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1 INTRODUCTIE 

1.1 Algemeen 

De stuwen in de Maas hebben het einde van hun technische levensduur bereikt en zijn aan vervanging 

toe. In het kader van RWS Ontwerpt stelt RWS – GPO/PPO de uitgangspunten op voor vervanging van 

de Maasstuwen. De Richtlijnen Vaarwegen 2020 schrijven bij vervanging of nieuwbouw van een stuw 

één grote doorvaartopening voor of indien dit niet realiseerbaar is twee openingen van voldoende 

breedte. De richtlijnen beperken zich hierbij tot een stroomsnelheid van maximaal 2,5 m/s. Aangezien 

bij de Maasstuwen van hogere stroomsnelheden sprake kan zijn en er om redenen van 

hoogwaterveiligheid bij RWS Ontwerpt een voorkeur bestaat voor een variant met drie openingen, is 

nader onderzoek nodig om te bepalen in hoeverre een modelvariant met twee doorvaartopeningen (van 

ca. 38 m breed) en een derde opening (van 38 m breed, of minder breed, afhankelijk van de beschikbare 

ruimte in het rivierbed van het betreffende stuwcomplex) verantwoord is, dan wel verantwoord te maken 

is, voor een veilige passage van de scheepvaart op het moment dat  de stuw gestreken is. 

 

Voor het verder uitwerken van een schetsontwerp voor de stuw, dat mogelijk model kan staan voor de 

andere Maasstuwen,  is door RWS gekozen voor de stuw in de Maas bij Sambeek. Uitgangspunt hierbij 

zijn twee doorvaartopeningen van 38 m breed en een derde opening van 24 m breed [Ref 3.]. De 

onderstaande figuren tonen de huidige stuw bij Sambeek (Figuur 1-1 en Figuur 1-2) en het 

schetsontwerp (bovenaanzicht) voor de vervangende stuw (Figuur 1-3). Uit oogpunt van 

bestuurbaarheid is voor de afvaart gekozen voor een midden opening van 38 m. Om de opvaart aan de 

eigen oever te houden en niet te laten kruisen met de afvaart is de andere 38 m opening aan de 

linkeroever (strekdam) gesitueerd en de smalle opening aan de rechteroever.   

 

RWS heeft MARIN opdracht gegeven om de doorvaarbaarheid te toetsen van het schetsontwerp voor 

een nieuwe stuw in de Maas bij Sambeek aan de hand van fast-time simulaties en aanvullend het 

verwerken van de resultaten in een voorstel voor aanpassing van de Richtlijnen Vaarwegen 2020. 

 

 
Figuur 1-1: Huidige stuw Sambeek 

 

 

 



 

 Rapport nr. 34293-1-MO-rev.2 2 

 

 
 

  

 
Figuur 1-2: Huidige stuw- en sluiscomplex bij Sambeek 

 

 
Figuur 1-3: Bovenaanzicht schetsontwerp voor de nieuwe stuw 

 

Rechter oever 

Linker oever – midden eiland 

stroomrichting 
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1.2 Doelstelling 

Het onderzoek is gericht op doorontwikkeling van de Richtlijnen Vaarwegen 2020 enerzijds en 

ondersteuning van RWS Ontwerpt (vervanging Maasstuwen) anderzijds. De doelstelling is uitbreiding 

van het onderdeel stuwen van de Richtlijnen Vaarwegen 2020 en toetsing op doorvaarbaarheid van 

een schetsontwerp van stuw Sambeek, die model staat voor een aantal andere Maasstuwen. Het 

beoogde resultaat is daarbij het verkrijgen van inzicht in hoeverre een eerste schetsontwerp voor de 

stuw bij Sambeek verantwoord is voor passage van de binnenvaart bij geopende stuw. Dit wordt 

vervolgens gebruikt voor uitbreiding en aanpassing van de Richtlijnen Vaarwegen 2020. 

1.3 Inhoud van het rapport 

In dit rapport worden de volgende zaken behandeld: 

 Opzet simulatiedatabase; Hoofdstuk 2 

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

 Analyse van de fast-time manoeuvreersimulaties; Hoofdstuk 4 

 Vertaling naar de Richtlijnen Vaarwegen Hoofdstuk 5 

 Conclusies en aanbevelingen. Hoofdstuk 6 
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2 OPZET SIMULATIEDATABASE 

Voor de studie is een aparte simulatiedatabase opgesteld, die alle voor het onderzoek relevante 
aspecten bevat. De database bevat: 

 Omgevingsdatabase rond de stuw: 
O Waterdieptes en oeverlijnen; 
O Omgevingscondities (wind, waterstanden en stroming); 
O Visuele 2-D representatie van het gebied (elektronische kaart), inclusief de nieuw 

ontworpen stuw. 

 Manoeuvreermodel van het schip; 

 Scenario’s: initiële posities, vaarbanen, snelheden. 

2.1 Omgevingsdatabase 

De omgevingsdatabase is gebaseerd op een Electronical Nautical Chart (ENC) van het gebied rond de 

stuw bij Sambeek. De ENC is aangepast op basis van inpassingstekening “stuw Sambeek met CAD 

ondergrond – 3D View –{3D}.dwg van 23-9-2022, zoals aangeleverd door RWS. Een overzicht van de 

inpassingstekening geprojecteerd op een ondergrond met de bestaande stuw is weergegeven in Figuur 

2-1. 

 

In de ENC zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd: 

 de oude stuw is verwijderd en de nieuwe stuw is in lijn met de overzichtstekening in de kaart 

opgenomen; 

 de oeverlijn van het midden eiland aan de benedenstroomse kant van de stuw is iets naar binnen 

gelegd om aan te sluiten op het talud in de inpassingstekening. 

 

 

Figuur 2-1: Inpassingstekening voor het schetsontwerp van de stuw. 
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Een voorbeeld van de aangepaste ENC is opgenomen in Figuur 2-2. 

 

 

Figuur 2-2: ENC met de nieuwe stuw 

2.2 Omgevingscondities 

In de navolgende paragrafen worden de omgevingscondities besproken. De omgevingscondities 

beschrijven de windcondities, de waterstand en de stroming. Golven zijn in het projectgebied niet 

meegenomen (de golven worden verondersteld een korte lengte te hebben, zijn niet hoog en daarom 

zijn windeffecten op het schip dominant).  

2.2.1 Bodem, waterstand en stroming  

De bodemdiepte is 3,6 m + NAP bovenstrooms van de stuw en 3,4 m + NAP benedenstrooms van de 

stuw. Het waterstandverschil tussen een locatie op 200 m voor de stuw en een locatie 200 m na de 

stuw bedraagt 0,20 m. In de simulatiedatabase is de waterstand in het hele gebied constant. In lijn 

hiermee is ook de bodemdiepte in het hele gebied contant gehouden met een waterdiepte in het hele 

gebied van 7,30 m. Het effect van het verval op het schip wordt verrekend in het simulatiemodel als een 

positieafhankelijke extra kracht werkend op het schip. Hierbij is rekening gehouden met een verval van 

0,20 m over een lengte van 400 m rond de stuw (van 200 m boven de stuw tot 200 m beneden de stuw) 

en een verval van 0,13 m per km over de rest van de voorhaven en de rivier. Het laatste is geschat op 

basis van de betrekkingslijnen Maas versie 2021_2022. 

 

De stroombeelden bij een rivierafvoer van 1.400 m3/s zijn aangeleverd door Deltares [Ref 4.]. De 

tijdsafhankelijke 3-D stroombeelden zijn kwadratisch gemiddeld over de diepgang van het schip (3,5 m) 

en beschikbaar over een periode van 30 minuten met een resolutie in tijd van 5 seconden en een 

spatiale resolutie van 5 m over een gebied van 400 m boven de stuw tot 400 m beneden de stuw. Buiten 

dit gebied is de stroom constant. Zie Figuur 2-3 voor een impressie van de stroom. De stuw veroorzaakt 

een werveling benedenstrooms van de stuw met een periode van ca. 9 minuten, dat wil zeggen na 9 

minuten herhaalt de wervel zich. Aan de zijkant zijn de effecten van de wervel erg sterk aanwezig, zoals 

in de figuur ook zichtbaar is. 
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Figuur 2-3: Impressie van het stroombeeld voor één tijdstip (snelheid in m/s) 

2.2.2 Windklimaat en windconditie 

Tijdens de simulaties wordt een windconditie meegenomen, bestaande uit een gemiddelde 

windsnelheid en richting. Windvlagen worden gesimuleerd op basis van een Davenport spectrum, 

rekening houdend met de gemiddelde wind snelheid en de lokale terreinruwheid.  

Documenten ten grondslag aan de huidige Richtlijnen Vaarwegen 2020 geven aan dat met betrekking 

tot de windconditie een windsterkte met een overschrijdingskans van 2% over alle richtingen en een 

overschrijdingskans van 5% per sector van 30 graden voor vaarweginrichting acceptabel is.  

 

Voor de wind is uitgegaan van gegevens voor de potentiele wind van het KNMI. Deze potentiele 

windsnelheden zijn windsnelheden, die zijn gecorrigeerd voor de terreinruwheid in de omgeving van 

het meetstation en omgerekend naar de referentieruwheid van 0.03 voor open grasland. Hierdoor kan 

de data ook op andere locaties in de buurt van het meetstation worden toegepast (rekening houdend 

met de lokale ruwheidslengte). De potentiele wind data van het KNMI is ter beschikking als tijdserie van 

uurgemiddelde waarden op 10 meter hoogte. Ten behoeve van simulaties voor stuw Sambeek is van 

het volgende windstation van het KNMI de tijdserie van potentiele winddata als basis genomen: 

 Station 375: Volkel, voor de periode 1991-2020. 

 

Tabel 2-1 geeft de frequentietabel die is afgeleid uit de tijdserie met potentiele winddata en Figuur 2-4 

geeft de overschrijdingskans van de windsnelheid over alle richtingen en per sector. We zien dat de 2% 

overschrijdingswaarde over alle richtingen (9,8 m/s) en de 5% overschrijdingswaarde voor de sector 

ZW (9,7 m/s) vrijwel gelijk zijn. Voor de windconditie wordt daarom een waarde van 9,8 m/s gehanteerd 

Rechter oever 

Linker oever – midden eiland 
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uit de richting ZW. Dit betreft een genormaliseerde uurgemiddelde waarde op 10 m hoogte. Ten 

behoeve van de simulaties wordt dit omgerekend naar een referentiehoogte van 4 m, waarvoor de 

windcoëfficiënten van het manoeuvreermodel geldig zijn. De referentieruwheid van 0,03 voor open 

grasland wordt gelijk gehouden, waardoor de vlaagderigheid beperkt is en weinig effect zal hebben op 

de geladen schepen. De potentiele windsnelheid op 4 m hoogte is 8,25 m/s. De vlaagderigheid zorgt 

ervoor dat de wind varieert tussen 7,5 m/s en 9,0 m/s. 

   

Tabel 2-1: Frequentie van voorkomen van potentiele windsnelheid per richtingssector voor meetstation 375 

(Volkel). 

 
 
 

 

Figuur 2-4: Overschrijdingskansen van de windsnelheid voor meetstation 375 (Volkel) 

Kalm / 

Var
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 Totaal

0 1 1.22 0.08 0.08 0.10 0.10 0.07 0.07 0.07 0.10 0.08 0.07 0.07 0.09 2.20 0 100.00 8760

1 2 1.92 1.14 0.88 1.06 0.93 0.68 0.70 0.69 1.01 0.93 0.81 1.05 1.04 12.83 1 97.797 8567

2 3 0.44 1.97 1.70 1.69 1.58 1.32 1.31 1.38 2.03 2.02 2.02 1.61 1.24 20.29 2 84.968 7443

3 4 0.02 1.10 1.40 1.69 1.46 1.16 1.31 1.72 2.63 2.73 1.86 1.36 0.94 19.38 3 64.673 5665

4 5 0.01 0.64 0.92 1.44 0.93 0.75 0.92 1.57 2.86 2.68 1.58 1.04 0.63 15.98 4 45.296 3968

5 6 0.00 0.27 0.55 1.00 0.59 0.47 0.48 1.09 2.40 2.26 1.15 0.29 0.15 10.69 5 29.315 2568

6 7 0.07 0.25 0.64 0.35 0.22 0.23 0.67 2.07 1.80 0.79 0.34 0.19 7.61 6 18.625 1632

7 8 0.04 0.09 0.39 0.19 0.10 0.07 0.37 1.54 1.30 0.37 0.20 0.06 4.74 7 11.012 965

8 9 0.02 0.04 0.21 0.09 0.03 0.02 0.18 1.01 0.91 0.33 0.08 0.03 2.94 8 6.277 550

9 10 0.00 0.00 0.08 0.04 0.01 0.00 0.09 0.61 0.52 0.18 0.04 0.01 1.58 9 3.339 293

10 11 0.00 0.04 0.03 0.00 0.00 0.04 0.34 0.30 0.08 0.01 0.01 0.84 10 1.756 154

11 12 0.00 0.02 0.02 0.01 0.16 0.18 0.06 0.00 0.00 0.46 11 0.914 80

12 13 0.01 0.01 0.00 0.09 0.10 0.04 0.01 0.00 0.25 12 0.453 39.7

13 14 0.00 0.00 0.04 0.05 0.02 0.00 0.12 13 0.208 18.2

14 15 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 0.05 14 0.090 7.9

15 16 0.01 0.02 0.00 0.00 0.02 15 0.043 3.8

16 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 16 0.019 1.6

17 18 0.00 0.00 0.00 0.01 17 0.009 0.8

18 19 0.00 0.00 0.00 18 0.004 0.3

19 20 0.00 0.00 0.00 19 0.002 0.2

20 21 0.00 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

3.61 5.33 5.91 8.36 6.32 4.81 5.11 7.89 16.90 15.92 9.37 6.09 4.39 100.00
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2.3 Manoeuvreermodel van het schip 

De toegelaten afmetingen op de Maas bij Sambeek zijn L x B x T = 137,50 m x 15,50 m x 3,50 m, 

respectievelijk 193,0 m x 13,50 m x 3,50 m [Ref 2.]. De verwachting is dat het langste schip, dus het 

193 m schip, bij het doorvaren van de stuw de meeste hinder ondervind van de wervelingen in de stroom 

benedenstrooms van de stuw. Deze lange combinatie zou een koppelverband bestaande uit een 

motorschip met bak of een tweebaks duweenheid in lange formatie kunnen zijn. Over het algemeen 

heeft een duwboot met twee bakken ervoor een lager voortstuwingsvermogen dan het motorschip van 

een koppelverband en heeft de duweenheid geen actieve boegbesturing. De simulaties worden daarom 

uitgevoerd met een geladen tweebaks duweenheid in lange formatie en zonder actieve boegbesturing 

als maatgevend schip. In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor een lengte van 191 m omdat 

hiervoor een model beschikbaar was en de standaard breedte van 11,4 m. 

 

De gegevens van de geladen tweebaks duweenheid in lange formatie zijn gegeven in Tabel 2-2. Voor 
de snelheid op stil water zijn de telegraafstanden1, schroeftoerentallen en de resulterende snelheden 
gegeven in Tabel 2-3. De telegraafstanden zijn zo gekozen dat de, bij de simulaties gebruikte 
snelheden door het water bij die standen worden ingesteld. 
 

Het manoeuvreermodel is geschaald uit een manoeuvreermodel van een vierbaks duweenheid, dat 

ontwikkeld is uit modelproeven (sleepproeven en vrijvarende manoeuvreerproeven). Van dit model zijn 

de breedte en de massa geschaald naar de breedte en massa van de tweebaks duweenheid in lange 

formatie. Met die schaling zijn ook de relevante eigenschappen van het mathematische model mee 

geschaald.  

 

Het gebruikte manoeuvreermodel beschrijft onder meer de volgende effecten: 

 Manoeuvreereigenschappen op waterdiepten van 1,25 < h/T < 2,5. Aanname hierbij is dat de 

schepen alleen gebruikt worden om langs een rechte lijn door de stuw te varen, waarbij de 

drifthoeken relatief klein blijven; 

 Schroef- en roerwerking inclusief interactie met de romp; 

 Krachten ten gevolge van stroming en stroomgradiënten; 

 Windkrachten inclusief de effecten van vlaagderigheid;  

 

  

                                                   
1 In het algemeen heeft een duwboot geen discrete telegraafstanden, maar wordt het gewenste toerental ingesteld.  
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Tabel 2-2: Hoofdafmetingen en karakteristieken van de tweebaks duweenheid. 

   

Lengte over alles [m] 191,0 

Lengte tussen de loodlijnen [m] 189,0 

Breedte [m] 11,4 

Diepgang [m] 3,5 

Waterverplaatsing [ton] 5890 

Motor vermogen [kW] 2250 

Maximum RPM [1/min] 300 

Maximum snelheid [km/u] 16,5 

Aantal propellers 

hoofdvoortstuwing 
[-] 2 

Frontaal windoppervlak [m2] 32 

Lateraal windoppervlak [m2] 324 

 

Tabel 2-3: Telegraafstanden en snelheden van de tweebaks duweenheid. 

Telegraaf 
 

RPM km/u 

Volle kracht 300 16,5 

Halve kracht 202 11,1 

Langzaam 164 9 

Zeer langzaam 109 6 

 

2.4 Opzet van de nautische scenario’s 

Doel van de simulaties is het toetsen van de doorvaarbaarheid van de stuw, waarbij de beheersbaarheid 

van de manoeuvre op het moment van doorvaren centraal staat. In alle simulaties wordt daarom het 

(binnenvaart)schip bestuurd door een baanvolgende stuurautomaat die een rechte baan door de stuw 

volgt. In eerste instantie wordt daarbij er op ingezet dat het schip gebruik maakt van de 

doorvaartopening aan de eigen wal. Dat wil zeggen een opvarend schip gebruikt de opening aan de 

kant van het midden eiland en een afvarend schip gebruikt de middelste doorvaartopening. De smalle 

opening aan de rechteroever wordt niet gebruikt. Aanvullend worden combinaties gemaakt met: 

 Drie startmomenten met  3 minuten verschil, zodat het schip op verschillende momenten ten 
opzichte van de turbulentie in de stroom door de opening passeert; 

 Drie startposities en ligging van de baan in dwarsrichting ten opzichte van de stuwdoorvaartopening: 

o De baan midden door de doorvaartopening; 

o De baan een halve scheepsbreedte ten opzichte van het midden naar bakboord verschoven; 

o De baan een halve scheepsbreedte ten opzichte van het midden naar stuurboord verschoven; 

 Eén tijdsafhankelijk stroombeeld horend bij een afvoer van 1400 m3/s; 

 Windsnelheid gemiddeld 8,25 m/s ZW. 
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Totaal zijn dit 18 scenario’s (Run 1 t/m 18). In overleg met de opdrachtgever is afgesproken om het 

opvarende schip met een snelheid van 13 km/u ten opzicht van het water door de stuw te laten passeren 

en het afvarende schip met een snelheid van 9 km/u door het water. De simulatie stopt als het schip 

volledig door de stuw is en in een stabiele evenwichtssituatie rechtuit vaart. Een voorbeeld van een 

nautisch scenario is opgenomen in Figuur 2-5 (opvaart) en Figuur 2-6 (afvaart). 

 

 

Figuur 2-5: Nautisch scenario voor het duwstel in de opvaart door de opening aan de zijde van het midden 

eiland met de baan (blauwe lijn) midden door de doorvaartopening en het schip op de 

startpositie aan het begin van de baan. 

 

 

Figuur 2-6: Nautisch scenario voor het duwstel in de afvaart door de midden opening met de baan (blauwe 

lijn) midden door de doorvaartopening en het schip op de startpositie aan het begin van de 

baan. 
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Naar aanleiding van de simulatieresultaten (zie hoofdstuk 4) van de eerste 18 scenario’s zijn, in overleg 
met de klant, de volgende aanvullende scenario’s samengesteld: 

 Herhaling van de eerste 18 scenario’s, maar dan gebruik makend van de andere doorvaartopening; 

opvaart gebruikt de middelste doorvaartopening, afvaart gebruikt de opening aan de kant van het 

midden eiland (18 scenario’s - Run 19 t/m/ 36); 

 Herhaling van de afvarende runs (beide doorvaartopeningen) met een lagere vaarsnelheid door het 

water, 6 km/u (2*9 = 18 scenario’s - Run 37 t/m 54); 

 Herhaling van een aantal runs (beide doorvaartopeningen), zowel opvarend als afvarend met een 

lagere windsnelheid. Dit laatste om uit te sluiten dat de effecten die gesignaleerd worden  

veroorzaakt worden door een windvlaag (maximaal 9 scenario’s - Run 55 t/m 63). 
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3 UITVOERING EN PRESENTATIE VAN DE FAST-TIME 

MANOEUVREERSIMULATIES 

3.1 Uitvoering van de fast-time manoeuvreersimulaties 

Alle fast-time manoeuvreersimulaties zijn uitgevoerd met DOLPHIN versie 6.5.3. DOLPHIN (zie 

APPENDIX 2) is MARIN’s simulatie software op basis van eXtensible Modelling Framework (XMF)-

simulatie techniek. DOLPHIN wordt door MARIN onderhouden en doorontwikkeld. Het gebruik van 

eigen software stelt MARIN in staat om project specifieke aanpassingen te maken. Binnen het project 

is gebruik gemaakt van een aantal scripts die onder andere de kracht ten gevolge van het verval positie- 

en vaarrichting afhankelijk beschrijven. Alle scripts en scenario’s zijn opgenomen in MARIN’s 

versiebeheer voor eventueel later herhaald toepassen van de gebruikte scripts en scenario’s. 

 

Het volledige simulatieprogramma, zoals beschreven in paragraaf 2.4, is opgenomen in Tabel 3-1. 

Hierin is de doorvaartopening aangeduid ten opzichte van de stroomrichting, links is de opening aan de 

kant van het midden eiland. Offset geeft de offset van de baan in de vaarrichting ten opzichte van het 

midden van de doorvaartopening. Starttijd geeft de starttijd van de simulatie in de simulator (Het 

tijdsafhankelijke stroomveld is gedefinieerd van 12:35 tot 13:05). 
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Tabel 3-1: Simulatieprogramma. 

  

Run

Vaar-

richting

Doorvaart-

opening Offset Starttijd

Vaarsnelheid 

(STW)

Wind-

snelheid

Wind-

richting

km/u m/s

1 Op Links 0 12:35 13 8.25 ZW

2 Op Links 0 12:38 13 8.25 ZW

3 Op Links 0 12:41 13 8.25 ZW

4 Op Links 0.5B BB 12:35 13 8.25 ZW

5 Op Links 0.5B BB 12:38 13 8.25 ZW

6 Op Links 0.5B BB 12:41 13 8.25 ZW

7 Op Links 0.5B SB 12:35 13 8.25 ZW

8 Op Links 0.5B SB 12:38 13 8.25 ZW

9 Op Links 0.5B SB 12:41 13 8.25 ZW

10 Af Midden 0 12:35 9 8.25 ZW

11 Af Midden 0 12:38 9 8.25 ZW

12 Af Midden 0 12:41 9 8.25 ZW

13 Af Midden 0.5B BB 12:35 9 8.25 ZW

14 Af Midden 0.5B BB 12:38 9 8.25 ZW

15 Af Midden 0.5B BB 12:41 9 8.25 ZW

16 Af Midden 0.5B SB 12:35 9 8.25 ZW

17 Af Midden 0.5B SB 12:38 9 8.25 ZW

18 Af Midden 0.5B SB 12:41 9 8.25 ZW

19 Op Midden 0 12:35 13 8.25 ZW

20 Op Midden 0 12:38 13 8.25 ZW

21 Op Midden 0 12:41 13 8.25 ZW

22 Op Midden 0.5B BB 12:35 13 8.25 ZW

23 Op Midden 0.5B BB 12:38 13 8.25 ZW

24 Op Midden 0.5B BB 12:41 13 8.25 ZW

25 Op Midden 0.5B SB 12:35 13 8.25 ZW

26 Op Midden 0.5B SB 12:38 13 8.25 ZW

27 Op Midden 0.5B SB 12:41 13 8.25 ZW

28 Af Links 0 12:35 9 8.25 ZW

29 Af Links 0 12:38 9 8.25 ZW

30 Af Links 0 12:41 9 8.25 ZW

31 Af Links 0.5B BB 12:35 9 8.25 ZW

32 Af Links 0.5B BB 12:38 9 8.25 ZW

33 Af Links 0.5B BB 12:41 9 8.25 ZW

34 Af Links 0.5B SB 12:35 9 8.25 ZW

35 Af Links 0.5B SB 12:38 9 8.25 ZW

36 Af Links 0.5B SB 12:41 9 8.25 ZW

37 Af Midden 0 12:35 6 8.25 ZW

38 Af Midden 0 12:38 6 8.25 ZW

39 Af Midden 0 12:41 6 8.25 ZW

40 Af Midden 0.5B BB 12:35 6 8.25 ZW

41 Af Midden 0.5B BB 12:38 6 8.25 ZW

42 Af Midden 0.5B BB 12:41 6 8.25 ZW

43 Af Midden 0.5B SB 12:35 6 8.25 ZW

44 Af Midden 0.5B SB 12:38 6 8.25 ZW

45 Af Midden 0.5B SB 12:41 6 8.25 ZW

46 Af Links 0 12:35 6 8.25 ZW

47 Af Links 0 12:38 6 8.25 ZW

48 Af Links 0 12:41 6 8.25 ZW

49 Af Links 0.5B BB 12:35 6 8.25 ZW

50 Af Links 0.5B BB 12:38 6 8.25 ZW

51 Af Links 0.5B BB 12:41 6 8.25 ZW

52 Af Links 0.5B SB 12:35 6 8.25 ZW

53 Af Links 0.5B SB 12:38 6 8.25 ZW

54 Af Links 0.5B SB 12:41 6 8.25 ZW

55 Af Links 0 12:38 6 4.1 ZW

56 Op Links 0 12:35 13 4.1 ZW

57 Af Midden 0 12:38 9 4.1 ZW

58 Op Midden 0 12:38 13 4.1 ZW

59 Af Links 0 12:38 9 4.1 ZW

60 Af Links 0.5B BB 12:38 9 4.1 ZW

61 Af Midden 0 12:38 6 4.1 ZW

62 Af Links 0 12:38 6 4.1 ZW

63 Af Links 0.5B BB 12:38 6 4.1 ZW
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3.2 Presentatie van de fast-time manoeuvreersimulaties 

Alle uitgevoerde simulaties zijn vastgelegd in dataplots. Deze dataplots zijn opgenomen in Appendix 1. 

 

Dataplots 

Voor de analyse van het snelheidsverloop, afstanden tot de oeverconstructie en de pijlers van de stuw 

en het gebruik van besturingsmiddelen zijn dataplots gemaakt. Deze dataplots geven het verloop van 

de diverse signalen langs de baan. 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 lijn in 

de data-plots geven de locatie van de stuw aan. 

 

Voor de analyse van de kleinste afstand tot de pijlers van de stuw en de kade, wordt op elk moment de 

kleinste afstand van de contour van het schip tot het object gegeven.  

 
De volgende signalen worden gepresenteerd op de dataplots (hierbij is XX het runnummer):  

 fig XXa: 

o Voorwaartse snelheid van het schip over de grond en door het water [km/uur]; 

o Dwarssnelheid van het schip bij de boeg, midscheeps en bij het hek [m/s], hierbij is een 

negatieve driftsnelheid naar bakboord; 

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

mee); 

o Koers [°]. 

 fig XXb: 

o Roerhoek [°], de hoek die het roer maakt t.o.v. de langs-as van het schip, positief naar 

stuurboord en negatief naar bakboord; 

o Schroeftoerental hoofdschroef [rpm], hierbij zijn beide schroeven gekoppeld (en daarom aan 

stuurboord en bakboord hetzelfde); 

o Veiligheidsindex [-] (zie sectie 3.3.2 voor uitleg). 

 fig XXc: 

o Windsnelheid [m/s] en windrichting [°], waar de wind vandaan komt; 

o Stroomsnelheid [m/s] en stroomrichting [°], waar de stroming naar toe gaat. 

 fig XXd: 

o Koersverschil ten opzichte van de baan [°]; 

o Geveegde baan [m], uiterste punt van de scheepscontour t.o.v. de opgegeven baan, oranje 

naar bakboord, blauw naar stuurboord; 

o Afwijking ten opzichte van de baan [m]; 

o Kleinste afstand tot vaste objecten, zijnde de pijlers van de stuw en de kade aan de linkeroever 

[m]; 

 

Voorbeelden van dataplots zijn opgenomen in Figuur 3-1 tot en met Figuur 3-4. Bij de dataplot van de 

stroomsnelheid moet opgemerkt worden dat de kleine discontinuïteit bij de overgang van het 

tijdsafhankelijke stroomveld naar het constante tijdsonafhankelijke stroomveld 400 m boven en 400 m 

beneden de stuw zichtbaar is als een verticale lijn. Dit heeft geen effect gehad op de simulatie. 

 

De resultaten van de simulaties worden verder besproken in hoofdstuk 4. 
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Figuur 3-1: Voorbeelden van dataplots (run 1, opvarend duwstel door de linker opening): fig. XXa. 
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Figuur 3-2: Voorbeelden van dataplots (run 1, opvarend duwstel door de linker opening): fig. XXb. 
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Figuur 3-3: Voorbeelden van dataplots (run 1, opvarend duwstel door de linker opening): fig. XXc. 
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Figuur 3-4: Voorbeelden van dataplots (run 1, opvarend duwstel door de linker opening): fig. XXd. 
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Baanplots 

Voor alle scenario’s wordt ook de gevaren baan gepresenteerd in een figuur die de passage door de 

stuw weergeeft. Voorbeelden van baanplots zijn opgenomen in Figuur 3-5 en Figuur 3-6. 

 

 

Figuur 3-5: Voorbeeld van een baanplot met het duwstel in de opvaart door de linker opening 

 

 

Figuur 3-6: Voorbeeld van een baanplot met het duwstel in de afvaart door de midden opening 
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3.3 Evaluatie criteria 

3.3.1 Algemeen 

De simulaties worden zoals gebruikelijk beoordeeld op de volgende aspecten: 

 Beheersbaarheid van de manoeuvre m.b.t. gebruik eigen manoeuvreermiddelen; 

 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. Om windvlagen op te kunnen vangen wordt er gerekend met een 

veiligheidsmarge op het manoeuvreervermogen. 

3.3.2 Numerieke analyse beheersbaarheid 

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 een 

grote roerhoek in combinatie met een hoog toerental nodig moet zijn om het schip te controleren. Een 

korte toerenstoot in combinatie met een grote roerhoek wordt wel als veilig beschouwd. De toerenstoot 

mag dan niet langer duren dan 1 minuut. 

 

De boegschroef van de schepen 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 (𝛿𝑐𝑟𝑖𝑡) is hierbij 20 graden en het kritische toerental (𝑛𝑐𝑟𝑖𝑡) 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. Het merendeel van de binnenvaartschepen zijn uitgerust met een dubbele schroef en 

roer. Voor het bepalen van de SI-index wordt het gemiddelde over beide schroef/roer combinaties 

bepaald2. Binnenvaartschepen hebben over het algemeen roeren die ook bij grote roerhoeken nog 

effectief zijn. In de beoordeling van de roerhoek is hier geen rekening mee gehouden, omdat het 

uitgangspunt is dat de passage van de stuw vanwege beheersbaarheid met kleine roerhoeken 

uitgevoerd moet kunnen worden. 

 

Een manoeuvre is niet veilig (met onvoldoende marge), als de veiligheidsindex langer dan 1 minuut 

groter dan 1 is. Het effect van stroom wordt impliciet in deze beoordeling meegenomen. Tegenstrooms 

zal met een hoger toerental gevaren worden om voldoende snelheid over de grond te halen, maar dan 

zijn als  gevolg van het hogere toerental weer kleinere roerhoeken nodig om afwijkingen van de baan 

te corrigeren. Andersom, voorstrooms varend zal het toerental lager zijn, maar dan zijn weer grotere 

roerhoeken nodig om te corrigeren. 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) niet goed beheersbaar is. 

 

                                                   
2  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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De dataplots met de SI-index worden in de Appendices gegeven tegen de baan. Voor het analyseren 

van de duur zijn de dataplots van de SI-index ook in de tijd uitgezet. Deze dataplots (SI-index in de tijd) 

zijn niet in de rapportage opgenomen. De veiligheidsindex wordt in lijn met vergelijkbare onderzoeken 

conform Tabel 3-2 beoordeeld. 

 

Tabel 3-2: 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) . 

 

3.3.3 Numerieke analyse ruimtegebruik 

Bij de numerieke analyse van het ruimtegebruik en de veiligheidsmarges wordt de afstand van het schip 

tot de kade en pijlers van de stuw 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 1.].  

 

In de evaluatie van de afstanden voor de binnenvaartschepen wordt gebruik gemaakt van de 

bermafstand conform de Richtlijnen Vaarwegen 2020 [Ref 1.]. Wanneer het schip zich hierbij binnen 

0,5 x B (scheepsbreedte) bevindt van de brugpijler, dan wordt de situatie als onveilig beoordeeld. Om 

rekening te kunnen houden met een kleine marge in de beoordeling is een bandbreedte van 0,2B 

gehanteerd rond de waarde van een halve scheepsbreedte. Wanneer het binnenvaartschip 0,6 x B vrij 

blijft van objecten dan wordt de situatie als veilig beoordeeld. Wanneer de afstand minder dan 0,4B is, 

dan wordt de situatie als niet veilig beoordeeld. 

 

Tabel 3-3: Evaluatie afstanden tot brugpijlers en kade bij passage van de stuw. 

Rating Score Afstand tot 

kade of 

brugpijlers 

Voldoet  + > 0.6 B 

Op de limiet +/- 0.4 B – 0.60 B 

Voldoet niet - 0.0 B – 0.4 B 
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4 ANALYSE VAN DE FAST-TIME SIMULATIES 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de simulaties besproken. De belangrijkste numerieke 

resultaten worden gepresenteerd in Tabel 4-1 tot en met Tabel 4-3. Hierin staan: 

 De maximale draaisnelheid van het schip (ROT) tijdens de passage door de stuw; 

 De maximale roerhoek van het schip (Roerhoek) tijdens de passage door de stuw; 

 De kleinste afstand tussen de contour van het schip en, respectievelijk, de noordpijler, de zuidpijler 
en de kade (zie o.a. Figuur 3-5 voor de naamgeving van de objecten); 

 De score voor het ruimtegebruik aan de hand van de kleinste afstand; 

 De score voor de beheersbaarheid aan de hand van de Safety index; 

 De totale padbreedte van het schip tijdens de passage van de stuw. 
 

In de evaluatie van de simulaties wordt de veiligheid beoordeeld. De vlotheid van de vaart is impliciet 

meegenomen in het onderzoek omdat alle schepen hun doorgaande vaart of snelheid behouden. 

4.2 Simulaties voor het passeren van de linker opening door een opvarend schip  

Voor de evaluatie van de passage van de linker doorvaartopening door een opvarend schip zijn 10 

simulaties uitgevoerd.  

 

Tabel 4-1: Simulatieresultaten voor het opvarende tweebaks duwstel door de linker doorvaartopening. 

 
 

De dataplots van de runs laten allemaal een vergelijkbaar beeld zien. De eerste 200 m is de automaat 

nog aan het inslingeren tot er een evenwichtssituatie is gevonden. Dit deel van de resultaten wordt in 

de bespreking verder buiten beschouwing gelaten. 

 

Ten gevolge van de dwarswind wordt het schip ca. 3 m van de baan afgezet, waardoor het schip 

asymmetrisch door de doorvaartopening passeert, ondanks dat de baan precies midden door de 

doorvaartopening is gelegd (runs 1 tot en met 3). De stuurautomaat probeert zo recht mogelijk (zonder 

drifthoek) door de stuw te varen, maar corrigeert daardoor de dwarsafwijking ten opzichte van de baan 

onvoldoende. We zien dan ook dat bij het opschuiven van de baan een halve scheepsbreedte naar 

bakboord (van de wind af) dat de afstand tot de zuidelijke pijler te klein wordt (runs 4 tot en met 6). In 

werkelijkheid zal een schipper meer anticiperen en beter op het midden van de doorvaartopening 

sturen. In alle andere gevallen is de afstand voldoende of op de limiet. Windafscherming bovenstrooms 

van de stuw kan het effect van de wind verminderen. De runs laten vooral zien dat een verschuiving in 

Run Offset

Start-

tijd

Vaar-

snel-

heid 

(STW)

Wind-

snelheid

Wind-

richting

afstand 

tot de 

noord-

pijler

afstand 

tot de 

zuid-

pijler

afstand 

tot de 

kade

kleinste 

afstand

Safety 

index

Pad-

breedte

BB SB BB SB min min

km/u m/s gr/min gr/min gr gr m m m m m

1 0 12:35 13 8.25 ZW 4.90 2.32 34.84 17.82 53.33 8.31 11.61 8.31 2.52 18.07

2 0 12:38 13 8.25 ZW 2.46 1.68 12.79 8.14 52.29 7.30 12.49 7.30 0.92 18.21

3 0 12:41 13 8.25 ZW 3.03 2.76 16.38 16.19 50.78 5.78 11.52 5.78 1.18 20.70

4 0.5B BB 12:35 13 8.25 ZW 4.65 2.23 32.79 17.26 48.15 3.14 17.38 3.14 2.37 17.48

5 0.5B BB 12:38 13 8.25 ZW 2.00 1.29 10.92 7.01 47.48 2.49 18.39 2.49 0.79 17.12

6 0.5B BB 12:41 13 8.25 ZW 2.70 2.31 14.13 13.93 46.22 1.23 17.29 1.23 1.02 19.48

7 0.5B SB 12:35 13 8.25 ZW 4.71 2.31 32.87 17.97 58.66 13.64 6.10 6.10 2.38 18.27

8 0.5B SB 12:38 13 8.25 ZW 2.63 2.01 14.23 9.42 57.13 12.13 6.89 6.89 1.03 18.98

9 0.5B SB 12:41 13 8.25 ZW 3.07 3.04 16.81 15.77 56.37 11.38 5.78 5.78 1.21 20.84

56 0 12:35 13 4.1 ZW 4.95 2.34 32.88 19.81 54.14 9.13 11.38 9.13 2.38 17.49

ROT Roerhoek
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dwarsrichting weinig effect heeft op het gedrag van het schip. Met uitzondering van de afstand tot de 

pijlers zijn de runs 1, 2 en 3 vrijwel gelijk aan runs 4, 5 en 6, respectievelijk runs 7, 8 en 9. 

 
De inspanning die nodig is om de effecten van de wervels in de stroom op te vangen is sterk afhankelijk 

van het moment waarop het schip bij de stuw aankomt ten opzichte van de wervel in de stroom beneden 

de stuw. In de runs met startijd 12:35 moet er snel gereageerd worden met grote roerhoeken om de 

dwarsbeweging van het schip ten gevolge van de dwarstroomgradiënt bij passage van de stuw op te 

vangen. Op het moment dat het schip met de kop in de neer komt krijgt de boeg een dwarssnelheid 

naar stuurboord en begint het richting kade te bewegen. De boeg is dan nog ca. 200 m van het midden 

van de stuw verwijderd. De automaat geeft dan naar bakboord roer om resulterend in een gierbeweging 

naar bakboord om weer terug op de baan te komen. Ongeveer een minuut later wordt tegenroer 

gegeven om de gierbeweging weer op te vangen. Na ca. 60 seconden gaat het roer naar de 

middenpositie en wordt vervolgens met kleine roerhoeken de beweging van het schip gestabiliseerd. 

Het  schip is dan net met de boeg in de stuw. De korte reactietijd die beschikbaar is in combinatie met 

de grote roerhoeken die nodig zijn, voldoen niet aan de eisen voor beheersbaarheid. Als het schip op 

een iets ander moment aankomt is de beheersbaarheid beter, maar dit illustreert vooral dat de situatie 

bij de stuw onvoorspelbaar is en maakt het voor een schipper moeilijk om tijdig en adequaat te reageren. 

De situatie met wervels ten gevolge van de stroom, deels in het verlengde van de doorvaartopening is 

ongewenst. 

 

Om na te gaan wat de invloed van de wind is geweest, is run 1 herhaald met een veel lagere 

windsnelheid. Het schip wordt minder ver verzet, 2,5 m in plaats van 3 m in de eerste run, en het schip 

passeert meer symmetrisch door de doorvaartopening met ook een iets kleinere padbreedte. De 

beheersbaarheid is vergelijkbaar met de eerste run. Dit geeft aan dat de moeilijke doorvaarbaarheid 

vooral het gevolg is van de wervels ten gevolge van de stroom. 

4.3 Simulaties voor het passeren van de midden opening door een afvarend schip  

Voor de evaluatie van de passage van de middelste doorvaartopening door een afvarend schip zijn 20 

simulaties uitgevoerd.  

 

Het stroombeeld rond de middelste doorvaartopening is veel meer symmetrisch rond de lijn door het 

midden van de doorvaartopening. Ondanks het lage toerental (164 rpm) zijn roerhoeken bij en 

vaarsnelheid van 9 km/u tot ca. 20 graden voldoende om het schip bij passage van de stuw op te 

vangen en te controleren. De beheersbaarheid is in alle gevallen voldoende. Wel zien we dat het schip 

in vergelijking met de opvaart iets meer verzet wordt door de wind, waardoor met de baan voor de 

automaat in het midden van de doorvaartopening de afstand tot de noordelijke pijler bijna te klein wordt. 

We zien dan ook dat met de baan verschoven naar bakboord het schip veel meer midden door de 

doorvaartopening passeert. 
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Tabel 4-2: Simulatieresultaten voor het afvarende tweebaks duwstel door de middelste doorvaartopening. 

 
 

Met een snelheid van 9 km/u door het water is de snelheid over de grond relatief hoog, ca. 16 – 17 

km/u. Daarom is onderzocht of passage met een lagere snelheid door het water ook nog veilig 

uitvoerbaar is. De runs 37 tot en met 45 zijn uitgevoerd met een snelheid door het water van 6 km/u. 

De dwarswind werkt dan verhoudingsgewijs sterker door met als resultaat dat de opstuurhoek in de 

wind en daarmee de padbreedte toeneemt van ca. 15 m tot ca. 18 m. De beheersbaarheid blijft nog 

steeds goed, hoewel er wel veel grotere roerhoeken nodig zijn tot ca. 35 graden. Wel is duidelijk dat 

het van belang is, ook in verband met het grotere padbreedtebeslag, midden door de doorvaartopening 

te passeren om voldoende afstand tot de pijlers te kunnen houden. 

4.4 Simulaties voor het passeren van de midden opening door een opvarend schip  

Voor de evaluatie van de passage van de midden doorvaartopening door een opvarend schip zijn 10 

simulaties uitgevoerd. 
 

Tabel 4-3: Simulatieresultaten voor het opvarende tweebaks duwstel door de middelste doorvaartopening. 

 

Run Offset

Start-

tijd

Vaar-

snel-

heid 

(STW)

Wind-

snelheid

Wind-

richting

afstand 

tot de 

noord-

pijler

afstand 

tot de 

zuid-

pijler

afstand 

tot de 

kade

kleinste 

afstand

Safety 

index

Pad-

breedte

BB SB BB SB min min

km/u m/s gr/min gr/min gr gr m m m m m

10 0 12:35 9 8.25 ZW 0.40 0.81 0.58 18.87 7.01 15.72 60.71 7.01 0.53 15.27

11 0 12:38 9 8.25 ZW 0.45 1.20 3.82 19.10 6.54 15.85 60.84 6.54 0.54 15.61

12 0 12:41 9 8.25 ZW 0.39 0.70 0.20 15.39 6.87 15.84 60.83 6.87 0.43 15.29

13 0.5B BB 12:35 9 8.25 ZW 0.39 0.78 0.65 18.67 12.77 9.96 54.95 9.96 0.53 15.26

14 0.5B BB 12:38 9 8.25 ZW 0.50 1.44 5.36 23.35 12.24 10.07 55.06 10.07 0.66 15.69

15 0.5B BB 12:41 9 8.25 ZW 0.36 0.72 0.41 15.54 12.61 10.04 55.03 10.04 0.44 15.35

16 0.5B SB 12:35 9 8.25 ZW 0.35 0.63 0.34 16.85 1.61 21.40 66.39 1.61 0.48 14.99

17 0.5B SB 12:38 9 8.25 ZW 0.39 0.82 2.15 15.00 1.18 21.53 66.51 1.18 0.42 15.29

18 0.5B SB 12:41 9 8.25 ZW 0.39 0.57 0.65 13.30 1.54 21.54 66.53 1.54 0.38 14.92

37 0 12:35 6 8.25 ZW 0.52 0.63 5.21 31.81 3.00 16.85 61.84 3.00 0.36 18.15

38 0 12:38 6 8.25 ZW 0.51 1.35 6.12 35.00 2.42 17.03 62.02 2.42 0.40 18.55

39 0 12:41 6 8.25 ZW 0.53 0.60 5.73 26.24 3.05 16.96 61.96 3.05 0.30 17.99

40 0.5B BB 12:35 6 8.25 ZW 0.58 0.77 3.38 33.50 8.70 11.09 56.07 8.70 0.38 18.21

41 0.5B BB 12:38 6 8.25 ZW 0.62 1.73 7.92 35.00 8.14 11.28 56.26 8.14 0.48 18.58

42 0.5B BB 12:41 6 8.25 ZW 0.23 0.00 0.00 10.65 8.80 11.18 56.15 8.80 0.12 18.02

43 0.5B SB 12:35 6 8.25 ZW 0.61 0.41 4.96 27.60 0.03 22.54 67.53 0.03 0.31 15.42

44 0.5B SB 12:38 6 8.25 ZW 0.55 1.25 5.80 35.00 0.24 22.74 67.73 0.24 0.40 15.02

45 0.5B SB 12:41 6 8.25 ZW 0.52 0.42 6.28 22.67 0.05 22.67 67.66 0.05 0.26 15.27

57 0 12:38 9 4.1 ZW 0.36 0.00 0.00 1.30 8.54 15.27 60.27 8.54 0.04 14.19

61 0 12:38 6 4.1 ZW 0.43 1.38 15.06 30.85 6.19 16.10 61.10 6.19 0.35 15.71

ROT Roerhoek

uiterste waarden

Run Offset

Start-

tijd

Vaar-

snel-

heid 

(STW)

Wind-

snelheid

Wind-

richting

afstand 

tot de 

noord-

pijler

afstand 

tot de 

zuid-

pijler

afstand 

tot de 

kade

kleinste 

afstand

Safety 

index

Pad-

breedte

BB SB BB SB min min

km/u m/s gr/min gr/min gr gr m m m m m

19 0 12:35 13 8.25 ZW 1.08 1.43 7.07 8.58 8.79 12.37 57.31 8.79 0.67 16.84

20 0 12:38 13 8.25 ZW 1.81 1.41 11.24 7.92 9.88 12.05 57.04 9.88 0.81 16.07

21 0 12:41 13 8.25 ZW 0.88 1.42 8.38 7.75 9.61 12.54 57.51 9.61 0.61 15.85

22 0.5B BB 12:35 13 8.25 ZW 0.89 1.50 7.23 7.95 3.96 18.66 63.64 3.96 0.57 15.39

23 0.5B BB 12:38 13 8.25 ZW 1.49 1.50 10.38 6.57 4.91 18.17 63.15 4.91 0.75 14.92

24 0.5B BB 12:41 13 8.25 ZW 0.79 1.41 7.60 7.30 4.75 18.53 63.52 4.75 0.55 14.72

25 0.5B SB 12:35 13 8.25 ZW 1.06 1.47 6.14 6.05 13.73 6.51 51.44 6.51 0.51 17.76

26 0.5B SB 12:38 13 8.25 ZW 2.15 1.25 6.39 3.90 15.09 5.79 50.79 5.79 0.53 17.11

27 0.5B SB 12:41 13 8.25 ZW 0.68 1.12 5.47 3.05 14.71 6.86 51.81 6.86 0.50 16.43

58 0 12:38 13 4.1 ZW 1.83 1.33 9.37 8.32 10.77 11.67 56.60 10.77 0.68 15.56

ROT Roerhoek

uiterste waarden
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Als alternatief voor passage met het opvarende schip door de linker doorvaartopening is ook gekeken 

naar de passage in opvaart door de midden opening. In het stroomveld zijn dan minder wervels en het 

is meer symmetrisch ten opzichte van de middenlijn van de opening. We zien (run 19 tot en met 27) dat 

de beheersbaarheid veel beter is en dat kleine roerhoeken tot ca. 10 graden al voldoende zijn. De 

giersnelheid blijft laag en het padbreedte beslag is duidelijk kleiner, ca. 16 m. Wel zien we dat het van 

belang blijft om zoveel mogelijk het midden van de doorvaartopening aan te houden. 

 

Een lagere windsnelheid (run 58) lijkt weinig effect te hebben. Dit komt mede doordat in de opvaart het 

effect van de dwarswind al klein is. 

4.5 Simulaties voor het passeren van de linker opening door een afvarend schip  

Voor de evaluatie van de passage van de linker doorvaartopening door een afvarend schip zijn 23 

simulaties uitgevoerd.  

 

Tabel 4-4: Simulatieresultaten voor het afvarende tweebaks duwstel door de linker doorvaartopening. 

 
 

Tot slot is ook onderzocht wat het betekent als de afvaart de linker opening zou gebruiken. De snelheid 

ten opzichte van de grond is veel hoger dan bij de opvaart en mogelijk dat het effect van turbulentie in 

de stroom minder sterk aanwezig is.  

 

De beheersbaarheid is beter dan bij het opvarende schip, maar zit in de meeste situaties toch tegen de 

limiet aan. Verder zien we dat bij een lagere vaarsnelheid het moeilijk is om voldoende afstand tot de 

pijlers te bewaren en is het padbreedtebeslag ook systematisch groter dan bij passage door de midden 

opening. De vier runs (van de runs 28 t/m 54) met de hoogste score op de Safety Index zijn herhaald 

met een lagere windsnelheid (runs 59 t/m/ 63). Doordat de padbreedte kleiner wordt, blijft de afstand 

tot de pijlers voldoende, maar de beheersbaarheid (Safety Index) is nog steeds tegen de limiet. 

Samenvattend, ook voor de afvaart wordt gebruik van de linker opening bij het onderzochte 

schetsontwerp voor de stuw afgeraden. 

Run Offset

Start-

tijd

Vaar-

snel-

heid 

(STW)

Wind-

snelheid

Wind-

richting

afstand 

tot de 

noord-

pijler

afstand 

tot de 

zuid-

pijler

afstand 

tot de 

kade

kleinste 

afstand

Safety 

index

Pad-

breedte

BB SB BB SB min min

km/u m/s gr/min gr/min gr gr m m m m m

28 0 12:35 9 8.25 ZW 1.56 1.57 24.62 28.33 51.27 6.26 15.84 6.26 0.80 15.91

29 0 12:38 9 8.25 ZW 2.50 4.09 25.12 35.00 50.53 5.51 15.88 5.51 2.77 16.61

30 0 12:41 9 8.25 ZW 1.46 0.99 24.92 24.58 51.57 6.57 15.88 6.57 0.75 15.55

31 0.5B BB 12:35 9 8.25 ZW 1.60 1.75 25.61 31.45 56.65 11.64 10.17 10.17 0.89 16.18

32 0.5B BB 12:38 9 8.25 ZW 3.11 4.91 26.43 35.00 55.67 10.68 10.24 10.24 3.22 17.08

33 0.5B BB 12:41 9 8.25 ZW 1.55 1.07 25.25 24.25 56.95 11.95 10.19 10.19 0.75 15.86

34 0.5B SB 12:35 9 8.25 ZW 1.51 1.19 26.41 24.62 45.83 0.81 21.51 0.81 0.80 15.68

35 0.5B SB 12:38 9 8.25 ZW 1.83 3.28 25.79 35.00 44.97 0.24 21.66 0.24 2.13 16.11

36 0.5B SB 12:41 9 8.25 ZW 1.60 1.00 25.25 24.92 45.95 0.94 21.57 0.94 0.77 15.48

46 0 12:35 6 8.25 ZW 1.45 1.95 29.46 35.00 47.10 2.18 17.02 2.18 1.54 18.81

47 0 12:38 6 8.25 ZW 3.31 5.22 28.88 35.00 46.35 1.40 17.14 1.40 3.31 19.46

48 0 12:41 6 8.25 ZW 1.47 1.00 28.82 35.00 47.60 2.70 17.04 2.70 0.40 18.26

49 0.5B BB 12:35 6 8.25 ZW 1.65 2.42 29.11 35.00 52.32 7.37 11.38 7.37 1.91 19.25

50 0.5B BB 12:38 6 8.25 ZW 3.61 5.97 27.76 35.00 51.60 6.62 11.43 6.62 3.55 19.95

51 0.5B BB 12:41 6 8.25 ZW 1.50 1.25 29.50 35.00 52.95 8.00 11.37 8.00 0.40 18.63

52 0.5B SB 12:35 6 8.25 ZW 1.45 1.50 30.03 35.00 41.56 0.08 22.76 0.08 0.96 15.16

53 0.5B SB 12:38 6 8.25 ZW 3.05 4.62 27.29 35.00 40.79 0.10 22.85 0.10 3.08 15.05

54 0.5B SB 12:41 6 8.25 ZW 1.45 0.79 29.26 34.85 41.84 0.17 22.79 0.17 0.40 15.04

55 0 12:38 6 8.25 ZW 5.46 7.34 29.24 35.00 46.37 1.59 17.12 1.59 0.39 19.29

59 0 12:38 9 4.1 ZW 2.37 3.99 26.32 35.00 52.44 7.49 15.33 7.49 2.50 15.18

60 0.5B BB 12:38 9 4.1 ZW 2.87 4.52 30.49 35.00 57.66 12.71 9.68 9.68 2.91 15.61

62 0 12:38 6 4.1 ZW 2.99 4.54 35.00 35.00 50.60 5.64 16.13 5.64 2.94 16.22

63 0.5B BB 12:38 6 4.1 ZW 3.26 5.03 35.00 35.00 55.99 10.99 10.47 10.47 3.11 16.54

ROT Roerhoek

uiterste waarden
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5 VERTALING NAAR DE RICHTLIJNEN VAARWEGEN 

De resultaten van de simulaties voor het voorliggende schetsontwerp van de stuw onderbouwen de 

huidige richtlijnen met betrekking tot een stuw zoals nu al opgenomen in de Richtlijnen Vaarwegen  [Ref 

1.]: 

 Het is van belang dat verstorende stroomgradiënten zowel in langsrichting als in dwarsrichting 

zoveel mogelijk voorkomen worden. Hierbij geldt dat in de directe omgeving van de stuw tot 1.L 

bovenstrooms (met L de lengte van het maatgevende schip er een goede (symmetrische) 

stroomgeleiding moet zijn en er bij voorkeur geen dwarsstroom optreedt. Is een dwarsstroom niet 

te voorkomen dan moet op de rand van de vaarweg voldaan worden aan de criteria die opgesteld 

zijn voor dwarsstroom. De rand van de vaarweg is in dit geval de lijn in het verlengde van de dagkant 

van de doorvaartopening in de stuw. 

Gezien de uitkomsten van het onderzoek, verdient het aanbeveling om dit uit te breiden naar de 

omgeving benedenstrooms van de stuw met in de toelichtende tekst in de richtlijnen op te nemen dat 

naast de zorg voor symmetrische stromingsgeleiding extra aandacht besteed moet worden aan de 

hydraulische vormgeving van de doorstroomopeningen, inclusief de pijlers, de landhoofden, en de 

aansluitende taluds en het bodemverloop beneden de stuw met als doel hinderlijke stromingsneren te 

voorkomen. 

 

Opgemerkt wordt dat er maar voor één afvoer met bijbehorend stroombeeld simulaties uitgevoerd zijn 

en blijft voor stroomsnelheden boven 2,5 m/s aanvullend onderzoek nodig. 

 

De richtlijnen zeggen verder dat, indien gekozen wordt voor twee gescheiden doorvaartopeningen, dan 

moeten beide openingen tenminste voldoen aan de eisen voor het enkelstrooksprofiel. Hierbij wordt in 

de Richtlijnen Vaarwegen verwezen naar de eisen voor de keersluis. In dit geval zou dit betekenen een 

sluiswijdte (Klasse Vb) van 2B vermeerderd met een stroomtoeslag van 0,2B. Totaal 2,2B = 25,08 m 

(B = 11,4 m), maar hierbij wordt geen rekening gehouden met de effecten van dwarswind. De resultaten 

van de simulaties laten zien dat de doorvaartbreedte, zeker in combinatie met dwarswind, onvoldoende 

is. De richtlijnen geven bij het enkelstrooks profiel echter geen advies voor de toe te passen 

zijwindtoeslag (anders dan “nader te bepalen”). Passen we in de adviesbreedte echter als alternatief 

de windtoeslag voor het krappe profiel  toe dan moet de doorvaartbreedte nog vermeerderd worden 

met 12 m (Klasse Vb, landstreek). De resulterende 37,08 m ligt meer in lijn met de 38 m uit het 

schetsontwerp. Hierbij moet opgemerkt worden dat normaal bij een enkelstrooksprofiel zonder stroom 

een schip in principe langzaam kan varen en de wind bijvoorbeeld kan opvangen met de boegschroef, 

voor zover beschikbaar. Dit is, zelfs als er een boegschroef beschikbaar is, in tegenstroom met een 

hogere vaarsnelheid bij een geopende stuw niet meer mogelijk. Daarom moet rekening gehouden 

worden met de windtoeslag, die dan vooral voor het lege schip geldt. Samenvattend wordt geadviseerd 

om in het voorschrift voor de minimale doorvaartbreedte van stuwen in de Richtlijnen Vaarwegen ook 

rekening te houden met een windtoeslag. De grootte van de windtoeslag moet nader onderzocht 

worden. Vaak zal hierbij sprake zijn van maatwerk. Nu geven de richtlijnen bij rechte vaarwegvakken 

voor het enkelstrooksprofiel ook geen advies voor de windtoeslag, maar geven ze aan dat deze “nader 

te bepalen” is. Aanvullend kan hierbij ook aanbevolen worden om bovenstrooms van de stuw te zorgen 

voor voldoende windafscherming om daarmee de doorvaarbaarheid te verbeteren. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Het onderzoek is gericht op doorontwikkeling van de Richtlijnen Vaarwegen 2020 enerzijds en 

ondersteuning van RWS Ontwerpt (vervanging Maasstuwen) anderzijds. De doelstelling is daarbij 

uitbreiding van het onderdeel stuwen van de Richtlijnen Vaarwegen 2020 en toetsing op 

doorvaarbaarheid van een schetsontwerp van stuw Sambeek, dat model zou moeten staan voor een 

aantal andere Maasstuwen. Het beoogde resultaat is daarbij het verkrijgen van inzicht in hoeverre een 

eerste schetsontwerp voor de stuw bij Sambeek verantwoord is voor passage van de binnenvaart bij 

geopende stuw. De resultaten van dit onderzoek worden vervolgens gebruikt voor uitbreiding en 

aanpassing van de Richtlijnen Vaarwegen 2020.  

6.1 Conclusies 

Op basis van de resultaten van de fast-time manoeuvreersimulaties worden de volgende conclusies 

getrokken: 

 Uitgaande van de eerste, verkennende berekeningen van het stroombeeld door de stuw voldoet het 

voorliggende schetsontwerp voor de stuw wat betreft de doorvaartopening aan de zijde van het 

midden eiland niet aan de gehanteerde eisen voor veilige doorvaarbaarheid; 

 Als op- en afvaart alleen de midden opening gebruiken dan kan de stuw veilig gepasseerd worden. 

Dit kan alleen bij lage verkeersintensiteiten (minder dan 5000 passages per jaar) en een goede 

verkeersregulering; 

 Om de linker doorvaartopening veilig te kunnen gebruiken door de scheepvaart, ten behoeve van 

een veiligere passage van het stuwcomplex als geheel, moeten stroomgradiënten zowel in 

langsrichting als in dwarsrichting zoveel mogelijk voorkomen worden door middel van 

ontwerpoptimalisatie; 

 De resultaten van de simulaties voor het voorliggende schetsontwerp van de stuw onderbouwen de 

huidige richtlijnen met betrekking tot de vormgeving van een stuw. Criteria, zoals nu al opgenomen 

in de Richtlijnen Vaarwegen voor de bovenstroomse omgeving van de stuw moeten wel uitgebreid 

worden naar de benedenstroomse omgeving van de stuw. Voor stroomsnelheden boven 2,5 m/s 

blijft aanvullend onderzoek nodig. 

6.2 Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van de fast-time manoeuvreersimulaties wordt de volgende aanbeveling 

gegeven: 

 In de eerste stroombeeldberekening van Deltares is in het gehele rekendomein geen realistische 

bodem- of wandruwheid meegenomen. Het berekende verval over de stuw is daarom minder groot 

dan in werkelijkheid gemeten. In de simulaties is hiervoor gecorrigeerd door een extra kracht ten 

gevolge van het verhang van de waterspiegel toe te voegen. Het verdient aanbeveling de 

stroombeeldberekening te herzien met een meer realistische ruwheid en/of bodemverloop. 

 Gelet op de stromingsneren die met name achter de landhoofden lijken te ontstaan, dienen 

aanpassingen aan de hydraulische vormgeving en de situatie van de stuw te worden onderzocht, 

met als doel de neren en de effecten hiervan op de stromingsgradiënten langs de vaarlijn te 

verminderen. 

 Simulaties zijn maar voor één afvoer met bijbehorend stroombeeld uitgevoerd. De stroomsnelheden 

kunnen nog met ruim 10% toenemen voordat de uiterwaarden beginnen mee te stromen. De 

maximale stroomsnelheden zullen dan net boven de 2,5 m/s uitkomen. Aanbevolen wordt om ook 

voor deze situatie met hogere stroomsnelheden de doorvaarbaarheid te toetsen; 

 Aanbevolen wordt om bovenstrooms van de stuw te zorgen voor voldoende windafscherming om 

daarmee de doorvaarbaarheid te verbeteren; 



 

 Rapport nr. 34293-1-MO-rev.2 28 

 

 
 

  

 Aanbevolen wordt het ontwerp van de linker doorvaartopening, c.q. de oeveraansluiting leidend 

naar die doorvaartopening te optimaliseren, zodat de opvaart daar veilig kan passeren, ten behoeve 

van een veiliger verkeersafwikkeling van de stuw als geheel (opvaart gescheiden van afvaart); 

 Aanbevolen wordt om in de richtlijnen de eisen met betrekking tot stroomgeleiding en beperking 

van dwarstroomgradiënten  uit te breiden naar de omgeving benedenstrooms van de stuw en in de 

toelichtende tekst in de richtlijnen op te nemen dat naast de zorg voor symmetrische 

stromingsgeleiding ook extra aandacht besteed moet worden aan de hydraulische vormgeving van 

de doorstroomopeningen, inclusief de pijlers, de landhoofden, en de aansluitende taluds en het 

bodemverloop beneden de stuw; 

 De richtlijnen zeggen dat, indien gekozen wordt voor twee gescheiden doorvaartopeningen, dan 

moeten beide openingen tenminste voldoen aan de eisen voor het enkelstrooksprofiel. Hierbij wordt 

in de Richtlijnen vaarwegen verwezen naar de eisen voor de keersluis. Hierin wordt echter geen 

rekening gehouden met effecten van (dwars)wind. Aanbevolen wordt om dit aan te passen en in 

het voorschrift voor de doorvaartbreedte ook rekening te houden met een windtoeslag. De grootte 

van de windtoeslag moet nader onderzocht worden. Nu geven de richtlijnen bij rechte 

vaarwegvakken voor het enkelstrooksprofiel geen advies voor de windtoeslag, maar geven ze aan 

dat deze “nader te bepalen” is. Aanbevolen wordt om daarbij in het bijzonder rekening te houden 

met lege schepen zonder kopbesturing. 
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Snelheid en koers

Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 1

; Stuwen in de Maas

MARIN - Maritime Operations 34293 fig 1a



Stuurgedrag

Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 1

; Stuwen in de Maas
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Omgevingsfactoren

Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 1

; Stuwen in de Maas
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Baan en afstand

Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 1

; Stuwen in de Maas
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 2

; Stuwen in de Maas
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 2

; Stuwen in de Maas
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 2

; Stuwen in de Maas

MARIN - Maritime Operations 34293 fig 2c



Baan en afstand

Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 2

; Stuwen in de Maas
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 3

; Stuwen in de Maas

MARIN - Maritime Operations 34293 fig 3a



Stuurgedrag

Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 3

; Stuwen in de Maas
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 3

; Stuwen in de Maas
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 3

; Stuwen in de Maas
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 4
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 4

; Stuwen in de Maas
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 4

; Stuwen in de Maas
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 5

; Stuwen in de Maas
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 5
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 5
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 6
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 6
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; Stuwen in de Maas

MARIN - Maritime Operations 34293 fig 6c



Baan en afstand

Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 6
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 7
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 7
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 8
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 8
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 9
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 9
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 9
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 10
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 10
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 12
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 12
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 12
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 12
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 13
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 13
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 13
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 13
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 14

; Stuwen in de Maas
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 14
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 14
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 14

; Stuwen in de Maas
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 15
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MARIN - Maritime Operations 34293 fig 15a



Stuurgedrag

Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 15

; Stuwen in de Maas
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 18
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 18
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 19
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 19
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 19
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 19
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Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 20
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; Stuwen in de Maas

MARIN - Maritime Operations 34293 fig 20b



Omgevingsfactoren

Wind: 8.25 m/s uit ZW °N; Stroom: - m/s naar - °N 20
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DOLPHIN: New tool for advanced nautical studies 
Simulator well equipped to handle the most complex hydrodynamic challenges 

Maritime Operations has a vast experience with nautical studies in which bridge simulators are used to evaluate port 
designs. Now, a new generation of bridge simulator software has proven itself in a nautical study for a new port. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dolphin simulator 
Since 2015 MARIN uses it in house developed Dolphin simulator software in 
nautical studies and training. This new simulator is especially valuable when 
complex hydrodynamic effects need to be taken into account. 
Over the past years MARIN has migrated its engineering calculation tools into 
MARIN’s eXtensible Modelling Framework (XMF) platform. The result is that 
different XMF based tools can be integrated in one another, functioning as one 
software tool. Also the simulator software uses this XMF code. This means that 
software packages from MARIN’s hydrodynamic toolbox can be included in the 
real-time simulator. The six degrees-of-freedom manoeuvring models in DOLPHIN 
take into account the influence of all external effects like wind, waves (first-order 
motions, wave drift), tidal currents, shallow water, bank suction, ship-ship 
interaction, tug and mooring line forces, collision forces etc. The models are water 
depth/draft dependent. The hydrodynamic effects are calculated with the most 
advanced hydrodynamic software available. 
 

Multi-layer current 
One of the first Dolphin studies involved a terminal situated in an area where fresh 
water river outflow and tidal driven salt water flow create complex current patterns. 
It was vital that the effects of this multi layered current were modelled correctly. To 
achieve this, the ship model measures current from a 3D current field at ten layers 
over the draft of the vessel and within each layer at multiple points along the 
vessel. The manoeuvring model calculates the hydrodynamic forces working on 
each layer taking into account the relative current velocity and direction. These 
forces are scaled with a weight factor depending on the depth of the layer and 
summed to get the total forces on the ship.  
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To obtain the correct weight factor per layer the results of Computational Fluid 
Dynamics (CFD) computations were used. For flow problems in which viscous 
effects play an important role, CFD calculations can be used to obtain reliable 
answers. CFD results on bulk carriers in deep and shallow water were used to 
determine the load distribution over the layers. Experienced local pilots validated 
the behaviour of the vessels in the layered current model. 
 

Flow interaction effects 
Another step forward was made with respect to how interaction effects are dealt 
with. The effects of ships and objects on other ships in the vicinity are calculated 
by the hydrodynamic module, called Flow Interaction. Based on 3D potential flow 
theory the interaction forces are calculated real time. Since fendering and mooring 
configurations can all easily be incorporated in DOLPHIN, it is possible to have a 
real-time analysis of the line forces in the mooring configuration when one or more 
ships pass by vessels at berth.   
 
Dolphin can also take into account the influence of propeller wash on other ships. 
Especially when working with tugs this is a very realistic add on. The tug will 
experience the wash of the ship it assists, and when working on a line its 
effectiveness is reduced when its own propeller wash hits the ships hull. 
 

Behaviour in waves 
Also the way in which waves are handled in DOLPHIN takes full advantage of the 
sophisticated tools that MARIN has developed over the years. Tools like Fatima 
and Diffrac provide the first and second order wave forces, added masses and 
damping for a specific hull form. This data can be directly fed into the ship 
manoeuvring model where it is coupled to the ships manoeuvring forces. This 
ensures the most realistic performance in waves. By making the coupling on the 
forces level the effect of other external forces on ship motions is realistically felt. 
Combined with the fact that hydrostatics is calculated each time step using the 
actual immersion of the ships hull, the ship-tug relation can be simulated very 
accurately. 
 

User interface 
For many studies and trainings it is important to be flexible. In DOLPHIN additional 
ships can be entered on the spot, and routes and start settings can be set with a 
mouse click. All feels very intuitively. The control of ships can be done by automats 
or using soft screen controls. Of course, it is also possible to couple bridge 
simulators with hardware controls. It is even possible to establish a coupling 
between the hardware and a ship ‘on the run’. Simulations can be set-back in time, 
re-played and debriefed with immediate access to all recorded data.  
 
DOLPHIN incorporates a lifetime of experience with hydrodynamic and nautical 
research. It is able simulate the most demanding hydrodynamic phenomena most 
realistically and it is therefore an extremely powerful tool for both the researcher 
and the sailor.  
 



 

  

 

 


