 O

 Rijnmax (6-laags containers). Brugvariant: West Hoog. Passage: Beweegbaar brugdeel
Wind

Run Variant West Hoog: Vaart
Type Tijpoort [m/s] [uit]

1 Type 0 (geen afgraving) met Opvaart Vloed 2,0 knoop meestrooms 8 O
2 Type 0 (geen afgraving) met Opvaart Vloed 2,0 knoop meestrooms 13 W
3 Type 0 (geen afgraving) met Afvaart Eb 2,0 knoop meestrooms 13 W
4 Type 2 (met afgraving) zonder Opvaart Vloed 2,0 knoop meestrooms 8 O
5 Type 2 (met afgraving) zonder Opvaart Vloed 2,0 knoop meestrooms 13 W
6 Type 2 (met afgraving) zonder Afvaart Eb 2,0 knoop meestrooms 13 W
7 Type 0 (geen afgraving) zonder Opvaart Eb 0,5 knoop tegenstrooms 13 W
8 Type 0 (geen afgraving) zonder Afvaart Vloed 0,5 knoop tegenstrooms 13 W

Zeeschip: Feeder (149x22.6x5.8m). Brugvariant: West Hoog. Passage: Beweegbaar brugdeel
WindStromingSleepbootassistentie
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Tabel 4-3:  Simulatieprogramma bulkcarrier door beweegbaar brugdeel. 

 

Tabel 4-4: Simulatieprogramma bijzonder transport van een casco door beweegbaar brugdeel.  

 

Tabel 4-5: Simulatieprogramma ontmoetingen in het vaste brugdeel. 

  

Run Variant West Hoog: Vaart Stroming Qlobith
Type [m3/s] [m/s] [uit]

1 Type 0 (geen afgraving) zonder Opvaart Vloed 1019 8 O
2 Type 0 (geen afgraving) zonder Opvaart Vloed 1019 13 W
3 Type 0 (geen afgraving) zonder Afvaart Eb 5162 8 O
4 Type 0 (geen afgraving) zonder Afvaart Eb 5162 13 W
5 Type 2 (met afgraving) zonder Opvaart Vloed 1019 8 O
6 Type 2 (met afgraving) zonder Opvaart Vloed 1019 13 W
7 Type 2 (met afgraving) zonder Afvaart Eb 5162 8 O
8 Type 2 (met afgraving) zonder Afvaart Eb 5162 13 W

Wind
Zeeschip: Bulkcarrier (108x18.0x4.8m). Brugvariant: West Hoog. Passage: Beweegbaar brugdeel

Sleepbootassistentie

Run Variant West Hoog: Vaart
Type Tijpoort [m/s] [uit]

1 Type 2 (met afgraving) met Opvaart Vloed 0,5 knoop voorstrooms 6,7 O
2 Type 2 (met afgraving) met Afvaart Eb 0,2 knoop voorstrooms 6,7 W
3 Type 2 (met afgraving) met Afvaart Eb 0,3 knoop voorstrooms 6,7 O
4 Type 0 (geen afgraving) met Opvaart Eb 0,5 knoop tegenstrooms 6,7 O
6 Type 0 (geen afgraving) met Opvaart Vloed 0,5 knoop voorstrooms 6,7 O

Wind
Transport Casco. Brugvariant: West Hoog. Passage: Beweegbaar brugdeel

StromingSleepbootassistentie

Run Variant West Hoog: Stroming Q_Lobith
[m3/s] [m/s] [uit]

1 Type 0 (geen afgraving) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) klasse Va (leeg) Eb 5162 8 O
2 Type 0 (geen afgraving) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) klasse Va (leeg) Eb 5162 8 O
3 Type 0 (geen afgraving) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) klasse Va (leeg) Eb 5162 8 O
4 Type 0 (geen afgraving) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) klasse Va (leeg) Vloed 1019 8 O
5 Type 0 (geen afgraving) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) klasse Va (leeg) Vloed 1019 8 O
6 Type 0 (geen afgraving) klasse Va (leeg) Rijnmax (geladen) Rijnmax (geladen) klasse Va (leeg) Vloed 1019 8 O
12 Type 0 (geen afgraving) klasse Va (leeg) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) Eb 5162 13 W
7 Type 2 (met afgraving) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) klasse Va (leeg) Vloed 1019 8 O
8 Type 2 (met afgraving) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) klasse Va (leeg) Vloed 1019 8 O
9 Type 2 (met afgraving) klasse Va (leeg) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) Vloed 1019 8 O
10 Type 2 (met afgraving) klasse Va (leeg) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) Eb 5162 8 O
11 Type 2 (met afgraving) klasse Va (leeg) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) Eb 5162 13 W
13 Type 2 (met afgraving) [-] Koppelverband (leeg) Koppelverband (leeg) klasse Va (leeg) Eb 5162 8 O

Configuratie (4 strooks) Wind
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4.3 Presentatie van de real-time manoeuvreersimulaties 

Alle uitgevoerde simulaties zijn vastgelegd in baan- en dataplots. De informatie op de baan- en dataplots 
is hierbij afhankelijk van het type simulatie. Alle baan- en dataplots zijn opgenomen in: 

 Appendix 2 en 3 Maatgevend Rijnmaxschip met 6-lagen high-cube containers door het 
beweegbare brugdeel. 

 Appendix 5 en 6 Maatgevend zeeschip door het beweegbare brugdeel. 
 Appendix 8 en 9 Maatgevend casco door het beweegbare brugdeel. 

 Appendix 11 en 12 Kleiner zeeschip door het beweegbare brugdeel. 

 Appendix 14 en 15 Binnenvaartschepen door de vaste brug. 
 
Baanplots 
Voor elke vaart wordt de gevaren baan gepresenteerd in een overzichtsfiguur. Voorbeelden van 
baanplots zijn opgenomen in Figuur 4-3 en Figuur 4-4. 
 

Figuur 4-3: Voorbeeld van een baanplot van een Rijnmaxschip met 6 lagen geladen containers in de opvaart 
tijdens vloed met wind uit het oosten in variant West Hoog met minimale oeverafgraving. 
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Figuur 4-4: Voorbeeld van een baanplot met de zelfstandig varende container feeder in de afvaart met 
westen wind over de eb in de variant West Hoog, met minimale oeverafgraving. 
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Dataplots 
De dataplots vormen de basis van de numerieke analyse, die met behulp van evaluatie criteria (zie 
Sectie 3.4) wordt beoordeeld. De dataplots zijn gemaakt voor de analyse van het snelheidsverloop, 
afstanden tot geulgrenzen en/of vaste objecten en het gebruik van besturingsmiddelen en het 
sleepbootgebruik. Deze dataplots geven het verloop van de diverse signalen in de tijd. Daarbij wordt 
het centrum van het schip (lengte tussen de loodlijnen gedeeld door twee) als referentiepunt voor de 
positie van het schip genomen. De verticale rode lijnen in de data-plots geven de locatie van de brug 
aan. 
 
De volgende signalen worden gepresenteerd op de dataplots (hierbij is XX het runnummer):  

 Fig XX-c: 
o Voorwaartse snelheid van het schip over de grond en door het water [knopen voor zeevaart en 

km/uur voor binnenvaart]; 
o Schroeftoerental hoofdschroef [rpm], hierbij zijn beide schroeven gekoppeld (en daarom zijn 

stuurboord en bakboord hetzelfde); 
o Giersnelheid [°/min], hierbij is een positieve giersnelheid over stuurboord (rechtsom met de klok 

mee); 
o Roerhoek [°]. 

 Fig XX-d: 
o Veiligheidsindex [-] (zie Sectie 3.4.2 voor uitleg); 
o Afstand tot vaste objecten, zijnde de pijlers van de brug [m]; 
o Afstand tot andere schepen (in geval van ontmoetingen). 

 Fig XX-e: 
o Koers [graden]; 
o Dwarsscheepse (drift)snelheid (boeg, midscheeps en hek) in [m/s], hierbij is een negatieve 

driftsnelheid naar stuurboord; 
o Boegschroefgebruik [rpm]; 

 Fig XX-f: 
o Windsnelheid [m/s] en windrichting [graden], waar de wind vandaan komt; 
o Stroomsnelheid [m/s] en stroomrichting [graden], waar de stroming naar toe gaat, ten opzichte 

van het kielvlak van het schip (midscheeps). 
 Fig XX-g: 

o Gevraagde sleepbootkracht [kN]; 
o Geleverde sleepbootkracht [kN] 
o Sleeprichting ten opzichte van het schip [graden] 

 
Figuur XX-g: is alleen van toepassing bij transport van het casco en de container feeder met sleepboten. 
 
Voorbeelden van dataplots zijn opgenomen in Figuur 4-5 tot en met Figuur 4-8. 
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Figuur 4-5: Voorbeelden van dataplots: Fig. XX-c. 
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Figuur 4-6: Voorbeelden van dataplots: Fig. XX-d. 
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Figuur 4-7: Voorbeelden van dataplots: Fig. XX-e. 



 
Rapport nr. 33652-3-MO-rev.1.0 41

 
 
 

  

Figuur 4-8: Voorbeelden van dataplots: Fig. XX-f. 
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4.4 Beoordeling van de real-time simulaties  

De real-time simulaties worden beoordeeld door de loodsen of schippers en aan de hand van een 
numerieke analyse. De numeriek analyse wordt beschreven in Paragraaf 4.4.2. In de totale beoordeling 
is de beoordeling vanuit de loodsen/schippers zwaarwegend. In de totale beoordeling wordt de 
evaluatie van de veiligheid ten opzichte van de huidige situatie niet meegenomen.  
Wanneer één of meerdere aspecten in de numerieke analyse dan wel in de beoordeling van de loodsen 
of schippers als onveilig wordt beoordeeld, dan wordt de simulatie in principe als onveilig beoordeeld. 
Afwijking hierop is mogelijk (bijvoorbeeld een overschrijding van sleepbootkrachten die tegen elkaar 
inwerken), waarbij de motivatie in de tekst wordt aangegeven. Er is geen weging van factoren.

4.4.1 Beoordeling door de loodsen of schippers 

Na elke simulatorvaart hebben de schipper(s) of de loodsen een enquête ingevuld over het verloop van 
de vaart. De vragen in de opgestelde enquête zijn afhankelijk van de doeleinden van het onderzoek. 
Een voorbeeld van een ingevulde enquête is opgenomen in Figuur 4-9. Lege enquêtes voor de diverse 
doeleinden zijn opgenomen in Figuur 4-10 t/m Figuur 4-14. De ingevulde enquêtes zijn bijgevoegd in 
Appendix 4, 7, 10, 13 en 16. 
 

 
score van: 

 -, +/- en + waarbij:  
-    = onveilig (slecht, te krap, te hoog of te laag) 
+/-  = op de limiet (voldoende) 
+  = veilig (goed) 
 
In de enquête wordt de oplijnlengte bevraagd. De oplijnlengte is de lengte langs de vaarweg die 
benodigd is om koerscorrecties uit te voeren en gestrekt dan wel met een gecontroleerde draaisnelheid 
de brug te passeren. Deze lengte langs de vaarweg beschrijft niet alleen de aanloop naar de brug zelf, 
maar ook het gedeelte na passage van de brug, waarbij de strekking van het schip gecorrigeerd dient 
te worden om de vaart veilig te vervolgen.  
 
Alle ingevulde enquêtes zijn opgenomen in: 

 Appendix 4 Maatgevend Rijnmaxschip met 6-lagen high cube containers door het 
beweegbare brugdeel. 

 Appendix 7 Maatgevend zeeschip door het beweegbare brugdeel. 

 Appendix 10 Maatgevend casco door het beweegbare brugdeel. 
 Appendix 13 Kleiner zeeschip door het beweegbare brugdeel. 

 Appendix 16  Binnenvaartschepen door de vaste brug. 
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Figuur 4-9: Voorbeeld van een ingevulde enquête. 
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Figuur 4-10: Enquête ter beoordeling van de uitgevoerde vaarten voor Rijnmaxschip door beweegbaar 
brugdeel. 
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Figuur 4-11: Enquête ter beoordeling van de uitgevoerde vaarten met de container feeder 
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Figuur 4-12: Enquête ter beoordeling van de uitgevoerde vaarten met de bulkcarrier. 
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Figuur 4-13: Enquête ter beoordeling van de uitgevoerde vaarten van het transport van een casco.
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Figuur 4-14: Enquête ter beoordeling van de uitgevoerde vaarten voor ontmoetingen vaste brug. 
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4.4.2 Numerieke analyse 

De simulaties worden beoordeeld op de volgende aspecten: 

 Beheersbaarheid van de manoeuvre: 
o Gebruik eigen manoeuvreermiddelen; 
o Sleepbootgebruik; 

 Ruimtegebruik en afstanden tot objecten. 
 
In de analyse van de controleerbaarheid van de manoeuvre wordt rekening gehouden met een 
veiligheidsmarge. Deze marge is benodigd om voldoende reserves te hebben in geval van nood of 
onverwachte gebeurtenissen.  
 
Analyse beheersbaarheid11 
Voor een veilige manoeuvre is het van belang dat het schip goed onder controle is. Hierbij is gewenst 
dat het gebruik van motor/roer en boegschroef voldoende veiligheidsmarge heeft ten opzichte van het 
maximale beschikbare vermogen. Voor de beoordeling van de runs betekent dit, dat niet langdurig 
(langer dan 1 minuut) een grote roerhoek in combinatie met een hoog toerental nodig moet zijn om het 
schip te controleren. Een korte toerenstoot (van minder dan 1 minuut conform Tabel 4-6) in combinatie 
met een grote roerhoek wordt nog wel als veilig beschouwd. De manoeuvreermarges worden met 
behulp van een veiligheidsindex gekwantificeerd. Als veiligheidsmarge wordt 30% manoeuvreerreserve 
aangehouden. 
De boegschroef van de binnenvaartschepen en/of samenstellen wordt tijdens de doorgaande vaarten 
niet gebruikt en daarom niet meegenomen in de numerieke analyse. 
 
Schroef en roer 
De dwarskracht die door het roer geleverd wordt om het schip te besturen is evenredig met de roerhoek 
en het kwadraat van het toerental van de schroef. Voor conventionele schepen met een enkele schroef 
en roer wordt de veiligheidsindex (SI) bepaald door: 

2

2steering
crit crit

n
SI

n
 

 
De kritische roerhoek ( ) is hierbij 20 graden voor het zeeschip en 35 graden voor de 
binnenvaartschepen. Het kritische toerental ( ) is hierbij gelijk aan het schroeftoerental behorende 
bij de telegraafstand op halve kracht vooruit. Voor telegraafstanden onder half vooruit kunnen daarom 
grotere roerhoeken worden toegepast zonder overschrijding van de veiligheidsindex. De container 
feeder is uitgerust met een schroef met verstelbare spoed. Hierbij wordt de pitch (P/D) gebruikt 
corresponderend met het toerental op half vooruit. 
 
Het merendeel van de binnenvaartschepen waarmee gesimuleerd wordt, zijn uitgerust met een dubbele 
schroef en roer, waarbij in het algemeen de maximaal toepasbare roerhoeken veel hoger liggen dan bij 
de zeevaart. Voor het bepalen van de veiligheidsindex (SI) wordt het gemiddelde over beide 
schroef/roer combinaties bepaald12. Binnenvaartschepen hebben over het algemeen roeren die ook bij 
grote roerhoeken nog effectief zijn. In de beoordeling van de roerhoek is hier rekening mee gehouden 
en de kritische roerhoek is daarom bepaald op 35 graden. Bij 35 graden roer in combinatie met een 
schroeftoerental op halve kracht is er dan nog ongeveer 30% manoeuvreerreserve. 
 
  

                                                   
11  De numerieke waarden zijn gebaseerd op criteria die veelvuldig in nautisch onderzoek worden toegepast, o.a. voor 

het onderzoek naar de Erasmusbrug en Maasvlakte 2. 
12  In de vaarten is niet met ontkoppelde roeren/schroeven gewerkt, daarom is het gemiddelde gelijk aan het enkele 

roer/schroef gebruik. 
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Een manoeuvre is niet veilig (met onvoldoende reserve), als de veiligheidsindex langer dan 1 minuut 
groter dan 1 is. Door ook de duur in de beoordeling te betrekken is een korte toerenstoot met maximaal 
roer mogelijk, terwijl langdurig gebruik van een grote roerhoek met veel vermogen een teken is dat het 
schip in de geteste condities (wind, stroom of te krappe bochtstraal) niet goed beheersbaar is. De 
dataplots met de veiligheidsindex (SI) tegen de tijd worden in de Appendices gegeven.  
 
De veiligheidsindex wordt conform Tabel 4-6 beoordeeld. 

Tabel 4-6: Evaluatie veiligheidsindex. 

Rating Score Veiligheidsindex (SI) 

Voldoet  + 
De veiligheidsindex wordt gedurende de gehele simulatie niet overschreden 
(SI<1). 

Op de limiet +/- De veiligheidsindex wordt kortstondig (<1 minuut) overschreden (SI>1). 

Voldoet niet - De veiligheidsindex wordt langdurig (>1 minuut) overschreden (SI>1) . 

 
Boegschroef 
Ook in het gebruik van de boegschroef moet er voldoende marge zijn. Een limiet van 70% van de 
nominale capaciteit wordt hiervoor als criterium gehanteerd. Op deze manier is 30% reserve capaciteit 
beschikbaar om bijvoorbeeld stuurcorrecties te kunnen maken indien nodig. Bij een toerental geregelde 
boegschroef komt 70% van het nominale vermogen overeen met 70% van het maximaal toerental. 
 
Het boegschroefgebruik wordt conform Tabel 4-7 beoordeeld. 

Tabel 4-7: Evaluatie boegschroefgebruik. 

Rating Score Thrustergebruik 

Voldoet  + 
Het gevraagde vermogen van de boegschroef was minder dan 70% van het 
nominale vermogen ( 0,7* maximaal toerental). 

Op de limiet +/- 
Het gevraagde vermogen van de boegschroef was kortstondig (minder dan 1 
minuut) meer dan 70% van het nominale vermogen ( 0,7* maximaal toerental). 

Voldoet niet - 
Het gevraagde vermogen van de boegschroef was langdurig (meer dan 1 
minuut) meer dan 70% van het nominale vermogen ( 0,7* maximaal toerental). 

 
Sleepboten 
Ook voor de sleepboten, die het bijzondere transport of de container feeder assisteren, wordt een 
bepaalde veiligheidsmarge gehanteerd. In de geteste situaties is een veiligheidsmarge van 30% 
gehanteerd ten opzichte van de totaal beschikbare sleepbootkracht. Dit houdt in dat de gemiddelde 
sleepbootkracht op een bepaald deel van de manoeuvre niet langdurig (langer dan 2 minuten) boven 
de 70% van de totaal beschikbare sleepbootkracht mag uitkomen. Deze 30% marge is nodig voor het 
manoeuvreren van de sleepboot zelf en voor het opvangen van onverwachte situaties. 
 
Voor de simulaties met het bijzondere transport van een casco zijn twee sleepboten en drie duwboten 
gebruikt. In de analyse wordt per sleepboot/duwboot aangegeven of deze het criterium conform Tabel 
4-8 overschrijdt. Bij de evaluatie van het totale sleepbootgebruik wordt gecorrigeerd voor het geval dat 
sleepboten tegen elkaar in werken. In de evaluatie wordt het sleepbootgebruik aan de boeg en het 
achterschip apart geëvalueerd. 
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Tabel 4-8: Evaluatie sleepbootgebruik. 

Rating Score Sleepbootgebruik 

Voldoet  + 
Het gevraagde sleepbootvermogen was minder dan 70% van de capaciteit van 
de sleepboot gedurende de gehele run. 

Op de limiet +/- 
Het gevraagde sleepbootvermogen was kortstondig (minder dan 1 minuut) 
meer dan 70% van de capaciteit van de sleepboot. 

Voldoet niet - 
Het gevraagde sleepbootvermogen was meer dan 70% van de capaciteit van 
de sleepboot en langdurig (> 2 minuten). 

 
Analyse ruimtegebruik 
Bij de numerieke analyse van het ruimtegebruik en de veiligheidsmarges wordt de afstand van het schip 
tot de vaargeulgrenzen en objecten beoordeeld. In het geval van meervoudig verkeer (ontmoetingen 
en oploopmanoeuvres) wordt ook de onderlinge afstand tussen de schepen beoordeeld.  
 
De te beoordelen afstand is de minimale afstand tussen schip en brugpijler. Omdat met verticale lijnen 
de locatie van de brugpijlers in de dataplots ten opzichte van midscheeps worden gegeven, kan de 
minimale afstand bij bijvoorbeeld het achterschip kleiner zijn en treedt dit op na passage van de 
bruglocatie (dus na de rode lijnen). In de rapportage wordt de minimale afstand tussen het schip 
benoemd en beoordeeld. 
 
Een criterium voor een veilige afstand tot objecten is afhankelijk van het beschouwde schip. Voor de 
binnenvaartschepen wordt gebruik gemaakt van de Richtlijnen Vaarwegen 2020 [Ref. 7], voor de 
zeevaartschepen wordt gebruikt gemaakt van PIANC-richtlijnen [Ref. 8].  
 
De vaarsnelheden tussen de Van Brienenoordbrug en Koningshaven zijn volgens PIANC-richtlijnen 

 en 8 knopen). Vervolgens geeft PIANC veilige afstanden ten opzichte van de 
vaargeul grens zonder rekening te houden met scheepsdiepgang en talud. De beoordelingen zijn 
opgenomen in Tabel 4-9. Hierbij is B de breedte van het te beschouwen manoeuvrerende schip.  
 
De PIANC-richtlijnen worden alleen in beschouwing genomen voor het varende zeeschip. Voor het te 
transporten casco, dat met behulp van sleepboothulp, de brug passeert zijn kleinere passeerafstanden 
ten opzichte van brugpijlers van toepassing. Het transport moet hierbij veilig de brug passeren (en niet 
zozeer vlot). Bij het casco wordt beoordeeld of de brugpijlers zonder te raken/landen worden 
gepasseerd. Omdat de brug in een bocht is geplaatst zal het landen op de pijler tot grotere schade 
leiden in vergelijking met een brug in een rechtstand (zoals de Erasmusbrug of Van Brienenoordbrug), 
omdat de zijdelingse drift groter is. De evaluatie tabel voor het casco is opgenomen de laatste kolom 
van de tabel. 
 

Tabel 4-9: Evaluatie ruimtegebruik (afstanden tot vaargeul grenzen en/of brugpijlers) voor het maatgevende 
zeeschip en transport. 

Rating Score Grens vaargeul  
(Talud) 

Grens brugpijlers 
(Constructies) 

Zeevaart 

Grens brugpijlers 
Transport

Voldoet  + > 0.3 B > 0.5 B > 0m 

Op de limiet +/- 0.15 B  0.30 B 0.25 B  0.50 B  

Voldoet niet - 0.0 B  0.15 B 0.0 B  0.25 B 0m 
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In de evaluatie van de afstanden voor de binnenvaartschepen wordt gebruik gemaakt van de 
bermafstand conform de Richtlijnen Vaarwegen 2020 [Ref. 5]. Wanneer het schip zich hierbij binnen 
0.6 x B (scheepsbreedte) bevindt van de brugpijler, dan wordt de situatie als onveilig beoordeeld. 
Wanneer het binnenvaartschip tenminste 0.6 x B vrij blijft van objecten dan wordt de situatie als veilig 
beoordeeld.  
 
De beoordeling van de passeerafstand voor de ontmoetingen zijn ook opgenomen in Tabel 4-10. Hierbij 
worden de individuele breedtes van de binnenvaartschepen in de beoordeling meegenomen. 
 

Tabel 4-10: Evaluatie afstanden tot brugpijlers en passeerafstanden voor de binnenvaartschepen.

Rating Score Grens vaargeul, gemeerde 
bakken ligplaatsen en 

brugpijlers 

Passeerafstand 
Oplopend 

Passeerafstand
Ontmoetend

Voldoet  + > 0.6 B > (0.70+0.70) B > (0.60+0.60) B

Op de limiet +/- 0.4 B  0.60 B 
(0.70+0.70) B -  
(0.50+0.50) B 

(0.60+0.60) B -
(0.40+0.40) B

Voldoet niet - 0.0 B  0.4 B  < (0.50+0.50) B  < (0.40+0.40) B
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5 ANALYSE VAN DE REAL-TIME SIMULATIES 

5.1 Inleiding 

vaarten in de analyse. 
Per schip gelden specifieke beoordelingscriteria. In de conclusies en aanbevelingen in Hoofdstuk 6 
worden de resultaten volgend uit de verschillende doeleinden besproken. 
Per schip wordt een evaluatie tabel gegeven van de simulaties. In de volgende beschrijvingen worden 
de simulaties in meer detail uitgewerkt. Voor de detailbeschrijvingen van specifieke vaarten wordt 
verwezen naar de paragrafen conform Tabel 5-1. 
 
In de evaluatie van de simulaties wordt de veiligheid beoordeeld. De vlotheid van de vaart is 
meegenomen in de opzet van het onderzoek, alle schepen13 maken een doorgaande vlotte vaart. De 
snelheid /  
 

Tabel 5-1: Overzicht van het type simulaties en varianten van de brug (exclusief of inclusief 
oeveraanpassing). 

Paragraaf Type simulaties 
5.2 Maatgevend binnenvaartschip (Rijnmaxschip) door beweegbaar brugdeel 

5.2.1 Rijnmaxschip door beweegbaar brugdeel West Hoog met minimale 
oeverafgraving 

5.2.2 Rijnmaxschip door beweegbaar brugdeel West Hoog met oeverafgraving 
5.3 Maatgevend zeeschip door beweegbaar brugdeel 

5.3.1 Incl. sleepbootassistentie door beweegbaar brugdeel West Hoog met minimale
oeverafgraving 

5.3.2 Excl. sleepbootassistentie door beweegbaar brugdeel West Hoog met 
oeverafgraving 

5.4 Kleiner zeeschip door beweegbaar brugdeel 
5.4.1 Door beweegbaar deel West Hoog met minimale oeverafgraving 
5.4.2 Door beweegbaar deel West Hoog met oeverafgraving 
5.5 Transport van een casco incl. sleepbootassistentie  

5.5.1 Door beweegbaar deel West Hoog met minimale oeverafgraving 
5.5.2 Door beweegbaar deel West Hoog met oeverafgraving 
5.6 Ontmoetingen van meerdere schepen in de vaste brug 

5.6.1 Door vast deel West Hoog met minimale oeverafgraving 
5.6.2 Door vast deel West Hoog met oeverafgraving 

 
  

                                                   
13  Behalve bij het transport van het casco; daarbij is de vlotheid niet de eerste voorwaarde 
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5.2 Simulaties voor het passeren van het beweegbaar brugdeel voor de variant West Hoog 
door het maatgevend binnenvaartschip  

Op basis van de fast-time simulaties (zie Hoofdstuk 4) zijn de kritische situaties voor de real-time 
simulaties geselecteerd. De simulaties zijn uitgevoerd door twee gebiedsbekende schippers, die om de 
beurt vaarten hebben gemaakt. In de navolgende secties worden de in totaal 19 uitgevoerde simulaties 
besproken. In de secties wordt, voor de analyse, gebruik gemaakt van baan- en dataplots. De baan- en 
dataplots zijn opgenomen in Appendix 2 en 3 en de enquêtes in Appendix 4. 
 
Het uitgevoerde simulatieprogramma, beoordeling van de schippers en de numerieke analyse zijn 
opgenomen in Tabel 5-2. De enquêtes en de numerieke analyse geven een duidelijk beeld van de 
resultaten. Binnen de geteste condities is een beweegbaar brugdeel op deze locatie door het 
Rijnmaxschip met zes lagen geladen of lege high-cube containers niet veilig te passeren. De 
oeverafgraving resulteert in meer mogelijkheden tot oplijnen (zie Tabel 5-3), maar dit is onvoldoende 
toereikend om een veilige doorvaart mogelijk te maken. De lengte langs de vaarweg benodigd voor 
koerscorrecties in wisselende stroom en windcondities voor passage van het beweegbaar brugdeel is 
ontoereikend. Aanvullend geldt dat de schipper moeite heeft zich te orienteren ten opzichte van de 
oever. 
 

Tabel 5-2: Uitgevoerde simulaties met het Rijnmaxschip voor de locatie West zonder oeverafgraving.

 

Tabel 5-3: Uitgevoerde simulaties met het Rijnmaxschip voor de locatie West met oeverafgraving.

 

Totaal

Beladingsgraad Vaart
Totaal

1 Leeg Opvaart Vloed 1019 13 W +/- +/- +/- - +/- +/- +/- +/- +12.8m + +/- +/-
2 Leeg Opvaart Vloed 1019 8 O +/- +/- +/- - +/- +/- - +/- +/-8.1m + +/- -
3 Leeg Afvaart Eb 5162 13 W - +/- - - - +/- - +/- +/-8.1m + - -
4 Leeg Afvaart Eb 5162 13 W +/- +/- - + +/- +/- +/- +/- +10.5m + +/- -

5A Leeg Afvaart Eb 5162 8 O - +/- - - - - +/- +/- -2.8m +/- - -
5B Leeg Afvaart Eb 5162 8 O - +/- - +/- +/- +/- +/- +/- +24m + +/- -
6 Geladen Opvaart Vloed 1019 8 O + + +/- +/- +/- +/- +/- +/- +19m + + +/-
7 Geladen Afvaart Eb 5162 13 W +/- + - + +/- +/- - +/- +19m + +/- -
8 Geladen Afvaart Eb 5162 8 O - +/- - - - - - +/- -0m - - -

Run Nr. Stroming Wind 

Condities Beoordeling schippers Numerieke analyse

Totaal

Beladingsgraad Vaart
Totaal

9 Leeg Opvaart Vloed 1019 13 W +/- - +/- + +/- +/- +/- +/- +19m +/- +/- -
10 Leeg Opvaart Vloed 1019 8 O +/- +/- + +/- +/- +/- +/- + +14m + + +/-
11 Leeg Afvaart Eb 5162 13 W - +/- - - - - - +/- +/-8.1m +/- - -
12 Leeg Afvaart Eb 5162 13 W - +/- - - +/- - +/- +/- -0m +/- - -
13 Leeg Afvaart Eb 5162 8 O - +/- - +/- +/- - +/- +/- +/-8.0m + - -
14 Geladen Opvaart Vloed 1019 8 O +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +10.5m + + +/-
15 Geladen Afvaart Eb 5162 13 W +/- +/- - +/- +/- +/- +/- +/- +17m + + -
16 Geladen Afvaart Eb 5162 8 O +/- +/- - +/- +/- +/- +/- +/- +/-9.7m + +/- +/-
17 Leeg Afvaart Eb 2607 13 W +/- +/- - - - - - +/- +13.5m +/- - -
18 Leeg Afvaart Eb 2607 13 W +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-8.2m + +/- +/-

Numerieke analyse

Run Nr. Stroming Wind 

Condities Beoordeling schippers
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5.2.1 Variant met minimale oeverafgraving 

In totaal zijn er 9 simulaties uitgevoerd met het Rijnmaxschip met zes lagen containers door het 
beweegbare brugdeel op de locaties West zonder oeverafgraving. Het uitgevoerde 
simulatieprogramma, de beoordeling door de schippers en de numerieke analyse zijn opgenomen in 
Tabel 5-2. De enquêtes en de numerieke analyse geven een duidelijk beeld. Binnen de geteste 
condities is een beweegbaar brugdeel op deze locatie door het Rijnmaxschip met zes lagen geladen of 
lege high-cube containers niet veilig te passeren. In overeenstemming met de fast-time simulaties zijn 
de meest lastige vaarten de afvaarten over de eb. De oplijnlengte naar het beweegbare brugdeel is 
hierbij ontoereikend om het beweegbare brugdeel veilig te passeren. Door de wisselende stroming 
(neer) en wind (afscherming door bebouwing en brug) wordt het oplijnen sterk bemoeilijkt, zie Figuur 
5-1. Verder heeft de schipper moeite om zich te orienteren ten opzichte van de  oever, omdat de brug 
zich aan het eind van een bocht bevindt. 
 

 

 

Figuur 5-1: Baanplot van het Rijnmaxschip in de afvaart over de eb met oosten wind. Hierbij is de stroming 
met pijlen boven aangegeven en de wind met pijlen onder.  
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Opvaarten over de vloed 
Er zijn drie vaarten over de vloed gemaakt. Het Rijnmaxschip met geladen containers kon het 
beweegbare brugdeel hierbij met voldoende marges ten aanzien van de brugpijlers en 
manoeuvreermiddelen passeren, deze vaart (Run 6) is daarom als vlot en veilig beoordeeld. Het 
Rijnmaxschip met lege containers heeft onder invloed van de wind meer moeite. In Run 1 komt de wind 
uit het westen en wordt tijdens het oplijnen de middenpijler (aan de hoge kant) opgezocht, zie Figuur 
5-2. De afstand tot de brugpijler is 12.8 meter en derhalve veilig. De schipper beoordeeld de afstand tot 
de brugpijler als onveilig, dit komt omdat tijdens het oplijnen op de middenpijler moet worden gestuurd, 
wat door de schipper als onveilig wordt gezien. De simulatie wordt daarom als op de limiet beoordeeld. 
In Run 2 komt de wind uit het oosten en is de afstand tot de brugpijler ontoereikend. Ook nu wordt langs 
de middenpijler gevaren, maar deze bevindt zich in vergelijking met Run 1 aan de lage kant. De afstand 
tot de middenpijler is met 8.1m te krap, daarom wordt ook deze vaart als op de limiet beoordeeld. De 
schipper geeft bij deze vaart aan dat het onoverzichtelijk is waar van oever moet gewisseld in het 
verkeersbeeld (rekening houdend met overig verkeer in de afvaart). 
 

 

Figuur 5-2: Detail van de brugpassage tijdens vloed in de opvaart, met wind uit het westen (links) in Run 01 
en uit het oosten (rechts) in Run 02. 

 
Afvaarten over de eb 
Er zijn zes vaarten over de eb gemaakt, met twee verschillende beladingscondities en twee 
windrichtingen. In Run 03 en Run 04 komt de wind uit het westen. In Figuur 5-3 is duidelijk zichtbaar 
dat het oplijnen richting het beweegbare brugdeel wordt bemoeilijkt door de variatie in stroming en wind, 
in combinatie met het maken van een bocht. Als gevolg van het uit de stroming komen ontstaat er een 
moment waarop de boeg van het schip al in de stroomluwte is en het achterschip nog in de stroming. 
Hierdoor ontstaat er een rotatie in het schip, die er uitgehaald moet worden alvorens het beweegbare 
brugdeel te passeren. Onder invloed van de wind wordt het schip naar de oostelijke oever gedrukt. In 
Run 03 is de marge ten opzichte van de brug met 8.1 meter, dit is te krap. Vanwege de slechte 
beoordeling van de schipper en de krappe afstand tot de brugpijler wordt de simulatie als over de limiet 
beoordeeld. In Run 04 is de marge ten opzichte van de brugpijler groter, maar ook hier is in de aanloop 
de afstand tot de oever klein. Run 04 wordt vanwege de instabiele aanloop in combinatie met de marge 
tot de brugpijler als op de limiet beoordeeld. 
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Figuur 5-3: Detail van de brugpassage tijdens eb in de afvaart, met wind uit het westen in Run 03 (links) en 
Run 04 (rechts). 

 
In Run 05A en 05B komt de wind uit het oosten in plaats van het westen. Run 05A is als over de limiet 
beoordeeld en Run 05B is als op de limiet beoordeeld. Run 05A is als over de limiet beoordeeld 
vanwege de krappe marge ten opzichte van de brugpijler en vanwege de korte afstand ten opzichte van 
de oostelijke oever na passage van de brug, zie rood kader in Figuur 5-4. In de aanloop vlak voor de 
brug wordt ook de veiligheids-index kortstondig overschreden, wat aangeeft dat er te weinig 
manoeuvreermarge is. In Run 05B zijn de condities hetzelfde. In de aanloop naar de brug wordt dichter 
op de oever gevaren. De schipper hanteert verder een lagere vaarsnelheid ten opzichte van Run 05A. 
De snelheid door het water ligt nu onder de 15 km/uur (dit houdt in dat de brugopening langer duurt). 
Hierdoor is er gedurende het oplijnen nog vermogen over om de rotatie op te vangen door middel van 
het geven van een toerenstoot. De algemene indruk en de oplijnlengte richting de brug wordt door de 
schipper nog steeds als te krap beoordeeld. De afstand tot de oever en de brugpijlers is voldoende. 
Run 05B wordt daarom als op de limiet beoordeeld. Run 05A en 05B tonen aan dat het beweegbare 
brugdeel niet veilig te passeren is, de variatie in manoeuvres is te groot. Een fractie te laat insturen 
tijdens het oplijnen levert direct te kleine marges op.  
 

Figuur 5-4: Detail van de brugpassage tijdens eb in de afvaart, met wind uit het oosten in Run 05A (links) en 
Run 05B (rechts). 
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Het Rijnmaxschip met geladen containers in de afvaart is gesimuleerd in Run 7 in westen wind en Run 
8 in oosten wind. De westen wind werkt in vergelijking met oosten wind gunstiger. Ook hier is de 
oplijnlengte te krap. De schipper weet het schip net op tijd gestrekt voor de opening te krijgen en 
passeert hierbij de pijlers wel met voldoende marge, zie Figuur 5-5. De simulatie wordt vanwege de 
korte oplijnlengte als op de limiet beoordeeld. 
Run 08 is als over de limiet geëvalueerd. Het Rijnmaxschip land op de brugpijler, zie Figuur 5-5. Door 
de combinatie van wind en stroming wordt het schip de bocht uitgedrukt. De giersnelheid en drift aan 
het einde van de bocht kan er gedurende het oplijnen naar het beweegbare brugdeel niet op tijd worden 
uitgehaald. De drift werkend op het schip is door invloed van de stroming en wind(afscherming) 
onregelmatig.  
 

Figuur 5-5: Baanplot van Run 07 (links) en Run 08 (rechts). 

 
5.2.2 Variant met oeverafgraving 

In totaal zijn er 10 simulaties uitgevoerd met het Rijnmaxschip met zes lagen containers door het 
beweegbare brugdeel op de locaties West met oeverafgraving. Het uitgevoerde simulatieprogramma 
inclusief de beoordeling door de schippers en de numerieke analyse zijn opgenomen in Tabel 5-4. De 
enquêtes en de numerieke analyse geven een duidelijk beeld. Binnen de geteste condities is een 
beweegbaar brugdeel op deze locatie door het Rijnmaxschip met zes lagen geladen of lege high-cube 
containers niet veilig te passeren. In overeenstemming met de fast-time simulaties zijn de meest lastige 
vaarten de afvaarten over de eb. De oplijnlengte naar het beweegbare brugdeel is hierbij ontoereikend 
om het beweegbare brugdeel veilig te passeren. In vergelijking met de vaarten zonder oeverafgraving 
verbeterd de situatie in de opvaart lichtelijk. De schippers merken een verbetering in de afvaart (door 
de gunstigere stroming), maar ook nu is de oplijnlengte naar de brug toe ontoereikend (en belandt het 
Rijnmaxschip in een enkele vaart alsnog op de pijlers). Ook in de opvaart merken de schippers een 

te blijven. 
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Tabel 5-4: Uitgevoerde simulaties met het Rijnmaxschip voor de locatie West met oeverafgraving.

 
 
Opvaarten over de vloed 
Er zijn drie vaarten over de vloed gemaakt in Run 9, 10 en 14.  
Het Rijnmaxschip met geladen containers kon in Run 14 het beweegbare brugdeel hierbij met 
voldoende marges ten aanzien van de brugpijlers en manoeuvreermiddelen passeren, deze vaart is 
daarom als vlot en veilig beoordeeld. Run 14 is hetzelfde beoordeeld als de simulatie zonder 
oeverafgraving (Run 6). Bij de vaart wordt opgemerkt dat de schipper de vaarsnelheid heeft verlaagd 
tot 15 km/uur over de grond (waar deze in Run 6 nog 18 km/uur over de grond was), zie enquête in 
Appendix 4 en dataplots in Appendix 3. Dit houdt in dat de schipper vaart mindert om de brug veilig te 
kunnen passeren. Een lagere vaarsnelheid over de grond heeft als consequentie dat het langer duurt 
voordat het schip gepasseerd is en het beweegbare brugdeel weer gesloten kan worden (dit heeft alleen 
langere openingstijden tot gevolg, maar nautisch geen consequenties). 
Run 9 (westen wind) en Run 10 (oosten wind) zijn uitgevoerd met lege containers op het Rijnmaxschip. 
Run 9 is als op de limiet beoordeeld, omdat het schip slecht controleerbaar is tijdens het oplijnen naar 
het beweegbare brugdeel. Om goed voor de opening uit te komen is de manoeuvreermarge 
ontoereikend (er wordt teveel roer gegeven in combinatie met veel vermogen). De veiligheids-index 
wordt hierbij kortstondig overschreden, wat als op de limiet is geëvalueerd. Ook de schippers geven de 
slechte controleerbaarheid aan. Run 9 wordt daarom als op de limiet beoordeeld.  
De vaart met de wind uit het oosten (Run 10) werkt in de opvaart gunstiger. De vaart wordt met 
voldoende marge ten opzichte van de brugpijlers (zie Figuur 5-6) en op de manoeuvreermiddelen 
gemaakt en daarom als vlot en veilig beoordeeld. De schipper geeft in de enquête aan dat er na 
passage van de brug meer mogelijkheden zijn, wat de veiligheid voor deze vaart vergroot. 
 

Totaal

Beladingsgraad Vaart
Totaal

9 Leeg Opvaart Vloed 1019 13 W +/- - +/- + +/- +/- +/- +/- +19m +/- +/- -
10 Leeg Opvaart Vloed 1019 8 O +/- +/- + +/- +/- +/- +/- + +14m + + +/-
11 Leeg Afvaart Eb 5162 13 W - +/- - - - - - +/- +/-8.1m +/- - -
12 Leeg Afvaart Eb 5162 13 W - +/- - - +/- - +/- +/- -0m +/- - -
13 Leeg Afvaart Eb 5162 8 O - +/- - +/- +/- - +/- +/- +/-8.0m + - -
14 Geladen Opvaart Vloed 1019 8 O +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +10.5m + + +/-
15 Geladen Afvaart Eb 5162 13 W +/- +/- - +/- +/- +/- +/- +/- +17m + + -
16 Geladen Afvaart Eb 5162 8 O +/- +/- - +/- +/- +/- +/- +/- +/-9.7m + +/- +/-
17 Leeg Afvaart Eb 2607 13 W +/- +/- - - - - - +/- +13.5m +/- - -
18 Leeg Afvaart Eb 2607 13 W +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-8.2m + +/- +/-

Numerieke analyse

Run Nr. Stroming Wind 

Condities Beoordeling schippers
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Figuur 5-6: Detail van de brugpassage tijdens vloed in de opvaart, met wind uit het westen in Run 09 (links) 
en wind uit het oosten in Run 10 (rechts). 

 
Afvaarten over de eb 
Er zijn zeven afvaarten over de eb gemaakt. Hiervan zijn twee vaarten (Run 15 en 16) uitgevoerd met 
het Rijnmaxschip met geladen containers en vijf vaarten met lege containers. Uit de uitgevoerde vaarten 
wordt bevestigd dat het Rijnmaxschip met lege containers maatgevend is14 ten opzichte van het 
Rijnmaxschip met geladen containers. Dit komt door de grotere windvang in combinatie met de grotere 

 
Run 15 is als vlot en veilig beoordeeld; bij deze vaart is er voldoende marge ten opzichte van de 
brugpijlers en de manoeuvreermiddelen. Wel geven de schippers aan dat de oplijnlengte nog steeds te 
krap is. Ook in deze vaart is snelheid teruggenomen door de schipper tot 13 km/uur over de grond (zie 
enquête in Appendix 4 en dataplots is Appendix 5). Nautisch gezien is er nog steeds sprake van een 
vlotte vaart, maar de openingsduur van de brug zal langer worden. 
In Run 16 is de oplijnlengte naar de brug toe ook als te krap beoordeeld door de schippers. In deze 
vaart passeert het achterschip de middenpijler (aan lager wal) op een afstand van 9.7 meter wat als op 
de limiet is beoordeeld. De simulatie wordt vanwege de krappe afstand tot de brugpijler als op de limiet 
beoordeeld. 
 

  

Figuur 5-7: Detail van de brugpassage tijdens eb in de afvaart, met wind uit het westen in Run 15 (links) en 
wind uit het oosten in Run 16 (rechts). 

                                                   
14 Op verzoek van de werkgroep Nautiek zijn er vaarten met het 

gevoeligheid voor wind/stroming inzichtelijk te maken.  
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Run 11, 12, 13, 17 en 18 zijn allemaal gemaakt met het Rijnmaxschip met lege containers. Run 13 is 
hierbij uitgevoerd met oosten wind, de andere vaarten met wind uit het westen. De schipper merkt op 
dat de bochtafsnijding helpt in de afvaart. De passeerafstand ten opzichte van de brugpijler is met 8 
meter bij het voorschip ten opzichte van de oostelijke pijler te krap (zie Figuur 5-8) en daarom wordt de 
simulatie als op de limiet beoordeeld. 
 

 

Figuur 5-8: Detail van de brugpassage tijdens eb in de afvaart, met wind uit het oosten (Run 13) 

 
Run 11, 12, 17 en 18 zijn allemaal gemaakt met het Rijnmaxschip met lege containers in westen wind 
condities. De simulaties tonen aan dat de lastigste situatie westen wind in combinatie met ebstroming 
is. De stroming is door de afgraving meer geleidelijk. Het Rijnmaxschip met lege containers is gevoeliger 
voor de wind. Omdat de wind in de brug wegvalt, moet er flink worden opgestuurd. In Run 11 komt het 
schip hierbij over de grens van de vaargeul, vlak voordat met een te krappe marge ten opzichte van de 
brugpijler (van 8 meter) met teveel vermogen en roer gebruik (overschrijding veiligheidsindex) 
gepasseerd wordt. De simulatie wordt daarom als over de limiet beoordeeld. 
In Run 12 land het Rijnmaxschip op de middenpijler. De simulatie wordt daarom als onveilig beoordeeld. 
 

Figuur 5-9: Detail van de brugpassage tijdens eb in de afvaart, met wind uit het westen tijdens Run 11 (links) 
en Run 12 (rechts). 



 
Rapport nr. 33652-3-MO-rev.1.0 62

 
 
 

  

Run 17 wordt vanwege de instabiele aanloop tijdens het oplijnen een toerenstoot gegeven naar vol 
vermogen, zie Figuur 5-10 (en de dataplots in Appendix 3). Door het geven van roer (om de bocht te 
kunnen maken en te kunnen oplijnen) wordt de veiligheidsindex overschreden. Het Rijnmaxschip heeft 
geen manoeuvreermarge meer om nog uit te kunnen wijken, zie Figuur 5-11. De simulatie wordt 
vanwege de te krappe manoeuvreermarges tijdens het oplijnen als over de limiet beoordeeld.
In Run 18 is de aanloop ook instabiel en is de passeerafstand ten opzichte van de middenpijler te krap. 
De simulatie wordt als op de limiet beoordeeld. Opgemerkt wordt dat de simulatie vier keer is uitgevoerd, 
waarbij de passage drie keer als over de limiet is beoordeeld. De simulaties tonen aan dat de marges 
te klein zijn. 
 

Figuur 5-10: Het schroeftoerental in Run 17, waarbij er vlak voor passeren van de brug vol vermogen wordt 
gegeven. 

 

Figuur 5-11: Detail van de brugpassage tijdens eb in de afvaart, met wind uit het westen tijdens Run 17 
(links) en Run 18 (rechts). 
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5.3 Simulaties voor het passeren van het beweegbaar brugdeel door het maatgevend 
zeeschip  

De simulaties zijn uitgevoerd door twee gebiedsbekende loodsen, die om en om vaarten hebben 
gemaakt. In de navolgende secties worden de in totaal 9 uitgevoerde simulaties besproken. In de 
volgende secties wordt, voor de analyse, gebruik gemaakt van baan- en dataplots en de enquêtes. De 
baan- en dataplots zijn opgenomen in Appendix 5 en 6 en de enquêtes in Appendix 7.  
 
In de numerieke analyse en beoordeling van het boegschroef gebruik van de zelfstandig varende 
zeevaart is alleen het stuk rond de passage van de brug beoordeeld. Initieel boegschroefgebruik bij het 
opstarten van de simulatie alsmede bij het in- en uitdraaien van de Koningshaven en/of het oplijnen 
naar de Van Brienenoordbrug is daarom niet beoordeeld (dit vormt onderdeel van de huidige praktijk 
en is geen onderdeel van de studie). De totale evaluatie van de simulaties is opgenomen in Tabel 5-5.
 

Tabel 5-5: Evaluatie simulaties met het maatgevende zeeschip. 

5.3.1 Variant met minimale oeverafgraving (restricties) 

Er zijn zes simulaties uitgevoerd voor locatie West zonder oeverafgraving. Het uitgevoerde 
simulatieprogramma is opgenomen in Tabel 5-6.  
 

Tabel 5-6: Uitgevoerde simulaties met het zeeschip in de variant West Hoog zonder oeverafgraving.

Totaal Loodsen

Oever 
afgraving Sleepbootassistentie Vaart

Totaal
WH-CF 1 Zonder met Opvaart Vloed 1019 2,0 knoop voorstrooms 8 O - - - +/- +/- + - - +/- - -5.5m + - - -
WH-CF 2 Zonder met Opvaart Vloed 1019 2,0 knoop voorstrooms 13 W - - - - +/- +/- - +/- +/- - +/- 9.1m + + - -
WH-CF 3 Zonder met Afvaart Eb 5162 2,0 knoop voorstrooms 13 W - +/- - +/- - - - +/- +/- +/- + 14.4m + +/- - -
WH-CF 7 Zonder zonder Opvaart Eb 1019 0,7 knoop tegenstrooms 13 W +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- - +18.0m + + + -
WH-CF 8 Zonder zonder Afvaart Vloed 1019 0,2 knoop tegenstrooms 13 W +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +20.7m + +/- +/- +/-
WH-CF 9 Zonder zonder Afvaart Vloed 1019 1,8 knoop tegenstrooms 13 W +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +15.7m + + + -
WH-CF 4 Met zonder Opvaart Vloed 1019 2,0 knoop voorstrooms 8 O - +/- - - +/- - - - +/- 7.3m + + - -
WH-CF 5 Met zonder Opvaart Vloed 1019 2,0 knoop voorstrooms 13 W - +/- - +/- +/- +/- +/- +/- +18.6m + +/- - -
WH-CF 6 Met zonder Afvaart Eb 5162 2,0 knoop voorstrooms 13 W +/- +/- - +/- +/- +/- +/- +/- +16.5m + - - -n.v.t.

Numerieke analyseBeoordeling Loodsen

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Wind 
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WH-CF 1 Zonder met Opvaart Vloed 1019 2,0 knoop voorstrooms 8 O
WH-CF 2 Zonder met Opvaart Vloed 1019 2,0 knoop voorstrooms 13 W
WH-CF 3 Zonder met Afvaart Eb 5162 2,0 knoop voorstrooms 13 W
WH-CF 7 Zonder zonder Opvaart Eb 1019 0,7 knoop tegenstrooms 13 W
WH-CF 8 Zonder zonder Afvaart Vloed 1019 0,2 knoop tegenstrooms 13 W
WH-CF 9 Zonder zonder Afvaart Vloed 1019 1,8 knoop tegenstrooms 13 W

Wind 

Condities

Stroming
Run Nr.

Tijpoort
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Vaarten met sleepbootassistentie 
De vaarten met sleepbootassistentie zijn in lijn met eerder uitgevoerde simulaties zonder 
sleepbootassistentie (zie [Ref. 2]) en door de loodsen in algemene zin als onveilig beoordeeld, zie Tabel 
5-7. De loodsen geven aan dat de oplijnlengte ontoereikend is. Het verplicht stellen van gebruik van 
sleepboten voor passage van het beweegbaar deel vergroot de oplijnlengte niet. Wanneer de 
voorsleepboot wordt gebruikt in de brug, dan wordt er vaart in het schip getrokken. Omdat na passage 
van de brug er een krappe bocht moet worden gevaren, dient de voorwaartse snelheid juist laag te 
blijven. Na het doorlopen van de krappe bocht in het midden van De Esch, wordt ook het oplijnen naar 
de Van Brienenoordbrug verder bemoeilijkt.  
 

Tabel 5-7: Evaluatie simulaties met sleepboot assistentie voor de variant West Hoog zonder oeverafgraving. 

 
In Run 1 is de wind uit het oosten en wordt er gevaren in de opvaart over de vloed. Tijdens het passeren 
van het beweegbare brugdeel wordt het zeeschip weggezet naar de middenpijler (aan de lage kant), 
zie Figuur 5-12. Het zeeschip blijft hierbij circa 5.5 meter vrij van de middenpijler, wat door de loodsen 
en numeriek als onveilig is beoordeeld. Na passage van het beweegbare deel wordt door de stroming 
het zeeschip weggezet en komt het zeeschip op het midden van het vaarwater uit. De loodsen geven 
aan dat doordat de vloedstroming niet in de strekking van de doorvaartopening staat, de padbreedte 
groot is. Bij een lagere snelheid zal de padbreedte groter worden waarmee doorvaartbreedte van de 
brug) ook groter zou moeten worden. De simulatie wordt als over de limiet beoordeeld, vanwege de te 
krappe oplijnlengte in combinatie met een te krappe passeerafstand ten opzichte van de middenpijler 
en het langdurig gebruik van de boegschroef. Opgemerkt wordt dat de sleepboten in deze vaart niet 
gebruikt zijn, de vaarsnelheid is te hoog voor de sleepboten om effectief te zijn. Het gebruik van een 
voorsleepboot om de padbreedte voor te verkleinen, resulteert ook in een hogere vaarsnelheid (om die 
reden hebben de loodsen een voorkeur voor het gebruik van een efficientere boegschroef). 
 

 

Figuur 5-12: Baanplot van het zeeschip met sleepboten in de opvaart met de wind uit het oosten. 

Totaal Loodsen

Oever 
afgraving Sleepbootassistentie Vaart

Totaal
WH-CF 1 Zonder met Opvaart Vloed 1019 2,0 knoop voorstrooms 8 O - - - +/- +/- + - - +/- - -5.5m + - - -
WH-CF 2 Zonder met Opvaart Vloed 1019 2,0 knoop voorstrooms 13 W - - - - +/- +/- - +/- +/- - +/- 9.1m + + - -
WH-CF 3 Zonder met Afvaart Eb 5162 2,0 knoop voorstrooms 13 W - +/- - +/- - - - +/- +/- +/- + 14.4m + +/- - -

Numerieke analyseBeoordeling Loodsen

Wind 

Condities

Stroming
Run Nr.

Tijpoort



 
Rapport nr. 33652-3-MO-rev.1.0 65

 
 
 

  

In Run 2 is de wind uit het westen en wordt er gevaren in de opvaart over de vloed. De oplijnlengte 
wordt door de loodsen ook in deze vaart als te krap beoordeeld. Vanwege de hoge vaarsnelheid is ook 
nu de voorboot niet effectief (en geven de loodsen de voorkeur aan het gebruik van de boegschroef). 
De passeerafstand  ten opzichte van de middenpijler is 9.1meter en door de loodsen als te krap 
beoordeeld. De loodsen geven in de enquete tevens aan dat het oplijnen richting de Van 
Brienenoordbrug slechter wordt. In Figuur 5-13 is te zien dat het zeeschip door de vloedstroming in de 
bocht wordt weggezet en hierbij over het midden van het vaarwater uitkomt met het achterschip. De 
loodsen beoordelen daarom ook de mogelijkheid tot kruisten met het overige scheepvaartverkeer als 
slecht. Vanwege de slechte beoordeling van de oplijnlengte en de te krappe passeerafstand ten 
opzichte van de middenpijler wordt de simulatie als over de limiet beoordeeld. 
 

 

Figuur 5-13: Baanplot van het zeeschip met sleepboten in de opvaart met de wind uit het westen. 

 
In Run 3 is een afvaart gedurende eb met wind uit het westen gesimuleerd. Deze vaart is als over de 
limiet beoordeeld. Na passage van de brug, kan door invloed van de wind en veranderingen in stroming, 
de drift op het schip niet voldoende gecompenseerd worden. Het zeeschip wordt naar de oostelijke 
oever gezet, zie Figuur 5-14. De afstand tot de damwand voor de bebouwing bij de woontorens is 
ontoereikend (zie ook Figuur 5-15). De simulatie wordt vanwege de te krappe afstand tot de 
vaargeulbegrenzing als over de limiet beoordeeld. 
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Figuur 5-14: Baanplot van het zeeschip met sleepboten in de afvaart met de wind uit het westen. 

 

 

Figuur 5-15: Impressie van het zeeschip met sleepboten in de afvaart. 
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Vaarten tegenstrooms in plaats van voorstrooms (tijpoort restrictie) 
De vaarten zonder sleepbootassistentie, maar met een restrictie op de tijpoort zijn allemaal als 
voldoende beoordeeld. De brug kan worden gepasseerd met voldoende afstand tot brugpijlers en met 
voldoende marge op de manoeuvreermiddelen. In Run 8 is bij minder vloed ten opzichte van Run 9 de 
boegschroef gebruikt (kortstondig naar vol). Deze vaart is daarom op de limiet geevalueerd. Run 9 toont 
aan dat bij meer tegenstroming de brug wel veilig gepasseerd kan worden zonder boegschroefgebruik. 
 

Tabel 5-8: Evaluatie simulaties met een restrictie aan de tijpoort voor de variant West Hoog zonder 
oeverafgraving. 

 
Bij toepassing van een tijpoortrestricitie is er sprake van verminderde vlotheid ten op opzichte van het 
huidige gebruik van de Nieuwe Maas. Het verlies van het gebruik van de vaarweg de Nieuwe Maas 
voor het maatgevende zeeschip is dan als volgt: 

Met Nieuwe brug Zonder Nieuwe brug 
 Afvarend  knopen vloed en geen 

vaarten over de eb.  
 Opvarend max. 0.5 knopen eb en geen vaarten 

over de vloed.  

 Afvarend max. 2.0 knopen vloed en eb. 
 Opvarend max. 2.0 knopen vloed en eb. 

 
De tijpoort in de opvaart komt conform [Ref. 4] dan overeen met het huidige tijpoort in de Koningshaven 
voor opvarende lengtes 170 en <185 meter. Een vergelijking voor de afvaart is niet gemaakt15. 
Voor kleinere maten van zeeschepen dan de container feeder zullen ook tijpoortrestricties toegepast 
dienen te worden (en dus ook verlies aan vlotheid optreden). Door komst van de nieuwe brug zal het 
huidige tijpoortregime zoals beschreven in [Ref. 4] in zijn geheel herzien moeten worden. Simulaties 
met een 108 meter lange bulkcarrier (zie Sectie 5.5) tonen aan dat afhankelijk van het wel/niet 
toepassen van een oeveraanpassing ook restricties toegepast dienen te worden. Afhankelijk van 
wel/niet toepassen van een oeveraanpassing worden de restricities zwaarder. 
 
De baanplots en de tijpoorten van Run 7, 8 en 9 zijn opgenomen in Figuur 5-16 tot en met Figuur 5-18. 
 
  

                                                   
15 Dit vormt geen onderdeel van de opdracht aan MARIN en wordt derhalve aan de werkgroep Nautiek overgelaten. 

Totaal Loodsen

Oever 
afgraving Sleepbootassistentie Vaart

Totaal
WH-CF 7 Zonder zonder Opvaart Eb 1019 0,7 knoop tegenstrooms 13 W +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- - +18.0m + + + -
WH-CF 8 Zonder zonder Afvaart Vloed 1019 0,2 knoop tegenstrooms 13 W +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +20.7m + +/- +/- +/-
WH-CF 9 Zonder zonder Afvaart Vloed 1019 1,8 knoop tegenstrooms 13 W +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +15.7m + + + -

Numerieke analyseBeoordeling Loodsen

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Wind 

Condities

Stroming
Run Nr.

Tijpoort
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 Start Passage West Hoog Eind 
Koningshaven 0.6 knopen Eb 1.0 knopen Eb 1.4 knopen Eb

Nieuwe Brug 0.4 knopen Eb 0.6 knopen Eb 0.8 knopen Eb
Van Brienenoordbrug 0.6 knopen Eb 0.8 knopen Eb 1.1 knopen Eb

 

 

Figuur 5-16: Baanplot en tijpoort Run 7 startend in de Koningshaven en eindigend in de Van 
Brienenoordbrug. 
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 Start Passage West Hoog Eind 
Koningshaven 1.0 knopen Vloed 0.4 knopen Vloed 0.2 knopen Vloed
Nieuwe Brug 1.6 knopen Vloed 1.2 knopen Vloed 0.8 knopen Vloed

Van Brienenoordbrug 0.8 knopen Vloed 0.4 knopen Vloed 0.0 knopen Vloed
 

 

Figuur 5-17: Baanplot en tijpoort Run 8 eindigend in de Koningshaven en startend in de Van 
Brienenoordbrug. 

 Start Passage West Hoog Eind 
Koningshaven 2.6 knopen Vloed 2.4 knopen Vloed 1.8 knopen Vloed
Nieuwe Brug 2.4 knopen Vloed 2.2 knopen Vloed 2.4 knopen Vloed

Van Brienenoordbrug 2.2 knopen Vloed 1.8 knopen Vloed 1.6 knopen Vloed
 

 

Figuur 5-18: Baanplot en tijpoort Run 9 eindigend in de Koningshaven en startend in de Van 
Brienenoordbrug. 
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5.3.2 Variant met oeverafgraving 

In totaal zijn er drie vaarten gemaakt met de container feeder, door het beweegbare brugdeel inclusief 
een oeverafgraving. De evaluatie van de vaarten is opgenomen in Tabel 5-9. 
 

Tabel 5-9: Evaluatie simulaties voor de variant West Hoog met oeverafgraving. 

 
In de opvaart (Run 4 en Run 5) is de oplijnlengte ontoereikend. Dit komt overeen met eerdere 
bevindingen uit andere simulaties (Run 1 en Run 2 in dit onderzoek en Run F4-9 uit [Ref. 2]). Door de 
te krappe oplijnlengte zijn de marges tot de brugpijlers (met name bij oostelijke windcondities) 
ontoereikend. Er is in de opvaart bij oostelijke windcondities (Run 4) geen effect van de oeverafgraving 
merkbaar (ondanks de iets afgenomen vloedstroming). Door de combinatie van stroming en wind wordt 
het zeeschip naar de middenpijler (aan lager wal) gedrukt, zie Figuur 5-19. De afstand tot de brugpijler 
is met 7.3 meter te krap. De simulatie wordt door de loodsen als onveilig beoordeeld (en bevestigd door 
de numerieke data). De simulatie wordt daarom als over de limiet beoordeeld.  
 

 

Figuur 5-19: Baanplot van het zeeschip in de opvaart met de wind uit het oosten. 

 
  

Totaal Loodsen

Oever 
afgraving Sleepbootassistentie Vaart

Totaal
WH-CF 4 Met zonder Opvaart Vloed 1019 2,0 knoop voorstrooms 8 O - +/- - - +/- - - - +/- 7.3m + + - -
WH-CF 5 Met zonder Opvaart Vloed 1019 2,0 knoop voorstrooms 13 W - +/- - +/- +/- +/- +/- +/- +18.6m + +/- - -
WH-CF 6 Met zonder Afvaart Eb 5162 2,0 knoop voorstrooms 13 W +/- +/- - +/- +/- +/- +/- +/- +16.5m + - - -n.v.t.

Numerieke analyseBeoordeling Loodsen

n.v.t.
n.v.t.

Wind 
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De opvaart met wind uit het westen (Run 5) is in vergelijking met wind uit het oosten makkelijker. Ook 
nu wordt de oplijnlengte door de loodsen als te krap beoordeeld. Verder wordt aangegeven dat er veel 
ruimte op de rivier nodig is om op te kunnen lijnen.  Dit is te zien op circa één scheepslengte zuidelijk 
van de Feyenoordhaven (zie rode pijl in Figuur 5-20), waar de drift en giersnelheid uit het schip moet 
worden gehaald alvorens op te kunnen lijnen naar de nieuwe brug. Dit houdt in dat het kruisen met 
overig scheepvaartverkeer wordt bemoeilijkt en dat het langer duurt voordat het overige 
scheepvaartverkeer gebruik kan maken van de vrije ruimte. Vanwege de te krappe oplijnlengte en de 
slechte algemene beoordeling van de loodsen wordt de simulatie als over de limiet beoordeeld.
 

Figuur 5-20: Baanplot van het zeeschip in de opvaart met wind uit het westen. 

 
De afvaart met de wind uit het westen met een oeverafgraving (Run 6) is ook als over de limiet 
beoordeeld. De oeverafgraving resulteert vanwege de geleidelijke stroming tot een constantere opbouw 
van de giersnelheid, maar is vanwege langdurig veel boegschroefgebruik tijdens het oplijnen niet veilig. 
Na passage van de brug komt het zeeschip moeilijk vrij van het talud, dit komt mede door de wisselingen 
in het windveld. Na de brugpassage kost het veel moeite (en ruimte) om uiteindelijk op te lijnen richting 
de Koningshaven, zie Figuur 5-21.  
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Figuur 5-21: Baanplot van het zeeschip in de afvaart met wind uit het westen. 

5.4 Simulaties voor het passeren van het beweegbaar brugdeel door een  zeeschip 

In totaal zijn er acht vaarten gemaakt met het zeeschip van 108 meter lengte (de bulkcarrier), door het 
beweegbare brugdeel op de locatie West met een hoge vaste brug. Het zeeschip vaart hierbij met een 
tijpoort van maximaal 2 knopen voorstrooms bij de Koningshaven. Deze praktisch gehanteerde tijpoort 
staat niet beschreven in [Ref. 4]. Conform [Ref. 4] zou de bulkcarrier van deze lengte getijde 
onafhankelijk de bruggen (en de Koningshaven) moeten kunnen passeren. Op basis van huidige 
praktijk limieten, is net als voor het grotere zeeschip, voor de tijpoort van maximaal 2 knopen 
voorstrooms in de Koningshaven gekozen. 
 
De simulaties zijn uitgevoerd door twee gebiedsbekende loodsen, die om en om vaarten hebben 
gemaakt. In de navolgende secties worden de in totaal 8 uitgevoerde simulaties besproken. In de 
secties wordt, voor de analyse, gebruik gemaakt van baan- en dataplots en de enquêtes. De baan- en 
dataplots zijn opgenomen in Appendix 11 en 12 en de enquêtes in Appendix 13.  
 
In de numerieke analyse en beoordeling van het boegschroef gebruik van de zelfstandig varende 
zeevaart is alleen het stuk rond de passage van de brug beoordeeld. Initieel boegschroefgebruik bij het 
opstarten van de simulatie alsmede bij het in- en uitdraaien van de Koningshaven en/of het oplijnen 
naar de Van Brienenoordbrug is daarom niet beoordeeld (dit vormt onderdeel van de huidige praktijk 
en is geen onderdeel van de studie). 
 
Een overzicht van de uitgevoerde simulaties en de evaluatie is opgenomen in Tabel 5-10. 
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Tabel 5-10: Evaluatie simulaties  

 
5.4.1 Variant met minimale oeverafgraving 

In totaal zijn er vier vaarten gemaakt met de bulkcarrier van 108 meter lengte, door het beweegbare 
brugdeel zonder een oeverafgraving. De evaluatie van de vaarten is opgenomen in Tabel 5-11. De 
evaluatie geeft een duidelijk beeld. De kleine bulkcarrier kan het beweegbare brugdeel op de locatie 
West zonder oeverafgraving niet vlot en veilig passeren. 
 

Tabel 5-11: Evaluatie simulaties 
bulkcarrier. 

 
Opvaart over de vloed 
Run 1 is als over de limiet beoordeeld, vanwege de te korte afstand ten opzichte van de brugpijlers en 
het gebruik van de boegschroef tijdens de brugpassage

 (zie Appendix 13). Dit houdt in dat het beweegbare 
brugdeel reeds zeker open moet zijn zodra het zeeschip aan het einde van de Koningshaven is. Het 
duurt dan minuten voordat het zeeschip in zijn geheel de brug is gepasseerd.  
 
Run 2 in westen wind is als op de limiet beoordeeld. De loodsen geven aan dat een hoge snelheid nodig 
is om bestuurbaar te blijven. De hoge vaarsnelheid heeft als nadeel dat de boegschroef niet efficiënt is. 
Het vermogen in combinatie met roergebruik is tijdens het oplijnen dusdanig dat ook de veiligheidsindex 
wordt overschreden. Er is gedurende deze korte periodes onvoldoende manoeuvreermarge 
beschikbaar. Aanvullend wordt door de loodsen gesteld dat er een proceduretraining nodig zal zijn.
 

Totaal Loodsen

Oever 
afgraving Vaart

Totaal
WH-CF 1 Zonder Opvaart Vloed 1019 2,0 knoop voorstrooms 8 O +/- +/- +/- - +/- +/- +/- +/-5.5m + +/- - -
WH-CF 2 Zonder Opvaart Vloed 1019 2,0 knoop voorstrooms 13 W +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +16.3m +/- + +/- -
WH-CF 3 Zonder Afvaart Eb 5162 2,0 knoop voorstrooms 8 O - - +/- +/- +/- +/- +/- +23.4m - + - -
WH-CF 4 Zonder Afvaart Eb 5162 2,0 knoop voorstrooms 13 W +/- +/- - +/- +/- +/- - +19.3m +/- + - -
WH-CF 5 Met Opvaart Vloed 1019 2,0 knoop voorstrooms 8 O +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +19.5m +/- + +/- -
WH-CF 6 Met Opvaart Vloed 1019 2,0 knoop voorstrooms 13 W +/- +/- +/- +/- +/- +/- - +21.7m +/- + +/- -
WH-CF 7 Met Afvaart Eb 5162 2,0 knoop voorstrooms 8 O +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +24.0m + + + -
WH-CF 8 Met Afvaart Eb 5162 2,0 knoop voorstrooms 13 W +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +25.0m + + + -

Condities Beoordeling Loodsen Numerieke analyse

Run Nr.
Stroming Tijpoort Wind 

Totaal Loodsen

Oever 
afgraving Vaart

Totaal
WH-CF 1 Zonder Opvaart Vloed 1019 2,0 knoop voorstrooms 8 O +/- +/- +/- - +/- +/- +/- +/-5.5m + +/- - -
WH-CF 2 Zonder Opvaart Vloed 1019 2,0 knoop voorstrooms 13 W +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +16.3m +/- + +/- -
WH-CF 3 Zonder Afvaart Eb 5162 2,0 knoop voorstrooms 8 O - - +/- +/- +/- +/- +/- +23.4m - + - -
WH-CF 4 Zonder Afvaart Eb 5162 2,0 knoop voorstrooms 13 W +/- +/- - +/- +/- +/- - +19.3m +/- + - -

Condities Beoordeling Loodsen Numerieke analyse

Run Nr.
Stroming Tijpoort Wind 
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Figuur 5-22: Detail brugpassage door de kleinere bulkcarrier tijdens Run 1 (links) en Run 2 (rechts).

 
Afvaarten over de eb 
Run 3 is als over de limiet beoordeeld. De loodsen geven aan dat er veel vermogen nodig is om de 
giersnelheid te controleren. De loodsen gebruiken hierbij zelfs telegraafstand harbour full  (en hebben 
dan geen marge meer op het gebruik van de schroef). Dit wordt door de numerieke analyse bevestigd, 
de veiligheidsindex wordt langer dan 1 minuut overschreden tijdens de passage van de brug. De 
loodsen geven in de enquête (zie Appendix 13) aan dat er geen correctie mogelijkheden meer zijn. De 
marges op de manoeuvreermiddelen zijn te krap. De brug wordt met een hoge snelheid van 8 knopen 
door het water (STW) en over de grond (SOG) gepasseerd (de stroomsnelheid in het beweegbare 
brugdeel is door de neer nagenoeg 0 knopen).  
 
Ook Run 4 is als over de limiet beoordeeld. Om de vaart voorstrooms te kunnen maken in westenwind 
is ook nu veel vermogen nodig. De veiligheidsindex wordt ook nu kortstondig overschreden (zie Figuur 
5-23). Verder is aan de baanplot van het zeeschip te zien hoeveel ruimte er wordt ingenomen op de 
rivier (zie Figuur 5-24). Aanvullend onderzoek naar het verkeersbeeld is nodig om te bepalen of de 
mogelijkheden tot kruisen met het overige scheepvaartverkeer toereikend is. Ook in deze vaart wordt 
de snelheid van 8 knopen door het water (STW) en over de grond (SOG) waarmee de brug wordt 
gepasseerd als te hoog beoordeeld. 
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Figuur 5-23: Dataplots van schroef/roer gebruik en veiligheidsindex (rechts) van Run 4. 

 
 
 

Figuur 5-24: Baanplot tijdens Run 4.  
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5.4.2 Variant met oeverafgraving 

In totaal zijn er vier vaarten gemaakt met de bulkcarrier van 108 meter lengte, door het beweegbare 
brugdeel met een oeverafgraving. De evaluatie van de vaarten is opgenomen in Tabel 5-12. De 
evaluatie geeft een duidelijk beeld. De kleine bulkcarrier kan het beweegbare brugdeel op de locatie 
West met oeverafgraving in de afvaart vlot en veilig passeren. In de opvaart zijn de vaarten op de limiet 
beoordeeld. Binnen de huidige tijpoorten wordt het beweegbare brugdeel in de opvaart met te krappe 
marges gepasseerd. 
 

Tabel 5-12: Evaluatie simulaties  

 
Opvaart over de vloed 
In Run 5 (oosten wind) geven de loodsen aan dat de oeverafgraving een voordeel geeft bij het oplijnen 
naar de Van Brienenoordbrug (dus na passage van de brug). De vaart is beter controleerbaar, maar 
nog steeds op de limiet omdat tijdens passage veel vermogen (half vooruit) in combinatie met maximaal 
roer wordt gegeven. De veiligheidsindex wordt kortstondig overschreden en de simulatie als op de limiet 
beoordeeld. De marge ten aanzien van de brugpijlers is voldoende, zie Figuur 5-25. Deze vaart maakt 
duidelijk dat ook nu de oplijnlengte te krap is. 
 
In Run 6 (westen wind) geven de loodsen aan dat het stroombeeld over de vloed door de oeverafgraving 
gunstiger is. Verder wordt opgemerkt dat er veel roer nodig is om op te lijnen en dat de snelheid tijdens 
het passeren van de brug met 7.5 knopen over de grond te hoog is. De veiligheidsindex wordt ook nu 
kortstondig overschreden, waardoor de vaart direct als op de limiet is beoordeeld. Dat het roergebruik 
veel is komt door de manoeuvreereigenschappen van de bulkcarrier. De bulkcarrier heeft een klein roer, 
waardoor grote roerhoeken nodig zijn. De bulkcarrier is in vergelijking met de container feeder korter 
en minder breed, maar heeft ook veel minder vermogen (zie Tabel 2-5). De afstanden tot de brugpijlers 
worden daarmee vergroot (en zijn voldoende), zie Figuur 5-25, maar de manoeuvreermarges zijn, ook 
voor dit zeeschip, niet toereikend. 
  

Totaal Loodsen

Oever 
afgraving Vaart

Totaal
WH-CF 5 Met Opvaart Vloed 1019 2,0 knoop voorstrooms 8 O +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +19.5m +/- + +/- -
WH-CF 6 Met Opvaart Vloed 1019 2,0 knoop voorstrooms 13 W +/- +/- +/- +/- +/- +/- - +21.7m +/- + +/- -
WH-CF 7 Met Afvaart Eb 5162 2,0 knoop voorstrooms 8 O +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +24.0m + + + -
WH-CF 8 Met Afvaart Eb 5162 2,0 knoop voorstrooms 13 W +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +25.0m + + + -

Condities Beoordeling Loodsen Numerieke analyse

Run Nr.
Stroming Tijpoort Wind 
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Figuur 5-25: Detail brugpassage Run 5 in oostenwind (links) en Run 6 in westenwind (rechts). 
 

Afvaarten over de eb 
In Run 7 (oosten wind) geven de loodsen aan dat de oeverafgraving nut heeft. Dit komt tot uiting in de 
enquête, waarbij de algemene indruk en controleerbaarheid voldoende zijn. Deze waren in dezelfde 
vaart zonder oeverafgraving (Run 3) nog slecht/te krap en zijn nu voldoende. De numerieke analyse 
bevestigt dit. De veiligheidsindex in Run 3, was over de limiet en is in Run 7 als voldoende beoordeeld. 
De oeverafgraving zorgt voor een geleidelijke stroming waardoor het oplijnen naar de brug met meer 
(en nu voldoende) marge kan worden uitgevoerd. Een vergelijking qua veiligheidsindex tussen beide 
vaarten (Run 3 en 7) is gegeven in Figuur 5-26. De vaart wordt als vlot en veilig beoordeeld. De loodsen 
geven aan dat er procedurele training nodig zal zijn om de manoeuvre uit te kunnen voeren. 
 

 

Figuur 5-26: Veiligheidsindex in Run 7 met afgraving (boven) en Run 3 zonder oeverafgraving (onder). 



 
Rapport nr. 33652-3-MO-rev.1.0 78

 
 
 

  

Ook in Run 8 (westenwind) geven de loodsen aan dat de oeverafgraving nut heeft. De stroming is 
gunstiger en er zijn meer mogelijkheden tot oplijnen. Dit komt tot uiting in de enquête, waarbij de 
oplijnlengte en de snelheid nu voldoende zijn (en in Run 4 nog te krap voor de oplijnlengte en de 
snelheid te hoog was beoordeeld). De numerieke analyse bevestigt dit. De veiligheidsindex in Run 4, 
was over de limiet en is in Run 8 als voldoende beoordeeld. Een vergelijking tussen de veiligheidsindex 
in beide vaarten is gegeven in Figuur 5-27. De vaart wordt als vlot en veilig beoordeeld. De loodsen 
geven aan dat er procedurele training nodig zal zijn om de manoeuvre uit te kunnen voeren. 
 
 

Figuur 5-27: Veiligheidsindex in Run 8 met afgraving (boven) en Run 4 zonder oeverafgraving (onder). 
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5.5 Simulaties voor het passeren van het beweegbaar brugdeel tijdens het transport van een 
door sleepboten geassisteerd casco  

Het uitgevoerde simulatieprogramma voor het transport van een casco met sleepbootassistentie is 
opgenomen in Tabel 5-13. De enquêtes en de numerieke analyse geven een duidelijk beeld van de 
resultaten. De oeverafgraving is ontoereikend voor een veilige passage van een casco in de afvaart. 
De vaarten waarbij er een restrictie aan de tijpoort is toegepast zijn allemaal als op de limiet beoordeeld. 
Bij het alleen tegenstrooms passeren van de Koningshaven wordt de tijpoort voor het casco significant 
kleiner en ontstaat er verlies van vlotheid aan het gebruik van de vaarweg de Nieuwe Maas, omdat er 
ten opzichte van de huidige situatie striktere tijpoorten gelden.  
 

Tabel 5-13: Evaluatie simulaties casco West Hoog (Run 4 en 6 met minimale oeveraanpassing en Run 1 tot 
en met 3 met oeveraanpassing). 

 
5.5.1 Variant met minimale oeverafgraving met striktere restricties aan de tijpoort 

Er zijn twee vaarten uitgevoerd zonder oeverafgraving (zie Tabel 5-14). De derde vaart is in verband 
met de uiteindelijk te hoge stroming niet gerapporteerd. Dit betrof een vaart over de vloed, waarbij het 
passeren van de Koningshaven binnen een bepaalde tijd moet gebeuren. De reistijd bleek korter dan 
van te voren ingeschat waardoor de stroming in de Koningshaven nog te hoog was.  
 

Tabel 5-14: Evaluatie simulaties casco West Hoog zonder oeverafgraving met tijpoort restricties. 

 
Run 4 is als op de limiet beoordeeld. Dit betrof een vaart waarbij het casco vertrekt vanuit de 
Koningshaven en eindigt voor de Van Brienenoordbrug (zie Figuur 5-28). Het casco krijgt hierbij een 
tijpoort mee van 0.5 knoop tegenstrooms en een windsnelheid van 6.7 m/s uit het oosten (het casco 
begint conform Figuur 5-28 net na de Koningshaven, waar de stroming al lager is). De duwboot aan 
bakboord wordt na passage van de brug langer dan 1 minuut voor meer dan 70% gebruikt. In het totaal 
is dit niet als onveilig beoordeeld, omdat er nog voldoende marge is op de achtersleepboot (die een 
deel van de dwarskracht had kunnen leveren). Het sleepbootgebruik is dan op de limiet. De loodsen 
geven in de enquête aan dat het een lastige vaart is en dat het gebruik van de NMS noodzakelijk is 
(conform huidige praktijk). De vaart wordt als op de limiet beoordeeld, vanwege het sleepbootgebruik 
tijdens het oplijnen. 
 
  

Totaal Loodsen

Run 
Nr. Schip Vaart Tijpoort

Totaal
1 Casco Opvaart Vloed 1019 0.5 knopen voorstrooms 6.7 O +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- + + + +/- - + +/- -
2 Casco Afvaart Eb 1019 0.2 knopen voorstrooms 6.7 W +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- + + +/- +/- +/- - - -
3 Casco Afvaart Eb 1019 0.3 knopen voorstrooms 6.7 O +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- + + + +/- + - +/- -
4 Casco Opvaart Eb 1019 0.5 knopen tegenstrooms 6.7 O +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- + + + - +/- + +/- -
6 Casco Afvaart Vloed 1019 0.5 knopen tegenstrooms 6.7 O +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- + + + +/- - + +/- -

Stroming Wind 

Condities Numerieke analyseBeoordeling Loodsen

Totaal Loodsen

Run 
Nr. Schip Vaart Tijpoort

Totaal
4 Casco Opvaart Eb 1019 0.5 knopen tegenstrooms 6.7 O +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- + + + - +/- + +/- -
6 Casco Afvaart Vloed 1019 0.5 knopen tegenstrooms 6.7 O +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- + + + +/- - + +/- -

Stroming Wind 

Condities Numerieke analyseBeoordeling Loodsen



 
Rapport nr. 33652-3-MO-rev.1.0 80

 
 
 

  

 Start Passage West Hoog Eind 
Koningshaven 0.4 knopen Eb 0.4 knopen Eb 0.6 knopen Eb 

Nieuwe Brug 0.2 knopen Eb 0.4 knopen Eb 0.4 knopen Eb 
Van Brienenoordbrug 1.4 knopen Eb 1.2 knopen Eb 1.2 knopen Eb 

 

Figuur 5-28: Baanplot en tijpoort Run 4 startend in de Koningshaven en eindigend startend in voor de Van 
Brienenoordbrug. 

 
 Start Passage West Hoog Eind 

Koningshaven 1.0 knopen Vloed 1.0 knopen Vloed 0.8 knopen Vloed
Nieuwe Brug 1.2 knopen Vloed 1.6 knopen Vloed 1.6 knopen Vloed

Van Brienenoordbrug 1.0 knopen Vloed 0.8 knopen Vloed 0.6 knopen Vloed

 

Figuur 5-29: Baanplot en tijpoort Run 6 startend na de Van Brienenoordbrug en eindigend in de 
Koningshaven. 
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Ook Run 6 is als op de limiet beoordeeld. Het casco vertrekt nu vanaf de Van Brienenoordbrug en 
eindigt in de Koningshaven (zie Figuur 5-29). Het casco arriveert uiteindelijk met een tijpoort van 0.8 
knopen tegenstrooms in de Koningshaven (het casco passeert dan i.v.m. reistijd het midden van de 
Koningshaven met 0.5 knopen stroom). De wind is 6.7m/s uit het oosten. Net als in Run 4 wordt 
vanwege de het oplijnen in een krappe bocht ook nu één van de duwboten langdurig voor meer dan 
70% gebruikt. Dit resulteert niet in onveilige situaties omdat er nog reserve is op de achtersleepboot. 
Ook na passage van de brug wordt de duwboot (nu aan bakboord) kortstondig meer dan 70% gebruikt. 
Dit is ook niet als onveilig beoordeeld. 
 
Geconcludeerd wordt dat bij toepassing van een brug op de locatie West zonder oeverafgraving er 
striktere restricties aan de tijpoort moeten worden opgelegd. Dit houdt in dat er ten opzichte van het 
huidige gebruik van de vaarweg Nieuwe Maas er verlies van vlotheid op zal treden. Bij het opleggen 
van striktere tijpoortrestricties aan passage van het casco zullen de huidige limieten conform [Ref. 4] 
moeten worden herzien. Striktere restricties kunnen alleen worden toegepast indien het casco alle 
bruggen gepasseerd kunnen worden in één tijpoort. Hierbij dienen alle bruggen geopend te zijn en de 
tijpoort dient lang genoeg te zijn. 
 
De tijpoort dient hierbij een lengte te hebben van circa 60 minuten16. Deze tijdsduur is nodig om de Van 
Brienenoordbrug tot en met de Erasmusbrug te passeren. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde 
snelheid over de grond van 3 knopen tussen de Koningshavenbrug en Erasmusbrug17. De simulatieduur 
in beide laatste vaarten was circa 45 minuten. In de afvaart dient na passage van de Erasmusbrug er 
een eb-stroming te staan, dit om te voorkomen dat het casco de rivier tegenstrooms af moet (en dan 
hinderlijk is voor de overige vaart)18.  
 
 
 
  

                                                   
16 Het verder kwantificeren van het verlies aan vlotheid op basis van deze tijpoortlengte op basis van 

stromingsgegevens wordt overgelaten aan de werkgroep Nautiek. De kwantificatie dient zowel de getijstand als de 
rivierafvoer te beschouwen. 

17 Gebaseerd op inschattingen van de loodsen. 
18 Conform huidige praktijk. 
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5.5.2 Variant met oeverafgraving 

Er zijn drie vaarten uitgevoerd met oeverafgraving. De evaluatie van de vaarten is opgenomen in Tabel 
5-15. Twee vaarten zijn als op de limiet beoordeeld en één vaart is als over de limiet beoordeeld.  
Geconcludeerd wordt dat de oeverafgraving niet voldoende is voor een veilige passage van het casco. 
Run 2 en 3 tonen in vergelijking met de gemaakte vaarten zonder oeverafgraving conform [Ref. 4] wel 
een verbetering aan. Gegeven de verschillen tussen Run 2 en 3, waarbij een verhoging van de 
stroomsnelheid resulteert in een verslechtering van de beoordeling wordt gesteld dat procedurele 
training en een herbeoordeling van de tijpoorten (het opleggen van striktere tijpoorten) voor het 
transport van een casco nodig zijn. In de afvaart kan het casco niet veilig met volodende marges 
voorstrooms de Koningshaven passeren. 
 

Tabel 5-15: Evaluatie simulaties casco West Hoog met oeverafgraving. 

 
In de eerste vaart (Run 1) wordt er met 0.5 knopen vloed stroming (dus voorstrooms) de Koningshaven 
gepasseerd. De vaart begint met het casco al reeds buiten de Koningshaven, wanneer de vloed in de 
Koningshaven al is toegenomen (tot 0.6 knoop). De nieuwe brug wordt gepasseerd met 0.6 knopen 
vloed mee en eindigt opgelijnd voor passage van het beweegbare deel van de Van Brienenoordbrug, 
waar de lokale stroming 1.1 knoop mee is (en nog steeds vloed). 
 
De nieuwe brug wordt gepasseerd met een snelheid van 3.5 knopen over de grond en 2.7 knopen door 
het water. De minimale afstand tot de pijlers is met 7 meter voldoende, zie Figuur 5-30. De 
voorsleepboot wordt maximaal met 40 ton gebruikt (tijdens het oplijnen naar de brug) en voldoet 
daarmee nog aan het criterium. De achtersleepboot wordt minder gebruikt. De duwboot aan stuurboord 
wordt tijdens het oplijnen vol gebruikt en gaat daarmee over het criterium. Omdat er op zowel de 
achtersleepboot als voorsleepboot nog marge over is, leidt het volle gebruik van de duwboot niet tot 
een totale over de limiet  evaluatie. Na passage van de brug wordt ook de duwboot aan bakboord 
kortstondig vol gebruikt.  
 
De loodsen beoordelen de vaart als lastig, maar als voldoende. Dit is ook te zien in de numerieke 
analyse. De vaart wordt als op de limiet beoordeeld. In vergelijking met Run F4B-7 uit [Ref. 4] is er meer 
marge op de voorsleepboot. Dit komt door de oeverafgraving, omdat de bochtstraal is vergroot kan er 
met minder vermogen worden opgelijnd naar de Van Brienenoordbrug. De simulatie wordt als op de 
limiet beoordeeld (Run F4B-7 zonder oeverafgraving was als over de limiet beoordeeld). 
 
In de tweede vaart (Run 2) wordt er gestart vanaf de Van Brienenoordbrug. De stroming bij aanvang is 
1.0 knopen eb (dus voorstrooms) in de Van Brienenoordbrug. De nieuwe brug wordt gepasseerd bij 
een stroomsnelheid van 0.4 knopen eb. De vaart eindigt als de stroming inmiddels is afgenomen tot 0.2 
knopen eb in de Koningshaven. De vaart is uitgevoerd met de wind uit het westen.  
Tijdens het oplijnen naar de nieuwe brug wordt er, om de juiste draaisnelheid te kunnen bereiken, ook 
vaart in het casco getrokken. De snelheid over de grond en door het water loopt daardoor tijdens het 
maken van de bocht op tot 5.5 knopen door het water (en boven de 6 knopen over de grond). Vlak voor 
het oplijnen naar de brug moet de snelheid worden verlaagt, om de brug veilig te kunnen passeren. Om 
een snelheidsverlaging te bereiken, wordt de duwboot voor gebruikt in combinatie met de 
achtersleepboot. De achtersleepboot wordt hierbij kortstondig voor meer dan 70% vermogen gebruikt. 

Totaal Loodsen

Run 
Nr. Schip Vaart Tijpoort

Totaal
1 Casco Opvaart Vloed 1019 0.5 knopen voorstrooms 6.7 O +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- + + + +/- - + +/- -
2 Casco Afvaart Eb 1019 0.2 knopen voorstrooms 6.7 W +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- + + +/- +/- +/- - - -
3 Casco Afvaart Eb 1019 0.3 knopen voorstrooms 6.7 O +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- + + + +/- + - +/- -

Stroming Wind 

Condities Numerieke analyseBeoordeling Loodsen
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Omdat de duwboot voor al langdurig op 100% vermogen werkt, wordt het sleepbootgebruik tijdens het 
oplijnen als over de limiet beoordeeld. De afstand tot de brugpijlers tijdens passage is met 2 meter veilig 
(zie Figuur 5-30). Na passage van de brug wanneer er wordt opgelijnd naar de Koningshaven is het 
sleepbootgebruik weer gecontroleerd. De vaart wordt als over de limiet beoordeeld, in verband met het 
benodigde remmende sleepbootgebruik van de achtersleepboot in combinatie met de duwboot voor. 
 

 Start Passage West Hoog Eind 
Koningshaven 0.6 knopen Vloed 1.0 knopen Vloed 1.4 knopen Vloed 

Nieuwe Brug 0.4 knopen Vloed 0.6 knopen Vloed 0.8 knopen Vloed 
Van Brienenoordbrug 0.6 knopen Vloed 0.8 knopen Vloed 1.1 knopen Vloed 

 

Figuur 5-30: Baanplot en tijpoort Run 1 beginnend in de Koningshaven en eindigend in de Van 
Brienenoordbrug. 

 
 Start Passage West Hoog Eind 

Koningshaven 0.4 knopen Eb 0.2 knopen Eb 0.2 knopen Eb 
Nieuwe Brug 0.4 knopen Eb 0.4 knopen Eb 0.2 knopen Eb 

Van Brienenoordbrug 1.0 knopen Eb 1.0 knopen Eb 0.8 knopen Eb 

 

Figuur 5-31: Baanplot en tijpoort Run 2 startend in de Van Brienenoordbrug en eindigend in de 
Koningshaven. 
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In de derde vaart (Run 3) wordt er ook gestart vanaf de Van Brienenoordbrug. De stroming bij aanvang 
is 1.4 knopen eb (dus voorstrooms) in de Van Brienenoordbrug. De nieuwe brug wordt gepasseerd bij 
een stroomsnelheid van 0.8 knopen eb. De vaart eindigt wanneer de stroming in de Koningshaven is 
afgenomen tot 0.3 knopen eb. De stroming is daarmee minder dan de limiet gesteld aan de tijpoort. De 
wind is 6.7 m/s (midden Bft. 4) uit het oosten. 
 
In vergelijking met de vorige vaart is de afstand tot de brugpijlers groter en met 8 meter veilig. De vaart 
die in het casco wordt getrokken tijdens het oplijnen is met maximaal 5.0 knopen over de grond lager. 
De voorsleepboot en achtersleepboot worden minimaal gebruikt. De achtersleepboot wordt gedurende 
het oplijnen niet gebruikt, maar nu pas in de brug met maximaal 30 ton (wat ruim onder het criterium 
is). De duwboot voor wordt tijdens het oplijnen wel over de limiet gebruikt, maar dat is nu als veilig 
beoordeeld, omdat er nog marge op de achtersleepboot is (waarmee ook geremd had kunnen worden). 
De duwboot aan bakboord wordt even kortstondig meer dan 70% gebruikt, tijdens passage van de brug. 
Dit is niet als onveilig beoordeeld. De vaart wordt als op de limiet beoordeeld.  
 

 Start Passage West Hoog Eind 
Koningshaven 0.8 knopen Eb 0.8 knopen Eb 0.3 knopen Eb 
Nieuwe Brug 1.0 knopen Eb 0.8 knopen Eb 0.8 knopen Eb 

Van Brienenoordbrug 1.4 knopen Eb 1.4 knopen Eb 1.2 knopen Eb 

 

Figuur 5-32: Baanplot en tijpoort Run 3 startend in de Van Brienenoordbrug en eindigend in de 
Koningshaven. 
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5.6 Simulaties voor het passeren van het vaste brugdeel door binnenvaartschepen  

De ontmoetingen van binnenvaartschepen vinden plaats in of rond de vaste brug. Ten aanzien van 
eerder uitgevoerde simulaties voor de variant met een lage vaste brug (zie [Ref. 2]) is de configuratie 
van schepen, die elkaar in de brug ontmoeten, gewijzigd. Er is gevaren met twee menselijk bestuurde 
schepen en twee automaat gestuurde schepen (baanvolgend). Opgemerkt wordt dat de uitgevoerde 
simulaties voor de variant West met een lage vaste brug (uit [Ref. 2]) ook gelden voor de variant met 
een hoge vaste brug.  
Aanvullend wordt opgemerkt dat de simulatieresultaten voor locatie West Hoog niet gelden voor de 
locaties Bocht A of Bocht B. Het moment van insturen in een bochtig stuk rivier resulteert in locatie 
specifieke uitkomsten. 
 
In totaal zijn er 13 ontmoetingen uitgevoerd, conform Tabel 5-16. In deze tabel geven de gemarkeerde 
cellen de door schippers bestuurde schepen. De schepen genoemd in de kolommen Opvaart 1, Opvaart 
2, Afvaart 1 en Afvaart 2 

Opvaart 1 vaart hierbij het dichtst bij de noordelijke oever en Afvaart 2 het dichtst bij de 
zuidelijke oever, zie Figuur 5-33. Er is een variatie gemaakt in de condities alsmede welke configuratie 
ontmoet en oploopt.  
 

 

Figuur 5-33: Definitie opvarende en afvarende schepen, inclusief kleur van de oevers. 

 

Tabel 5-16: Uitgevoerde ontmoetingen waarbij de door de schippers bestuurde schepen gemarkeerd zijn. 

 
De evaluatie van de vaarten is opgenomen in Tabel 5-17. De vaarten zijn merendeels als over de limiet 
beoordeeld. Met name de afstand tussen de schepen in de afvaart en de afstand tot de middenpijler is 
hierbij als te krap beoordeeld.   

Stroming Debiet
Run Variant Opvaart 1: Opvaart 2: Afvaart 1: Afvaart 2: type [m3/s] Snelheid Richting

1 Type 0 (geen afgraving) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) klasse Va (leeg) Eb 5162 8 m/s uit Oost
2 Type 0 (geen afgraving) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) klasse Va (leeg) Eb 5162 8 m/s uit Oost
3 Type 0 (geen afgraving) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) klasse Va (leeg) Eb 5162 8 m/s uit Oost
12 Type 0 (geen afgraving) klasse Va (leeg) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) Eb 5162 13 m/s uit West
4 Type 0 (geen afgraving) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) klasse Va (leeg) Vloed 1019 8 m/s uit Oost
5 Type 0 (geen afgraving) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) klasse Va (leeg) Vloed 1019 8 m/s uit Oost
6 Type 0 (geen afgraving) klasse Va (leeg) Rijnmax (geladen) Rijnmax (geladen) klasse Va (leeg) Vloed 1019 8 m/s uit Oost
7 Type 2 (met afgraving) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) klasse Va (leeg) Vloed 1019 8 m/s uit Oost
8 Type 2 (met afgraving) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) klasse Va (leeg) Vloed 1019 8 m/s uit Oost
9 Type 2 (met afgraving) klasse Va (leeg) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) Vloed 1019 8 m/s uit Oost
10 Type 2 (met afgraving) klasse Va (leeg) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) Eb 5162 8 m/s uit Oost
11 Type 2 (met afgraving) klasse Va (leeg) klasse Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) Eb 5162 13 m/s uit West
13 Type 2 (met afgraving) [-] Koppelverband (leeg) Koppelverband (leeg) klasse Va (leeg) Eb 5162 8 m/s uit Oost

Wind



 
Rapport nr. 33652-3-MO-rev.1.0 86

 
 
 

  

In de numerieke analyse met afstanden geldt: 

 Kolom O-O is voor de oplopende opvaart, hierbij wordt de minimale afstand tussen de twee 
oplopende schepen gegeven; 

 Kolom O/A geeft de minimale onderlinge afstand tussen de twee maatgevende ontmoetende 
schepen; 

 Kolom A-A is voor de afvaart, hierbij wordt de minimale afstand tussen de twee oplopende schepen 
gegeven en wanneer relevant de afstand tot de middenpijler van de brug. 

 

Tabel 5-17: Evaluatie ontmoetingen met vier schepen in West Hoog (uitgezonderd Run 13, waarbij met 3 
schepen is gepasseerd). De paarse cel geeft een vaart met 3 schepen in de brug. In de oranje gemarkeerde 
vaarten varen er 2x Rijnmaxschepen in de afvaart. 

 
5.6.1 Variant met minimale oeverafgraving (Type 0) 

In totaal zijn er zeven ontmoetingen uitgevoerd in de variant West Hoog met minimale oeverafgraving. 
De evaluatie van de simulaties is opgenomen in Tabel 5-18. De simulaties maken duidelijk dat bij een 
vaste brug op deze locatie een passage van vier schepen (bestaande uit 2x Rijnmaxschip en 2x klasse 
Va schip) tegelijkertijd niet veilig is. Met name de onderlinge afstand tussen de schepen in de afvaart is 
ontoereikend.  
 
Simulaties tijdens eb 
De eerste 3 vaarten vinden allemaal plaats met in de buitenbocht een klasse Va schip en een 
Rijnmaxschip, verder een Rijnmaxschip en in de binnenbocht een klasse Va schip. Alle vaarten worden 
over de eb gemaakt, met de wind uit het oosten.  
In Run 1 zaten de vier schepen tijdens het moment van passeren niet naast elkaar, maar passeren er 
drie schepen tegelijkertijd in de vaste brug (zie Figuur 5-34). De simulatie is als vlot en veilig beoordeeld. 
In Run 2 zitten de vier schepen tegelijkertijd in de vaste brug. Tijdens het oplijnen naar de vaste brug is 
de onderlinge afstand tussen de oplopende afvarende schepen met 9 meter te krap (zie Figuur 5-34). 
Deze krappe afstand treedt op tijdens het oplijnen richting de vaste brug (op een scheepslengte voor 
de vaste brug). De afvarende schipper beoordeeld de afstand ook als te krap (zie enquête). De simulatie 
wordt vanwege de te krappe afstand tussen de afvarende schepen als over de limiet beoordeeld.
Run 2 wordt herhaald in Run 3 (met iets andere startposities voor de autonome klasse Va schepen). 
Ook nu is de passeerafstand tussen de afvarende schepen te krap. De simulatie wordt ook nu als over 
de limiet beoordeeld. Uit de baanplot van Run 3 is tevens te herleiden dat het afvarende Rijnmaxschip 
de vaarbaan van het oplopende Rijnmaxschip overschrijdt (zie Figuur 5-34). Simulaties met overig 

Totaal

O A O A O A O A O A O A O A O A O A O A O O (II) A A (II) O-O O/A A-A Totaal O A
1 +/- +/- +/- +/- +/- - +/- +/- +/- +/- - +/- +/- +/- + - +/- +/- +/- - + +/- + + 40 44 46 + +/- -
2 +/- - + + +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- - +/- +/- + +/- +/- +/- +/- +/- + + + + 47 37 9 - +/- -
3 +/- +/- +/- +/- +/- - +/- + +/- +/- +/- - - +/- +/- + +/- +/- +/- +/- + + + + 55 25.8 9.9 - +/- -
4 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- + +/- +/- +/- +/- +/- +/- + +/- +/- - +/- +/- + + + + 36.4 37 26 + +/- -
5 - +/- +/- +/- - - +/- +/- +/- +/- - +/- +/- - + +/- + +/- +/- + + + + 24 31.4 21.8 / 7m - -
6 + +/- + +/- +/- +/- + +/- +/- +/- +/- - +/- - + +/- +/- +/- +/- +/- + +/- + + 38 27.1 10 - - -

12 - - +/- +/- - - - +/- - +/- +/- - +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- + + + + 89 10.6 - - -
7 + +/- +/- +/- +/- +/- + - + +/- + - + +/- + + +/- +/- +/- +/- + + - + 40 [-] 23.7 - - -
8 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- + + +/- +/- +/- +/- + + + + 34.9 24.7 30.7 + - -
9 - - +/- +/- - +/- - +/- +/- +/- +/- - +/- - +/- - +/- +/- +/- +/- + + + + 32 8.9 - - -

10 - - +/- +/- - +/- - +/- - +/- - - +/- - +/- +/- +/- +/- +/- +/- + + + + 50.1 26.3 - - -
11 - - +/- - +/- - +/- - +/- - - - - +/- +/- +/- - - - + + + +/- 77 17.2 - - -
13 - +/- +/- + +/- +/- +/- +/- +/- +/- - - - - +/- +/- +/- - - - -

Sim. Nr.

Beoordeling schippers Numerieke analyse Schippers
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verkeer in de opvaart moeten aanduiden of hierbij veilig gekruist kan worden (op basis van Run 5 wordt 
ingeschat dat dit niet het geval is). 
 
In Run 12 wordt er een andere configuratie van vierstrooks verkeer getest. Dit keer varen er twee 
autonome klasse Va schepen in de opvaart en twee mensbestuurde Rijnmaxschepen in de afvaart.
De vaart maakt duidelijk dat er geen veilige onderlinge afstand tussen twee schepen in de afvaart 
gegarandeerd kan worden tijdens het oplijnen naar de vaste brug (zie Figuur 5-35). De simulatie wordt 
als over de limiet beoordeeld. 
 

 

 

Figuur 5-34: Baanplots van ontmoetingen tijdens eb in Run 1 (linksboven), Run 2 (rechtsboven) en Run 3 
tijdens passage (linksonder) en naderhand (rechtsonder). 

 
 



 
Rapport nr. 33652-3-MO-rev.1.0 88

 
 
 

  

Figuur 5-35: Baanplot van de passage in Run 12, met een te krappe afstand tussen de Rijnmaxschepen.

 
Simulaties over de vloed 
Runs 4, 5 en 6 worden uitgevoerd over de vloed met de wind uit het oosten.  
In Run 4 wordt de passage met voldoende marges op de manoeuvreermiddelen en onderlinge 
afstanden uitgevoerd. De simulatie wordt op de limiet beoordeeld, omdat het Rijnmaxschip in de afvaart 
na passage dusdanig uitscheert dat deze op de andere vaarweghelft belandt, zie Figuur 5-36. 
In Run 5 wordt de passage uit Run 4 herhaald, maar wordt er een extra schip in de opvaart gesimuleerd 
(door plaatsing van een extra bak). Dit extra schip wordt toegevoegd om te beoordelen of het afvarende 
Rijnmaxschip nog voldoende marges heeft op de manoeuvreermiddelen om veilig uit te kunnen wijken. 
Ook nu gaat de passage met voldoende marge en scheert het Rijnmaxschip in de afvaart weer uit. 
Doordat er nu wel moet worden uitgeweken voor overig verkeer (zie Figuur 5-37), moet er veel roer 
worden gebruikt. Het veiligheidscriterium voor roergebruik van het afvarende Rijnmaxschip (wat 
tegenstrooms vaart) wordt hierbij overschreden. Vanwege de uitwijkmanoeuvre is ook de afstand ten 
opzichte van het afvarende klasse Va schip te krap. De simulatie wordt vanwege de te krappe afstand 
onderling en overschrijding van de veiligheidsindex als over de limiet beoordeeld.  
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Figuur 5-36: Baanplot van Run 4 tijdens passage (links) en na passage (rechts). 

 

Figuur 5-37: Baanplot van Run 5. 
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5.6.2 Variant met oeverafgraving (Type 2) 

In totaal zijn er zeven ontmoetingen uitgevoerd in de variant West Hoog met oeverafgraving. De 
evaluatie van de simulaties is opgenomen in Tabel 5-18. De simulaties maken duidelijk dat bij een vaste 
brug op deze locatie een passage van vier schepen (bestaande uit 2x Rijnmaxschip en 2x klasse Va 
schip) tegelijkertijd niet veilig is. Met name de onderlinge afstand tussen de schepen in de afvaart is 
ontoereikend. De vaart met twee koppelverbanden en één klasse Va schip bevestigt conclusies uit 
eerder onderzoek [Ref. 2]. Deze verkeerssituatie is nautisch onveilig. 
De schippers merken op dat de oeverafgraving voor de afvaart resulteert in eerder oplijnen naar de 
vaste brug. Daardoor wordt er scherper op de middenpijler van de brug gevaren. Het risico op aanvaring 
van de middenpijler van de brug neemt bij toepassing van een oeverafgraving toe.  
 

Tabel 5-18: Evaluatie ontmoetingen voor Locatie West met oeverafgraving. 

 
Simulaties over de vloed 
Run 7 is als over de limiet beoordeeld. Het afvarende Rijnmaxschip kan door het oplopende klasse Va 
schip niet op tijd de bocht inzetten. De afstand tussen de afvarende schepen is hierbij met minder dan 
24m te krap. De schipper besluit om door het beweegbare brugdeel te gaan, zie Figuur 5-38. Hierbij 
wordt dusdanig veel vermogen (toeren) in combinatie met roer toegepast dat de manoeuvreermarges 
niet toereikend zijn. De veiligheidsindex is langdurig groter dan 1. Vanwege de te krappe onderlinge 
afstand en het overschrijden van de veiligheidsmarges wordt de simulatie als over de limiet beoordeeld. 
 
Run 7 wordt in Run 8 herhaald. Dit keer verloopt de ontmoeting vlot en veilig. Dit is te zien in de 
beoordeling van de schippers en de numerieke analyse. De baanplot van de vaart (zie Figuur 5-39) laat 
nog wel zien dat het afvarende Rijnmaxschip de baan van het opvarende Rijnmaxschip kruist. 
Aanvullende simulaties met overig verkeer in de opvaart zullen moeten aantonen of dit verkeer tijdig en 
gecontroleerd gepasseerd kan worden.  
 
 
 

Totaal

O A O A O A O A O A O A O A O A O A O A O O (II) A A (II) O-O O/A A-A Totaal O A
7 + +/- +/- +/- +/- +/- + - + +/- + - + +/- + + +/- +/- +/- +/- + + - + 40 [-] 23.7 - - -
8 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- + + +/- +/- +/- +/- + + + + 34.9 24.7 30.7 + - -
9 - - +/- +/- - +/- - +/- +/- +/- +/- - +/- - +/- - +/- +/- +/- +/- + + + + 32 8.9 - - -

10 - - +/- +/- - +/- - +/- - +/- - - +/- - +/- +/- +/- +/- +/- +/- + + + + 50.1 26.3 - - -
11 - - +/- - +/- - +/- - +/- - - - - +/- +/- +/- - - - + + + +/- 77 17.2 - - -
13 - +/- +/- + +/- +/- +/- +/- +/- +/- - - - - +/- +/- +/- - - - -

Sim. Nr.

Beoordeling schippers Numerieke analyse Schippers
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Figuur 5-38: Baanplot van Run 7. 

 

 

Figuur 5-39: Baanplot van Run 8. 

 
De schippers geven aan dat de autonome schepen met weinig padbreedte varen in vergelijking met de 
menselijk bestuurde schepen. Dit komt met name tot uiting in het roergebruik en het daarmee 
samengaande ruimtegebruik. De autonome schepen reageren direct op afwijkingen in een vaarbaan 
en doen dit met geleidelijke kleine roerhoeken. De mens reageert met kortstondige grotere roerhoeken, 
waardoor de padbreedte toeneemt. Om die reden wordt besloten om Runs 9, 10 en 11 uit te voeren 
met twee mens bestuurde Rijnmaxschepen in de afvaart. 
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In Run 9 wordt er met twee mensbestuurde Rijnmaxschepen in de afvaart ontmoet. Figuur 5-40 maakt 
duidelijk waarom de vaart als over de limiet is beoordeeld. De onderlinge afstand tussen de afvarende 
schepen is niet toereikend. Het meest noordelijk varende Rijnmaxschip (in de binnenbocht) moet krap 
om de middenpijler varen en scheert hierbij dusdanig uit dat het te dicht bij het andere afvarende 
Rijnmaxschip komt. De vaart laat zien dat er door de oeverafgraving eerder wordt opgelijnd naar de 
vaste brug, het schip in de binnenbocht maakt gebruik van de gecreëerde ruimte, maar dit helpt de 
manoeuvre niet. De oeverafgraving resulteert vanwege de mogelijkheid tot eerder oplijnen in strakker 
op de middenpijler varen, waardoor de afstanden tot de middenpijler afnemen (en het risico op 
aanvaring met de middenpijler juist vergroot wordt). 
 

Figuur 5-40: Moment van passage in Run 9. 
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Simulaties over de eb 
Run 10 en Run 11 zijn respectievelijk uitgevoerd in oosten en westen wind over de eb. In beide vaarten 
varen er twee Rijnmaxschepen voorstrooms in de binnenbocht.  
De onderlinge afstanden tussen de schepen in Run 10 is voldoende. De afstand tussen het afvarende 
Rijnmaxschip in de binnenbocht en de middenpijler is met 9 meter te krap (zie Figuur 5-41). De simulatie 
wordt daarom als over de limiet beoordeeld. De schippers geven aan dat door de oeverafgraving de 
bocht eerder wordt aangesneden, waardoor ze dichter op de middenpijler uitkomen. De oeverafgraving 
maakt passages van het vaste brugdeel om die reden niet veiliger. 
De onderlinge afstand tussen de afvarende schepen in Run 11 is op de limiet. De afstand tussen het 
afvarende Rijnmaxschip in de binnenbocht en de middenpijler is ook hier te krap (zie Figuur 5-41). Het 
Rijnmaxschip in de binnenbocht moet een te krappe bocht maken en heeft daarbij dusdanig roergebruik 
(in combinatie met het geven van meer toeren) dat ook de veiligheidsindex wordt overschreden. De 

als over de limiet beoordeeld. 
 

gevaren. In verband met het raken van de schepen in de afvaart (zie Figuur 5-42) wordt de simulatie 
als onveilig beoordeeld. 
 

Figuur 5-41: Baanplot van Run 10 (links) en Run 11 (rechts) waarbij het afvarende Rijnmaxschip in de 
binnenbocht te krap langs de middenpijler vaart. 

 

 

Figuur 5-42: Het raken van de afvarende schepen in Run 13. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Introductie 

Het uitgangspunt voor het onderzoek was een vlotte en veilige passage van een vaste hoge brug op de 
locatie West inclusief of exclusief een oeverafgraving. De vaarsnelheden voor een vlotte vaart zijn met 
de vaarweggebruikers (loodsen en binnenvaartschippers) afgestemd. Gedurende de simulaties zijn de 
snelheden aangehouden die bij deze vlotte vaart behoren. Onder voorwaarde van deze vlotte vaart is 
de veiligheid in de onderzochte situaties beoordeeld. 
Er zijn vaarten uitgevoerd met minimale oeverafgraving (type 0) en met een oeverafgraving (type 2). 
 
In een aantal simulaties zijn er restricties opgelegd aan het zeeschip en het casco. Bij het toepassen 
van restricties is er sprake van verlies van vlotheid in het gebruik van de vaarweg Nieuwe Maas ten 
opzichte van het huidige gebruik van de vaarweg. 
 
Er is voor dit onderzoek geen eenduidig beoordelingskader beschikbaar waarin de mate van 
mitigerende en restrictieve maatregelen (verkeerstechnisch dan wel infrastructureel) en de acceptatie 
daarvan worden afgewogen. De concrete invulling van aanbevelingen voor mitigerende maatregelen 
zijn daarom in principe geen onderdeel van het onderzoek. 

6.2 Conclusies ten aanzien van brug locatie West Hoog 

De evaluatie van de uitgevoerde vaarten voor locatie West met een hoge vaste brug is opgenomen in 
Tabel 6-1 en Tabel 6-2. Hierbij geldt: +: vlot en veilig, +/-: op de limiet -: niet veilig. Op basis van het 
onderzoek naar een brug op de locatie West met een hoge vaste brug en een eventuele 
oeverafgraving (zonder=type 0 en met =type 2) worden de volgende conclusies getrokken: 
 
Hoofdconclusies West Hoog (met minimale of significante oeverafgraving) 
 Verkeersituaties in de vaste brug waarbij 2x een Rijnmaxschip en 2x een Va schip passeren dan 

wel verkeersituaties met 2x dubbel koppelverband en 1x een Va schip zijn bij passage van de vaste 
brug onder maatgevende omstandigheden niet veilig. 

 Een brug met een beweebaar deel op locatie West is niet veilig te passeren zonder het opleggen 
van restricties aan de zeevaart; 

 Een brug met een beweebaar deel op locatie West met een hoge vaste brug is niet veilig te passeren 
door het maatgevende binnenvaartschip bestaande uit een Rijnmaxschip met 6 lagen containers 
onder maatgevende omstandigheden. De onveilige passages worden verklaard door de 
wisselingen in stroming en wind tijdens het oplijnen.  

 De geteste oeverafgraving is ontoereikend voor een veilige passage van het beweegbare brugdeel 
door het Rijnmaxschip met 6 lagen containers, het maatgevende zeeschip, een kleiner zeeschip en 
passage van het casco 

 Het toepassen van een oeverafgraving voor een brug op de locatie West vergroot beperkt de 
mogelijkheden voor een veilige vaart door het beweegbare deel, maar resulteert in eerder afsnijden 
van de bocht door het verkeer dat onder  de vaste brug passeert, waardoor het veiligheidsniveau 
verder daalt.  

 Een (significante) oeverafgraving helpt om eerder vrij zicht te hebben op de brug en resulteert in 
meer mogelijkheden tot oplijnen in de afvaart, maar is niet voldoende om een veilige doorvaart van 
het beweegbare deel mogelijk te maken.  
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Tabel 6-1: Totaal overzicht simulaties voor West Hoog, met minimale oeverafgraving. Hierbij geven de 
gemarkeerde vaarten de simulaties waarbij getijrestricties zijn toegepast. 

 
 

Tabel 6-2: Totaal overzicht simulaties voor West Hoog, met oeverafgraving.  

 

Locatie 
West

Vaart
Variant

1 Rijnmaxschip Leeg Opvaart Vloed 1019 13 W +/-
2 Rijnmaxschip Leeg Opvaart Vloed 1019 8 O +/-
3 Rijnmaxschip Leeg Afvaart Eb 5162 13 W -
4 Rijnmaxschip Leeg Afvaart Eb 5162 13 W +/-

5A Rijnmaxschip Leeg Afvaart Eb 5162 8 O -
5B Rijnmaxschip Leeg Afvaart Eb 5162 8 O +/-
6 Rijnmaxschip Geladen Opvaart Vloed 1019 8 O +
7 Rijnmaxschip Geladen Afvaart Eb 2607 13 W +/-
8 Rijnmaxschip Geladen Afvaart Eb 2607 8 O -
1 Zeeschip met sleepboten 2,0 knoop Opvaart Vloed 1019 8 O -
2 Zeeschip met sleepboten 2,0 knoop Opvaart Vloed 1019 13 W -
3 Zeeschip met sleepboten 2,0 knoop Afvaart Eb 5162 13 W -
7 Zelfstandig zeeschip 0,7 knoop Opvaart Eb 1019 13 W +
8 Zelfstandig zeeschip 0,2 knoop Afvaart Vloed 1019 13 W +/-
9 Zelfstandig zeeschip 1,8 knoop Afvaart Vloed 1019 13 W +
1 Kleiner zeeschip 2,0 knoop Opvaart Vloed 1019 8 O -
2 Kleiner zeeschip 2,0 knoop Opvaart Vloed 1019 13 W +/-
3 Kleiner zeeschip 2,0 knoop Afvaart Eb 5162 8 O -
4 Kleiner zeeschip 2,0 knoop Afvaart Eb 5162 13 W -
4 Casco met sleepboten 0,5 knoop Opvaart Eb 1019 6.7 O +/-
6 Casco met sleepboten 0,5 knoop Afvaart Vloed 1019 6.7 O +/-
1 Eb 5162 8 O + 
2 Eb 5162 8 O -
3 Eb 5162 8 O -
4 Vloed 1019 8 O +
5 Vloed 1019 8 O -
6 Vloed 1019 8 O -
12 Eb 5162 13 W -

West Hoog 
/ Breed   77 

meter

Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) Va (leeg)
Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) Va (leeg)
Va (leeg) Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg)

Vaste brug

Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) Va (leeg)
Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) Va (leeg)
Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) Va (leeg)
Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) Va (leeg)

West: Hoog / Breed (doorvaartbreedte 77 meter, type: hefbrug) minimale oeverafgraving

Run 
Nr.

Totaal 
beoordeling 

veiligheid

Stroming Wind 

Locatie 
West

Vaart
Variant

9 Rijnmaxschip Leeg Opvaart Vloed 1019 13 W +/-
10 Rijnmaxschip Leeg Opvaart Vloed 1019 8 O +
11 Rijnmaxschip Leeg Afvaart Eb 5162 13 W -
12 Rijnmaxschip Leeg Afvaart Eb 5162 13 W -
13 Rijnmaxschip Leeg Afvaart Eb 5162 8 O -
14 Rijnmaxschip Geladen Opvaart Vloed 1019 8 O +
15 Rijnmaxschip Geladen Afvaart Eb 5162 13 W +
16 Rijnmaxschip Geladen Afvaart Eb 5162 8 O +/-
17 Rijnmaxschip Leeg Afvaart Eb 2607 13 W -
18 Rijnmaxschip Leeg Afvaart Eb 2607 13 W +/-
4 Zelfstandig zeeschip 2,0 knoop Opvaart Vloed 1019 8 O -
5 Zelfstandig zeeschip 2,0 knoop Opvaart Vloed 1019 13 W -
6 Zelfstandig zeeschip 2,0 knoop Afvaart Eb 5162 13 W -
5 Kleiner zeeschip 2,0 knoop Opvaart Vloed 1019 8 O +/-
6 Kleiner zeeschip 2,0 knoop Opvaart Vloed 1019 13 W +/-
7 Kleiner zeeschip 2,0 knoop Afvaart Eb 5162 8 O +
8 Kleiner zeeschip 2,0 knoop Afvaart Eb 5162 13 W +
1 Casco met sleepboten 0,5 knoop Opvaart Vloed 1019 6.7 O +/-
2 Casco met sleepboten 0,2 knoop Afvaart Eb 1019 6.7 W -
3 Casco met sleepboten 0,3 knoop Afvaart Eb 1019 6.7 O +/-
7 Vloed 1019 8 O -
8 Vloed 1019 8 O +
9 Vloed 1019 8 O -
10 Eb 5162 8 O -
11 Eb 5162 13 W -
13 Eb 5162 8 O -

West  Vaste 
Brug

West Hoog 
/ Breed   77 

meter

Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) Va (leeg)
Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg) Va (leeg)
Va (leeg) Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg)

West: Hoog / Breed (doorvaartbreedte 77 meter, type: hefbrug) met oeverafgraving

Run 
Nr. Stroming Wind 

Totaal 
beoordeling 

veiligheid

Va (leeg) Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg)
Va (leeg) Va (leeg) Rijnmax (leeg) Rijnmax (leeg)

[-] Koppelverband (leeg) Koppelverband (leeg) Va (leeg)



 
Rapport nr. 33652-3-MO-rev.1.0 96

 
 
 

  

Conclusies ten aanzien van de vaste brug 
 Door het toepassen van een oeverafgraving op de locatie West zal het afvarende 

scheepvaartverkeer eerder de neiging hebben om de binnenbocht af te snijden (men vaart op de 
pijler). Hierbij wordt er ten opzichte van de situatie met minimale oeverafgraving krapper op de 
middenpijler van de vaste brug gevaren. De passeerafstanden ten opzichte van de middenpijler en 
afstanden onderling van de schepen in de afvaart zijn te krap. De afvaart zet met een oeverafgraving 
eerder de bocht in, heeft daardoor meer padbreedte en komt daarbij dichter uit op de middenpijler.

 Verkeersituaties met 4-strooks verkeer bestaande uit 2x een Rijnmaxschip en 2x een klasse Va 
schip zijn onder maatgevende condities niet veilig. Er zijn verschillende vaarten uitgevoerd met een 
enkel Rijnmaxschip in de op- en de afvaart alsmede twee Rijnmaxschepen in de afvaart. Simulaties 
met twee Rijnmaxschepen in de afvaart tonen aan dat het risico op aanvaring met de middenpijler 
van de vaste brug hoog is (omdat de afstand tot de pijler krap is). Het risico wordt hoger wanneer 
er een oeverafgraving wordt toegepast; 

 Verkeersituaties met 4-strooks verkeer zijn mogelijk alleen veilig wanneer alle maatgevende 
schepen kleiner zijn dan klasse Va (veel kleiner dan de vaarwegklasse). 

 Na passage van de vaste brug scheert de afvaart uit en beland hierbij op de vaarweghelft van de 
opvaart, dit resulteert in een verhoogde kans op aanvaringen. 

 
Conclusies ten aanzien van het beweegbare brugdeel 
 Een oeververbinding rond de bocht Van De Esch met een beweegbaar brugdeel is alleen inpasbaar 

indien er voldoende afstand langs de vaarweg ter beschikking is voor koerscorrecties voor passage 
van het beweegbare brugdeel. Voor passage van het beweegbare deel is er met of zonder 
oeverafgraving onvoldoende lengte langs de vaarweg ter beschikking. 

 Het beweegbare deel is niet veilig te passeren onder maatgevende condities door het maatgevende 
binnenvaartschip (Rijnmaxschip met 6 lagen high cube containers) en door zelfstandig varende 
zeeschepen en het transport van een casco, met of zonder oeverafgraving. 

 Na toepassing van een oeverafgraving zullen er striktere restricties qua tijpoort moeten worden 
opgelegd aan het transport  

 Na passage van het beweegbare brugdeel in de afvaart over de eb in de situatie zonder 
oeverafgraving passeren zowel het Rijnmaxschip als het zelfstandig varende zeeschip dicht langs 
de woontorens. 

 Een (significante) oeverafgraving heeft nauwelijks effect op de opvarende schepen die het 
beweegbare brugdeel passeren. De lengte langs de vaarweg (voor de opvaart en de afvaart), 
benodigd voor koerscorrecties in de lokaal variabele dwarsstroom en windcondities voor passage 
van het beweegbaar brugdeel is ontoereikend voor zowel de zelfstandige varende zeevaart (feeder) 
als het Rijnmax binnenvaartschip met 6 lagen containers.  

 De kleinere zeevaart (bulkcarrier) heeft profijt van de oeverafgraving in de afvaart en kan dan wel 
zonder restricties aan de tijpoort passeren. In de opvaart zijn restricties ook voor de kleinere 
zeevaart van toepassing.  

 Met een minimale oeverafgraving kan de binnenbocht minder makkelijk worden genomen door het 
Rijnmaxschip met 6 lagen containers (die het beweegbare deel passeert), waardoor er minder 
ruimte is voor het overige vaarwegverkeer. 

 In een aantal vaarten met het Rijnmaxschip is door de schippers vaart terug genomen. De 
vaarsnelheid is nog steeds vlot, maar resulteert in een langere openingsduur van het beweegbare 
brugdeel. 

 19. Dit 

einde van de Koningshaven is. In de opvaart duurt het dan circa 12 minuten voordat het schip het 
beweegbare deel gepasseerd is. Er zijn voor dit zeeschip geen uitwijkmogelijkheden; 
 

  

                                                   
19 Op basis van inschatting wordt dit punt ook valide geacht voor grotere zeeschepen. 
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6.3 Conclusies ten aanzien van restricties voor de zeevaart door het beweegbare brugdeel in 
de situatie met minimale oeverafgraving 

 Het verplicht stellen van sleepbootassistentie voor zeeschepen met een lengte tot 150 meter voor 
passage van het beweegbare brugdeel is geen effectieve mitigerende maatregel. Het gebruikt van 
de voorsleepboot resulteert in een hogere voorwaartse snelheid. Omdat in de opvaart na passage 
van de brug een krappe bocht gevaren moet worden, dient de snelheid juist laag te zijn. Het 
zeeschip scheert met name in de opvaart te ver uit, waardoor ook het oplijnen naar de Van 
Brienenoordbrug wordt bemoeilijkt. De lengte om op te lijnen tussen de Van Brienenoordbrug en 
nieuwe brug blijft na verplicht stellen sleepboten ontoereikend. 

 

 Het opleggen van tijpoortrestricties voor passage van de zeevaart door het beweegbare brugdeel 
resulteert in verminderd gebruik van de vaarweg de Nieuwe Maas. Bij de geteste windcondities (2% 
overschrijdingswaarde van de maatgevende sectoren) zijn de tijpoort restricities voor het 
maatgevende zeeschip (een container feeder van 149m lang) als volgt: 

Met Nieuwe brug Huidige situatie 
Zonder Nieuwe brug 

 
vaarten over de eb.  

 Opvarend max. 0.5 knopen eb en geen 
vaarten over de vloed. 

 Afvarend max. 2.0 knopen vloed en eb.  
 Opvarend max. 2.0 knopen vloed en eb. 

Hierbij gelden de stroomsnelheden gedurende passage van het midden van de Koningshaven.

 Voor andere maten van zeeschepen dan onderzocht zullen ook restricties van toepassing zijn. De 
huidige richtlijnen tijgebonden schepen zullen bij het opleggen van striktere tijpoorten herzien 
moeten worden. Simulaties met een kleiner zeeschip (een bulkcarrier) tonen aan dat ook binnen 
het huidig tijpoort de nieuwe brug niet veilig gepasseerd kan worden. Gegeven de slechtere 
manoeuvreereigenschappen van deze bulkcarrier ten opzichte van de container feeder is de 
verwachting dat, ondanks de kleinere afmetingen van de bulkcarrier, in de situatie zonder 
oeverafgraving de restricties voor de container feeder ook van toepassing zijn voor dit schip.

 Het opleggen van tijpoortrestricties aan de zeevaart betekent een zwaardere eis voor de passage 
van dit vaarwegtraject inclusief het totaal van alle bruggen (Erasmusbrug-Koningshavenbrug-Van 
Brienenoordbrug).  Omdat de mogelijkheden tot passeren van de drie bruggen verder wordt beperkt 
door de bedieningstijden/openingstijden van de bruggen, zullen ook de bedieningsregimes van de 
bruggen op elkaar moeten worden afgestemd, om gelijk blijvende functionaliteit van de vaarweg te 
bereiken. 

 Geconcludeerd wordt dat bij toepassing van een brug op de locatie West met minimale 
oeverafgraving er striktere restricties aan het tijpoort moeten worden opgelegd aan zeeschepen en 
transporten. Dit houdt in dat er ten opzichte van het huidige gebruik van de vaarweg Nieuwe Maas 
er verlies aan vlotheid zal optreden. Bij het opleggen van striktere tijpoortrestricties aan de passage 
van zeeschepen en transporten zullen de huidige limieten conform [Ref. 4] moeten worden herzien. 
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6.4 Aanbevelingen 

Mogelijkheid tot inpassing van een brug 
 De simulaties met de maatgevende schepen door het beweegbare brugdeel zijn uitgevoerd met 

één enkel schip. Overige vaart en met name kruisend verkeer, bemoeilijken de manoeuvres omdat 
het beweegbare deel voor de opvaart aan de tegenoverliggende oever zit. Om de hinder en risico 
voor het overige scheepvaartverkeer in de opvaart en in de afvaart en de mogelijkheid tot kruisen 
daarvan te kwantificeren zijn aanvullende studies van het verkeersbeeld nodig bij het verder 
uitwerken van een brug; 

 Onderzocht zal moeten worden in hoeverre er in de huidige situatie passages voorkomen van drie 
dan wel vier schepen tegelijkertijd (onder kritische omstandigheden) en in hoeverre een 
oploopverbod de veiligheid vergroot en de vlotheid vermindert.  

 
Verdere uitwerking detailniveau van een brug 
 Binnen de kaders van de uitgevoerde studie is nog geen onderzoek gedaan naar de verandering 

van de stromingspatronen direct rond de pijlers van een eventuele brug. De vormgeving en daarmee 
gepaard gaande omstroming van pijlers resulteert mogelijk in een lokale toename van de 
dwarsstroomcomponent, die nadelig kan zijn voor de scheepvaart. Bij een verdere uitwerking van 
een brug dient de vormgeving van de pijlers meegenomen te worden in de stromingsberekeningen; 

 Bij een verdere uitwerking van een brug zijn aanvullende studies nodig om het risico op aanvaringen 
van de scheepvaart met brugpijlers te kwantificeren en om het risico op aanvaringen van de 
scheepvaart met het vaste brugdek te kwantificeren; 

 Bij toepassing van het type hefbrug wordt aanbevolen te verifiëren of en in welke mate het 
hefgedeelte een beperking in de hoogte voor de scheepvaart vormt. 

 
Vormgeving beweegbaar brugdeel 
 Voor deze locatie (West) wordt het bijdraaien van de pijlers in het vaarwater met 10 graden naar 

160-340 N aanbevolen, dusdanig dat de strekking van het beweegbare brugdeel gelijk is aan de 
hoofdrichting van de vloedstroming; 

 De middenpijler dient 1,2 meter minder breed uitgevoerd te worden dan wel in oostelijke richting te 
worden verplaatst, omdat deze met de meest noord westelijke hoekpunt nu in de wettelijke vaargeul 
steekt.  

 
Vaste brug 
 Het onderzoeken van de mogelijkheid tot passages van drie binnenvaartschepen (waarvan twee 

maatgevende schepen) onder maatgevende omstandigheden in de huidige situatie, om daarmee 
de impact van de vaste brug op eventuele restricties aan vlotheid (zoals een oploopverbod) vast te 
stellen. Binnen deze beoordeling moet meegenomen worden of het koppelverband hierbij bij een 
gecontroleerde vaart op de tegenoverliggende vaarweghelft zou kunnen belanden (wat nautisch 
onveilig is). 

 
Passage zeevaart 
 Voor een gecontroleerde passage met voldoende manoeuvreerreserves van het door sleepboten 

geassisteerde transport door een smal beweegbaar brugdeel zal onderzocht moeten worden of het 
transport begeleid kan worden door sterkere duwboten, waarbij een passage van de overige 
bruggen op de vaarweg ook mogelijk is in dezelfde tijpoort. De duwboten mogen hierbij niet groter 
zijn qua afmetingen, omdat anders de overige bruggen (Erasmusbrug, Koninginnebrug en Van 
Brienenoordbrug) niet te passeren zijn. 

 Voor de loodsen op zeeschepen wordt aanbevolen om aanvullende training op procedures uit te 
voeren als voorbereiding op vaarten door het beweegbare brugdeel. De training betreft met name 
het bekend geraken met het oplijnen en het passeren van het beweegbaar brugdeel.  
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APPENDIX 1 WINDKLIMAAT 

 

Tabel 1: Frequentie van voorkomen van potentiele windsnelheid per richtingssector voor meetstation 343 
(Rotterdam Geulhaven). 

 

Tabel 2:  Frequentie van voorkomen van windsnelheid per richtingssector voor meetstation 343 (Rotterdam 
Geulhaven), rekening houdend met ruwheid voorland. 

Kalm / 
Var

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 Totaal [%] uren / jaar

0 1 0.25 0.35 0.28 0.16 0.12 0.12 0.23 0.24 0.19 0.13 0.16 0.29 0.45 2.97 0 100.00 8760

1 2 0.02 1.35 1.17 0.57 0.26 0.36 0.89 0.78 0.53 0.42 0.38 0.71 1.46 8.90 1 97.028 8500

2 3 0.00 1.20 1.65 1.13 0.44 0.45 1.90 1.53 0.80 0.98 0.68 1.01 1.52 13.30 2 88.130 7720

3 4 1.00 1.52 1.43 0.64 0.54 2.11 2.47 1.25 1.56 1.06 1.13 1.41 16.12 3 74.830 6555

4 5 0.00 0.79 1.09 1.25 0.87 0.61 1.44 2.25 1.51 1.83 1.44 1.12 1.32 15.52 4 58.707 5143

5 6 0.54 0.72 0.92 0.91 0.61 0.78 1.87 1.66 1.80 1.52 0.97 1.08 13.36 5 43.191 3784

6 7 0.37 0.46 0.63 0.78 0.50 0.39 2.10 2.01 1.69 1.33 0.79 0.79 11.82 6 29.828 2613

7 8 0.19 0.26 0.36 0.51 0.33 0.15 0.76 1.84 1.44 1.02 0.56 0.46 7.89 7 18.005 1577

8 9 0.09 0.14 0.22 0.30 0.14 0.03 0.42 0.71 1.09 0.66 0.39 0.25 4.45 8 10.111 886

9 10 0.04 0.05 0.10 0.14 0.03 0.01 0.19 0.41 0.82 0.44 0.28 0.13 2.64 9 5.666 496

10 11 0.01 0.02 0.03 0.04 0.01 0.00 0.08 0.21 0.51 0.28 0.17 0.07 1.43 10 3.023 265

11 12 0.01 0.01 0.01 0.04 0.00 0.00 0.02 0.09 0.34 0.14 0.11 0.04 0.79 11 1.596 140

12 13 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.21 0.06 0.06 0.01 0.42 12 0.807 70.7

13 14 0.00 0.00 0.00 0.01 0.10 0.03 0.03 0.01 0.19 13 0.385 33.7

14 15 0.00 0.01 0.07 0.02 0.02 0.00 0.12 14 0.196 17.2

15 16 0.00 0.03 0.01 0.01 0.05 15 0.074 6.5

16 17 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 16 0.028 2.5

17 18 0.00 0.00 0.00 0.01 17 0.012 1.0

18 19 0.00 0.00 0.00 0.00 18 0.007 0.6

19 20 0.00 0.00 0.00 19 0.002 0.2

20 21 0.00 0.00 20 0.001 0.1

21 22 21 0.000 0.0

22 23 22 0.000 0.0

23 24 23 0.000 0.0

24 25 24 0.000 0.0

0.27 5.94 7.37 6.80 5.05 3.71 7.92 12.74 11.27 13.06 9.24 7.64 8.99 100.00

Wind speed [m/s]
Wind direction [°N] (coming from) Wind 

speed 
[m/s]

Overschrijding

Totaal [%]
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Tabel 3:  Frequentie van voorkomen van potentiele windsnelheid per richtingssector voor meetstation 344 
(Rotterdam Zestienhoven). 

 

Tabel 4:  Frequentie van voorkomen van windsnelheid per richtingssector voor meetstation 344 (Rotterdam 
Zestienhoven), rekening houdend met ruwheid voorland. 

 
 
 
  

Kalm / 
Var

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 Totaal [%] uren / jaar

0 1 0.86 0.11 0.10 0.05 0.06 0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 0.09 0.09 0.10 1.86 0 100.00 8760

1 2 0.52 0.76 1.01 0.73 0.51 0.52 0.62 0.78 0.56 0.60 0.73 0.52 0.57 8.43 1 98.145 8597

2 3 0.02 1.22 1.38 1.37 0.98 1.10 0.92 1.53 0.89 1.10 1.42 0.76 0.79 13.49 2 89.715 7859

3 4 0.00 1.20 1.09 1.48 1.23 1.13 0.96 2.09 1.37 1.58 1.55 0.95 0.98 15.63 3 76.227 6678

4 5 0.00 0.95 0.79 1.41 1.25 0.89 0.85 1.84 1.45 1.55 1.52 0.99 0.89 14.40 4 60.598 5308

5 6 0.58 0.73 0.91 0.92 0.65 0.74 1.58 1.42 1.49 1.39 0.89 0.80 12.09 5 46.199 4047

6 7 0.46 0.51 0.61 0.54 0.34 0.37 1.32 1.73 1.58 1.12 0.55 0.50 9.64 6 34.104 2988

7 8 0.28 0.36 0.38 0.35 0.20 0.31 0.97 1.62 1.53 1.00 0.49 0.55 8.05 7 24.464 2143

8 9 0.13 0.22 0.22 0.17 0.09 0.16 0.60 1.35 1.21 0.56 0.35 0.29 5.36 8 16.417 1438

9 10 0.11 0.14 0.09 0.06 0.04 0.09 0.37 1.01 1.03 0.56 0.34 0.20 4.02 9 11.059 969

10 11 0.06 0.04 0.02 0.03 0.01 0.02 0.19 0.50 0.62 0.38 0.21 0.09 2.19 10 7.039 617

11 12 0.04 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 0.16 0.58 0.71 0.32 0.14 0.08 2.08 11 4.851 425

12 13 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.06 0.30 0.44 0.19 0.09 0.05 1.17 12 2.773 242.9

13 14 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.17 0.35 0.13 0.05 0.03 0.78 13 1.600 140.2

14 15 0.00 0.00 0.01 0.06 0.18 0.06 0.03 0.02 0.37 14 0.824 72.2

15 16 0.00 0.01 0.03 0.12 0.05 0.02 0.01 0.23 15 0.459 40.2

16 17 0.01 0.02 0.05 0.02 0.01 0.00 0.11 16 0.230 20.2

17 18 0.00 0.01 0.03 0.02 0.00 0.00 0.06 17 0.124 10.9

18 19 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.04 18 0.068 6.0

19 20 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 19 0.030 2.6

20 21 0.00 0.00 0.00 0.01 20 0.016 1.4

21 22 0.00 0.00 0.00 0.01 21 0.010 0.8

22 23 0.00 0.00 22 0.003 0.3

23 24 0.00 0.00 23 0.001 0.1

24 25 0.00 0.00 24 0.000 0.0

1.40 5.93 6.43 7.30 6.13 5.06 5.15 11.66 13.15 14.27 11.10 6.48 5.94 100.00

Wind snelheid 
[m/s]

Wind richting [°N] (vandaan komend) Wind 
snelheid 

[m/s]

Overschrijding

Totaal [%]

Kalm / 
Var

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 Totaal [%] uren / jaar

0 1 0.89 0.29 0.34 0.45 0.25 0.21 0.51 0.57 0.49 0.43 0.41 0.22 0.28 5.35 0 100.00 8760

1 2 0.50 1.01 1.19 0.97 0.75 0.62 0.87 1.36 0.78 0.98 1.37 0.67 0.68 11.76 1 94.654 8292

2 3 0.01 1.08 1.12 1.66 1.16 1.17 1.07 2.00 1.25 1.25 1.21 0.71 0.79 14.48 2 82.892 7261

3 4 0.00 1.28 1.25 1.54 1.36 1.28 1.00 2.14 1.57 1.91 1.70 1.02 1.06 17.13 3 68.408 5993

4 5 0.87 0.93 1.17 1.17 0.81 0.74 1.97 1.88 1.70 1.62 1.00 0.97 14.81 4 51.283 4492

5 6 0.53 0.60 0.73 0.68 0.51 0.46 1.37 1.79 1.49 1.10 0.83 0.73 10.83 5 36.471 3195

6 7 0.41 0.49 0.43 0.45 0.28 0.32 0.95 1.68 1.65 1.10 0.67 0.58 9.01 6 25.643 2246

7 8 0.20 0.27 0.23 0.18 0.12 0.14 0.70 1.62 1.17 0.76 0.48 0.38 6.25 7 16.632 1457

8 9 0.13 0.15 0.09 0.08 0.05 0.04 0.29 0.90 1.16 0.64 0.34 0.20 4.07 8 10.386 910

9 10 0.07 0.05 0.02 0.03 0.01 0.01 0.20 0.75 0.88 0.43 0.22 0.10 2.77 9 6.319 554

10 11 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.05 0.23 0.64 0.30 0.13 0.07 1.50 10 3.547 311

11 12 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.13 0.47 0.20 0.10 0.05 1.00 11 2.043 179

12 13 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.26 0.12 0.05 0.03 0.51 12 1.042 91.3

13 14 0.00 0.01 0.02 0.15 0.06 0.03 0.01 0.28 13 0.534 46.8

14 15 0.00 0.01 0.07 0.03 0.01 0.00 0.13 14 0.252 22.1

15 16 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.05 15 0.121 10.6

16 17 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.04 16 0.069 6.1

17 18 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 17 0.028 2.5

18 19 0.01 0.00 0.00 0.01 18 0.015 1.3

19 20 0.00 0.00 0.00 19 0.007 0.6

20 21 0.00 0.00 20 0.003 0.3

21 22 0.00 0.00 21 0.001 0.1

22 23 0.00 0.00 22 0.000 0.0

23 24 23 0.000 0.0

24 25 24 0.000 0.0

1.40 5.93 6.43 7.30 6.13 5.06 5.15 11.66 13.15 14.27 11.10 6.48 5.94 100.00Totaal [%]

Wind snelheid 
[m/s]

Wind richting [°N] (vandaan komend) Wind 
snelheid 

[m/s]

Overschrijding
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Tabel 5:  Frequentie van voorkomen van windsnelheid per richtingssector voor meetstation 348 (Rotterdam 
Cabauw), rekening houdend met ruwheid voorland. 

  

Kalm / 
Var

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 Totaal [%] uren / jaar

0 1 0.65 0.25 0.24 0.06 0.08 0.18 0.62 0.62 0.58 0.51 0.51 0.16 0.46 4.93 0 100.00 8760

1 2 0.02 1.49 1.51 1.46 1.46 1.26 1.26 1.51 1.58 1.02 0.99 1.26 1.14 15.94 1 95.072 8328

2 3 0.00 0.80 0.95 0.59 0.72 0.92 1.60 2.04 2.50 1.48 1.48 0.54 1.00 14.63 2 79.132 6932

3 4 0.00 1.50 1.99 1.75 2.31 1.61 1.36 2.12 3.01 1.91 1.55 1.98 1.54 22.62 3 64.499 5650

4 5 0.00 0.74 0.85 0.91 1.04 1.33 0.74 1.44 2.11 1.79 1.18 1.12 0.96 14.20 4 41.876 3668

5 6 0.44 0.46 0.56 0.42 0.27 0.42 1.11 1.79 1.56 0.83 0.61 0.55 9.02 5 27.672 2424

6 7 0.29 0.34 0.33 0.49 0.31 0.23 1.10 2.03 1.41 0.94 0.57 0.42 8.46 6 18.654 1634

7 8 0.14 0.12 0.15 0.10 0.05 0.07 0.31 0.90 1.02 0.56 0.26 0.23 3.91 7 10.193 893

8 9 0.06 0.09 0.08 0.07 0.03 0.02 0.17 0.60 0.72 0.34 0.29 0.12 2.59 8 6.284 550

9 10 0.04 0.02 0.02 0.04 0.00 0.00 0.08 0.33 0.62 0.27 0.10 0.05 1.57 9 3.695 324

10 11 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04 0.18 0.43 0.14 0.08 0.03 0.91 10 2.128 186

11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.09 0.27 0.10 0.04 0.01 0.55 11 1.216 107

12 13 0.00 0.01 0.07 0.17 0.04 0.01 0.00 0.31 12 0.668 58.5

13 14 0.00 0.00 0.02 0.09 0.03 0.01 0.00 0.16 13 0.363 31.8

14 15 0.00 0.01 0.07 0.02 0.00 0.00 0.10 14 0.202 17.7

15 16 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.05 15 0.102 8.9

16 17 0.02 0.01 0.00 0.03 16 0.054 4.7

17 18 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 17 0.027 2.4

18 19 0.00 0.00 0.01 18 0.016 1.4

19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 19 0.008 0.7

20 21 0.00 0.00 0.00 20 0.004 0.4

21 22 0.00 0.00 0.00 21 0.002 0.2

22 23 0.00 0.00 0.00 22 0.002 0.1

23 24 0.00 0.00 23 0.000 0.0

24 25 24 0.000 0.0

0.68 5.76 6.58 5.90 6.75 5.95 6.31 10.57 15.80 13.14 9.00 7.04 6.52 100.00Totaal [%]

Wind speed [m/s]
Wind direction [°N] (coming from) Wind 

speed 
[m/s]

Overschrijding
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APPENDIX 2 BAANPLOTS SIMULATIES: MAATGEVEND RIJNMAXSCHIP MET 6-
LAGEN HIGH CUBE CONTAINERS 
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APPENDIX 3 DATAPLOTS SIMULATIES: MAATGEVEND RIJNMAXSCHIP MET 6-
LAGEN HIGH CUBE CONTAINERS 
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APPENDIX 4 ENQUETES SIMULATIES: MAATGEVEND RIJNMAXSCHIP MET 6-
LAGEN HIGH CUBE CONTAINERS 
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APPENDIX 5 BAANPLOTS SIMULATIES: MAATGEVEND ZEESCHIP (FEEDER)
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APPENDIX 6 DATAPLOTS SIMULATIES: MAATGEVEND ZEESCHIP (FEEDER)
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APPENDIX 7 ENQUETES SIMULATIES: MAATGEVEND ZEESCHIP 
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APPENDIX 8 BAANPLOTS SIMULATIES: MAATGEVEND CASCO 



 
Rapport nr. 33652-3-MO-rev.1.0 147

 
 
 

  

APPENDIX 9 DATAPLOTS SIMULATIES: MAATGEVEND CASCO 
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APPENDIX 10 ENQUETES SIMULATIES: MAATGEVEND CASCO 
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APPENDIX 11 BAANPLOTS SIMULATIES: KLEINER ZEESCHIP (BULKCARRIER) 
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APPENDIX 12 DATAPLOTS SIMULATIES: KLEINER ZEESCHIP (BULKCARRIER) 
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APPENDIX 13 ENQUETES SIMULATIES: KLEINER ZEESCHIP 
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APPENDIX 14 BAANPLOTS SIMULATIES: BINNENVAARTSCHEPEN DOOR DE 
VASTE BRUG  
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APPENDIX 15 DATAPLOTS SIMULATIES: BINNENVAARTSCHEPEN DOOR DE 
VASTE BRUG  
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APPENDIX 16 ENQUETES: BINNENVAARTSCHEPEN DOOR DE VASTE BRUG 
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APPENDIX 17 BAAN- EN DATAPLOTS FAST-TIME SIMULATIES: 6-LAAGS 
RIJNMAX SCHIP DOOR BEWEEGBAAR DEEL WEST HOOG 
ZONDER OEVERAFGRAVING  
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APPENDIX 18 STROOMBEELDEN SVASEK 

 



 
Rapport nr. 33652-3-MO-rev.1.0 157

 
 
 

  

APPENDIX 19 DOLPHIN 
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APPENDIX 20  

 
 



 

  

 


