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Inleiding en vraagstelling
In de huidige versie van de ontwerptabellen voor de Westersehelde (versie 25 juni 2004)
zijn geen golfrandvoorwaarden gegeven voor de buitenhaven van Vlissingen. Wel zijn in
een memo t.b.v. Directie Zeeland (K-03-03-09) de door Alkyon berekende waarden aan
de westkant van de buitenhaven vergeleken met de door het RIKZ ontwikkelde methode
voor golfbelastingen in havens en afgeschermde gebieden.

Momenteel is het projectbureau bezig met het ontwerp van de
dijkvèrsterkingswerkzaamheden rondom de buitenhaven van Vlissingen. Voor dit
ontwerp ligt in concept het voorontwerpdocument gereed (PZDT-R-04056 ontw, versie
16-03-04). Eenvan de te ontwerpen gedeelte is het gedeelte dijkbekleding bij het
haventerrein t.p.v. het trainingscentrum van de brandweer. Dit gedeelte valt net buiten
de westelijke begrenzing van randvoorwaardenvak 5b.

Binnen het projectbureau is de vraag gerezen of dit gedeelte ook ontworpen kan
worden met de golfcondities van randvoorwaardenvak 5b, of dat hier zwaardere
golfcondities gelden i.v.m. diffractie, reflectie en transmissie in de havenmonding.

Golfbelasting randvoorwaardenvak 5b
De hoogste golfbelasting bij randvoorwaardenvak 5b treedt op bij uitvoerpunt 05Z (zie
bijlage1). Dit uitvoerpunt ligt op ongeveer 80 meter uit de waterkering t.h.v. de
monding van de buitenhaven. Zoals in bijlage 2 te zien is, neemt de golfhoogte bij
randvoorwaardenvak 5b af vanaf de buitenkant van de haven (oostelijke grens dijkvak
5b) naar de binnenkant van de haven (westelijke grens dijkvak 5b). Dit betekent dat de
golfbelasting voor randvoorwaardenvak 5b ook representatief is voor het te verbeteren
dijktraject wat loopt vanaf de westelijke grens van randvoorwaardenvak 5b tot de bocht
in de waterkering.

In het golfmodel is de havendam niet fysiek meegenomen en komen de golven
ongehinderd in de buitenhaven. Het niet meenemen van de havendam is een
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vereenvoudiging van de werkelijkheid die de volgende invloed kan hebben op de
golfhoogte en golfperiode van randvoorwaardenvak 5b:

De havendam zal afschermend functioneren voor randvoorwaardenvak 5b. Zeker als
het gaat om lagere waterstanden. Bij hogere waterstanden >NAP+4 meter is er
sprake van golftransmissie over de havendam.
Golven zullen door diffractie de haven indraaien. Dit betekent dat ten westen van
randvoorwaardenvak 5b de golven niet veel gereduceerd zullen zijn dan t.o.v. de
havenmonding.

Het uitvoerpunt wat bepalen is voor de golfbelasting van randvoorwaardenvak 5b (05Z)
ligt echter niet direct in het beinvloedingsgebied van de havendam. Daardoor kan
gesteld worden dat de golfhoogte en golfperiode die hier gelden hoger of gelijk zullen
zijn aan de golven ten westen van dit uitvoerpunt. Hoewel de golven door diffractie
zullen bijdraaien en er golfenergie over de havendam zal komen door transmissie, zal
een gedeelte van de golfenergie bij het te ontwerpen dijktraject al gedissipeerd zijn. Per
saldo zal de golfhoogte in dit traject lager en de golfperiode gelijk aan
randvoorwaardenvak 5b zijn.

Conclusie
Samengevat kan geconcludeerd worden dat de golfhoogte van randvoorwaardenvak
ook geldig is voor het te ontwerpen gedeelte tussen de westelijke grens van
randvoorwaardenvak 5b en het trainingscentrum van de brandweer. De golfhoogte in
dit gebied zal gelijk of lager zijn dan t.p.v. uitvoerpunt 05Z wat in de monding van de
haven ligt.
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BIJLAGE 1 : Topografische kaart Buitenhaven

TOel:

Gemaakt door:
ArcView Version 3.0
Voorbeeld:
Deze EPS-figuur is niet opgeslagen
met een ingesloten voorbeeld.
Commentaar:
Dit EP5-bestand kan worden afgedrukt
op een PostScrtpt~printer, maar niet
op een ander type printer.
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BIJLAGE 2 Golfbelasting bij rvwvak Sb, ruimtelijke weergave

LET OP: Golfhoogte is weergegeven ZONDER correctie voor het effect van stroming!

TItel:
..\figures\38m227hs.eps
Gemaakt door:
MATLAB, The Mathworks, Inc.
Voorbeeld:
Deze EPS-figuur is niet opgeslagen
met een ingesloten voorbeeld.
Commentaar:
Dit EPS-bestand kan worden afgedrukt
op een PostScript-printer, maar niet
op een ander type printer.

Titel:
..\figures\38h227hs.eps
Gemaakt door:
MATLAB, The Mathworks, Inc.
Voorbeeld:
Deze EPS-figuur is niet opgeslagen
met een ingesloten voorbeeld.
Commentaar:
Dit EPS-bestand kan worden afgedrukt
op een PostScript-printer, maar niet
op een ander type printer.
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