
 
 

 

 

 

 

 

 

Voor de bepaling van de golfcondities in havens heeft Rijkswaterstaat het 

computerprogramma HB-Havens ontwikkeld. Hierin worden met behulp van 

een golfgroei model (SWAN) en een golfdoordringingsmodel de hydraulische 

randvoorwaarden bepaald. Omdat het tot nu toe gebruikte 

golfdoordringingsmodel (PHAROS) efficiënt gebruik van HB-Havens in de weg 

staat, heeft Rijkswaterstaat aan Svašek gevraagd om het door Svašek 

ontwikkelde model HARES te implementeren in HB-Havens. 

In IJmuiden zijn voor 540 

verschillende combinaties van 

windrichting, windsnelheid en 

waterstand de golfcondities bekend 

in een punt net zeewaarts van de 

golfbrekers. Deze condities worden 

in de HB-Havens systematiek met 

SWAN en HARES naar diverse 

uitvoerlocaties in de haven vertaald. 

Bij toenemende waterstanden 

neemt de transmissie over de 

golfbrekers toe en komen steeds 

meer kadeterreinen onder water te 

staan. Daarom is voor verschillende 

waterstanden een HARES-

rekenrooster gemaakt met 4 tot 5 

miljoen elementen. De gridgrootte is 

afhankelijk van de waterdiepte zodat 

er altijd genoeg elementen per 

golflengte zijn. 

Iedere golfconditie is opgedeeld in 

15 frequenties en 17 richtingen, die 

binnen een HARES-berekening als 

één geheel worden beschouwd. 

Tijdens iedere iteratiestap wordt het 

gehele golfspectrum geconstrueerd 

en wordt de energiedissipatie ten 

gevolge van bodemwrijving en 

golfbreking van de totale golfhoogte 

bepaald. Op deze wijze wordt 

voorkomen dat er te veel energie de 

haven binnendringt. 

Svašek Hydraulics heeft met deze 

studie aangetoond dat met HARES  

snel en efficiënt gedetailleerde 

golfdoordringingsberekeningen in 

havens kunnen worden uitgevoerd 

die volledig passen binnen de RWS 

gehanteerde systematiek van HB-

Havens. Hierbij zijn de beperkingen 

van PHAROS zoals het beperkt aantal 

rooster elementen, de lange 

rekentijden, het moeilijk in het 

model verwerken van ondergelopen 

kadeterreinen en lage 

havendammen en een te lage 

energiedissipatie door golfbreken en 

bodemwrijving geëlimineerd. 
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