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1 Inleiding
Sinds 2012 komen er, tgv ontwikkelingen in de Eemshaven, grotere schepen die door hun
grote diepgang en/of afmeting maar een beperkte periode van het hoogwater kunnen
gebruiken om veilig binnen te komen. Tgv van deze ontwikkelingen heeft Rijkswaterstaat de
vaargeul naar de Eemshaven verruimd. De verruimde vaarweg is op 1-1-2018 opengesteld.
Om de veiligheid en vlotheid te garanderen vraagt de afhandeling van geulgebonden
schepen van en naar de Eemshaven extra aandacht. Dit handboek bevat instructies en
procedures voor de operationele afhandeling van de geulgebonden schepen voor de
verschillende stakeholders in het gebied.
Het operationeel handboek geulbonden schepen is opgebouwd uit bestaande regelingen en
bevat een handleiding voor de vaart met geulgebonden schepen naar en van de Eemshaven.
Voor deze schepen gelden aanvullende procedures ten opzichte van niet-geul gebonden
vaart. Deze procedures zijn, voor zover mogelijk, in logische volgorde gerangschikt.
Het handboek wordt bijgehouden in het operationeel overleg tussen RWS, GSP en RLCN. In
de tabel versie beheer worden wijzigingen geregistreerd. De laatste versie van het handboek
is te raadplegen via de klantpagina Eems op de website van waterberichtgeving.nl.

Disclaimer
Dit handboek geeft richtlijnen en afspraken voor operationeel gebruik. Bestaande wet- en
regelgeving zijn maatgevend. Dit handboek vervangt op geen enkele wijze de vastgestelde
wet- en regelgeving.

2 Uitgangspunten
2.1 Het geulontwerp
-

-

De vaarweg kenmerkt zich als een 200 meter brede midden geul. De diepte van de
geul loopt op van 14,5 m. LAT (= -16,1 m. NAP) tot 13,1 m. LAT (= -15,0 m. NAP). In
deze midden geul is oplopen of ontmoeten van geulgebonden schepen onderling niet
mogelijk.
Aan weerzijde van de geul bevinden zich passeerstroken met een diepte van -12,00m
NAP.
Uitzonderingen hierop zijn; de bocht bij Borkum en de toegang van de hoofdvaarweg
tot de Eemshaven. Van boei 26 tot boei 30 is er alleen een passeerstrook aan de
noordzijde van het vaarwater.
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Het geulontwerp met middengeul en passeerstroken

2.2 Geulschepen
A. Geulgebonden schepen*: Schepen worden als geulgebonden beschouwd indien zij
een diepgang van: 11,00m < T ≤ 14,00m.
B. Getijgebonden schepen Eemshaven: Bovenmaatse schepen met een diepgang
10,00m < T ≤ 11,00m en/of een lengte > 200m. En tankers met een diepgang 8,00m <
T ≤ 11,00m en/of een lengte > 160m.
C. Getijgebonden schepen Emden: Schepen met een diepgang T > 10,00m. (Voor
schepen naar Emden met diepgang tussen T>9,00m en T≤10,00m wordt wel een
tijpoort berekend, maar deze vallen buiten het VTM proces)
Schepen uit onderdeel A varen met een tijpoortadvies. Zij worden geacht alleen gebruik te
maken van de middengeul. Schepen uit onderdeel B en C varen ook met een tijpoortadvies.
Deze schepen kunnen zowel gebruik van de middengeul als van de passeerstroken.
Indien een schip uit categorie B of C door het getij gedwongen wordt om alleen van de
diepere middengeul gebruik te maken dan kan zij dit doen na overeenstemming met de VC
Ems. Geulgebonden schepen dienen dit kenbaar te maken voor het overige
scheepvaartverkeer dmv seinen en dagmerken (3x rood en zwarte cilinder).
*) De middengeul is ontworpen voor Panamax schepen. De maximale breedte voor
geulgebonden schepen is daarom 32,3 meter.
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3 Werkwijze
3.1 HMC
Het HMC geeft de tijpoorten uit voor zowel de binnenkomende als uitgaande geulgebonden
schepen. De tijpoorten worden berekend in Protide en zijn voor alle geautoriseerde
medewerkers van GSP, verkeerscentrale Ems en het Loodswezen in te zien op de site van
Protide, https://protide.rws.nl.
De verwachte gegevens (waterstand, stroom, deining en golfhoogte) worden op vaste tijden
vastgesteld om 01.00 uur, 07.00 uur, 13.00 uur en 19.00 uur. Bij extreme
weersomstandigheden zal dit vaker gebeuren. Onder druk van andere werkzaamheden kan
er van de vaste tijden worden afgeweken.
Tijpoort voor binnenkomende schepen met T>10,00m:
Voor ETA rendez vous punt (de beloodsingslocatie NW van de Westereemsboei) kan het
HMC een indicatieve tijpoort berekening maken;
Vanaf 6 Uur voor ETA Westereems berekend het HMC op verzoek een definitieve tijpoort.
Tijpoort voor vertrekkende schepen met een T>10,00m:
Voor ETD kan het HMC een indicatieve tijpoort berekening maken;
Vanaf6 uur voor ETD maakt het HMC op verzoek een definitieve tijpoort berekening.
Het HMC monitort zelf de HM omstandigheden. Als na afgifte de omstandigheden wijzigen
volgt er een up-date van de definitieve tijpoort berekening.
Hydro- en meteorologische gegevens publiceert het HMC op een speciaal voor de Eems
ingerichte klantpagina op https://waterberichtgeving.rws.nl/klanten/regio-eemsmond
3.2 Tijpoortplanner

De tijpoortplanner is 24/7 beschikbaar en wordt geleverd door Groningen Sea-Ports. De
tijpoortplanner initieert en coördinator het tijpoortproces. Bij de aanvraag van een tijpoort is
er altijd telefonisch contact tussen tijpoortplanner GSP en HMC.
De tijpoortplanner verzend een PDF bestand van de tijpoorten per e-mail naar het HCC, de
verkeerscentrale Ems, RWS en de Loodsdienstleider.
De tijpoortplanner is eerste aanspreekpunt voor alle stakeholders in het operationele
tijpoortproces.
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4 Inkomend geulschip
4.1 Procedure inkomend geulschip

4.1.1 ETA-melding
De kapitein van het schip verstuurt minimaal 24 uur voor het aanlopen van rendez-vouspunt
(de beloodsingslocatie NW van de Westereemsboeil) een ETA naar de
Havenmeester van GSP.
Voor het maken van een juiste berekening van de tijpoort in Protide wordt daarnaast de
volgende aanvullende stabiliteitsgegevens opgevraagd:
 Diepgang voor, midden en achter
 GM (Metacentrische hoogte.
 GG (Correctie vrije vloeistofoppervlak)
 Slingerperiode (in seconden)
 Deplacement (In metrische ton)
 Aanvang tijpoortreis (=ETA Westereems boei)
De scheepsagent vult deze gegevens rechtstreeks in Protide in.

4.1.2 Voorbereiding voor binnenkomst
Het HMC maakt op verzoek van de tijpoortplanner van GSP een tijpoortadvies en een
tijpoortformulier.
Het HMC ontvangt hiervoor per email een notificatie. Deze notificatie wordt telefonisch
bevestigd.
Het tijpoortadvies is voor:
 Alle schepen met een diepgang groter dan 10,00 meter tot een maximale diepgang
van 14,00 meter en/of een lengte > 200m.
 Tankers met een diepgang groter dan 8,00 meter tot een maximale diepgang van
14,00 meter en/of een lengte > 160m.
Het HMC stuurt het tijpoortadvies middels een notificatie email vanuit Protide naar de
tijpoortplanner van GSP. De tijpoortplanner van GSP stuurt een notificatie en een PDF van
het tijpoortformulier naar de Loodsen, VC Ems, RWS en de scheepsagent.
Daarnaast is deze tijpoort ook te raadplegen via de webapplicatie van Protide.
Het tijpoortadvies geeft een standaard (voorlopig) vaarplan (ongeveer 10 minuten na
opening tijpoort). Dit vaarplan bevat:
 Passage tijd boei 11 (Bocht bij Borkum)
 Passage tijd boei 17
 Passage tijd boei 27
 Passage tijd breakwaters Eemshaven
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Voorlopig vaarplan
In beginsel kan het schip, bij gering verkeersaanbod, gebruik maken van de volle ruimte van
het tijpoortadvies. Bij controle en opstellen van het voorlopig vaarplan (plan van
binnenkomst) wordt rekening gehouden met andere bovenmaatse schepen*, geulgebonden
schepen, bijzondere transporten, beschikbaarheid sleepboten en beschikbaarheid ligplaats.
*) Hieronder vallen ook de schepen van en naar Emden met een diepgang groter dan 10,00 meter.

Een geulgebonden schip mag pas opvaren bij de Westereems als de ligplaats vrij is en als de
sleepboten beschikbaar zijn.





De loods kan het voorlopig vaarplan actueel maken binnen het tijpoortadvies.
De tijpoortplanners van GSP en Niedersaksen Ports (N’Ports) monitoren het aanbod
van schepen met een tijpoortadvies en vaarplan in het dashboard van Protide.
Bij aanbod van meerdere schepen initiëren de tijpoortplanners het VTM proces (zie
bijlage I)
Wanneer geen overeenstemming mogelijk is in het VTM proces kan VC Ems, binnen
het VTS bereik op de Eems, een verkeersaanwijzing geven. GSP kan binnen het VTS
bereik in de Eemshaven een verkeersaanwijzing geven.

4.1.3 Beloodsing en binnenkomst
Bij het loodsstation komen 2 loodsen aan boord. Na het aan boord komen bespreken de
loodsen het voorlopig vaarplan met de kapitein en maken een definitief vaarplan en melden
dit aan VC Ems VHF 18 (en aan HCC-GSP VHF 1). Schepen met een T ≤ 11,00m varen met één
loods.
VC Ems controleert of het vaarplan significant afwijkt van het voorlopig vaarplan (uit
Protide).
VC Ems informeert loods over het overige scheepvaart verkeer met in het bijzonder de
overige tijpoortschepen.
VC Ems controleert wind en zicht voorschriften voor schepen die varen met een vergunning
SRE.
HCC-GSP controleert of de ETA Eemshaven significant afwijkt van het voorlopig vaarplan.
HCC-GSP informeert loods over vertrekkende schepen.
HCC-GSP informeert tijpoortplanner GSP bij significante afwijking vaarplan.
HCC-GSP controleert of de ligplaats vrij is.
HCC-GSP controleert of de sleepboten beschikbaar zijn.
HCC-GSP bewaken wind en zicht limiet.
Voor passage van de Westereemsboei informeert de loods bij het HCC-GSP om te bevestigen
of de sleepboten daadwerkelijk en tijdig beschikbaar zijn.
Het is mogelijk dat een vaarplan voor of tijdens de vaart gewijzigd moet worden vanwege
operationele of technische omstandigheden.
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4.2 Verantwoordelijkheden inkomend geulschip
Kapitein
• verstuurt minimaal 24 uur voor ETA loodsstation Westereems een ETA-bericht,
eventueel via de scheepsagent, naar de Havenmeester;
• Bij wijziging ETA wordt een nieuw ETA bericht gestuurd naar de Havenmeester.
• keurt samen met de loods het vaarplan goed;
• is eindverantwoordelijk voor de navigatie en veiligheid van het schip.
Scheepsagent
• stuurt ETA van schip door naar HCC
• Doet een aanvraag tijpoortadvies in Protide
Loodsen
• controleren voorlopig vaarplan en past dit eventueel aan.
• maken, in overleg met de kapitein, het definitief vaarplan op;
• melden het vaarplan aan VC Ems en HCC-GSP;
• adviseren m.b.t. de navigatie;
• bij passage van het schip van de Westereemsboei informeert de loods bij HCCGSP om te conformeren of de sleepboten daadwerkelijk en tijdig beschikbaar
zijn;
• verzorgen de communicatie en administratie
• dragen zorg voor de Navigator Marginale (NMS).
HCC-GSP
• geeft uitvoering aan het toelatingsbeleid Eemshaven;
• houdt de gegevens van het betrokken geulschip in NHIS bij;
• checkt of er voldoende sleepboten beschikbaar zijn en controleert of deze
sleepboten tijdig aanwezig zijn;
• checkt of ligplaats vrij is;
• Controle in haven, waaronder of een schip tijdens LW aan de grond kan raken
en neemt in voorkomend geval actie om dit te voorkomen;
Tijpoortplanner GSP
• geeft mede uitvoering aan het toelatingsbeleid voor de Eems en Eemshaven.
• Coördineert het werkproces tijpoortadviezen.
• Initieert en coördineert het VTM proces.
• Past, na overeenstemming met loodsen, het vaarplan aan binnen Protide indien
noodzakelijk.
• Informeert en overlegt met de samenwerkende partijen (§9.5) over alle
afspraken i.v.m. de toetsing aan het toelatingsbeleid;
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VC Ems
• meldt akkoord op vaarplan aan loods aan boord geulschip.
• Informeert loods over overige (tijgebonden) scheepvaart.
• Geeft uitvoering aan het toelatingsbeleid voor de Eems.
Loodsdienst coördinator (besteldienst)
• regelt de beloodsing.
• voorziet loodsen van benodigde gegevens
Sleepboten
• moeten vanaf boei 27 stand-by zijn.
• moeten voor boei 29 vastmaken.
HMC
Het HMC maakt op verzoek van de tijpoortplanner GSP een tijpoortadvies en
een tijpoortformulier op voor schepen met een diepgang van meer dan 10,00
meter en/of lengte groter dan 200 meter. En tankers met een diepgang van
meer dan 8,00 meter en/of lengte meer dan 160 meter.
• bewaakt de verwachte waterstand en informeert bij onvoorziene afwijkingen
de tijpoortplanner van GSP.
• getijverwachting, stroomverwachting zijn beschikbaar in het loodsenformulier
op de website:
https://waterberichtgeving.rws.nl/klanten/regio-eemsmond
•
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5 Uitgaand geulschip
5.1 Procedure uitgaand geulschip

5.1.1 Vertrekmelding
Door de agent wordt tenminste 4 uur voor vertrek van een uitgaand geulschip een
voormelding doorgegeven aan het HCC. Deze voormelding moet tenminste bevatten:
•
de geschatte tijd gereed (ETD)
•
de vertrekdiepgang
•
de kennisgeving van goed functioneren van de voor de geulvaart noodzakelijke
navigatiemiddelen.
Daarnaast de aanvullende gegevens die nodig zijn voor een juiste berekening van de tijpoort
in Protide. Voor het maken van een juiste berekening van de tijpoort in Protide worden de
volgende aanvullende stabiliteitsgegevens opgevraagd:
•
Diepgang voor, midden en achter
•
GM (Metacentrische hoogte).
•
GG (Correctie vrije vloeistofoppervlak)
•
Slingerperiode (in seconden)
•
Deplacement (In metrische ton)
•
Aanvang tijpoort reis is ETA breakwaters.

5.1.2 Voorbereiding voor vertrek
Het HMC maakt op verzoek van de tijpoortplanner van GSP een tijpoortadvies en een
tijpoortformulier.
Het HMC ontvangt hiervoor per email een notificatie. Deze notificatie wordt telefonisch
bevestigd.
Het tijpoortadvies is voor:
•
Alle schepen met een diepgang groter dan 10,00 meter tot een maximale diepgang
van 14,00 meter en/of een lengte > 200 meter.
•
Tankers met een diepgang groter dan 8,00 meter tot een maximale diepgang van
14,00 meter en/of een lengte > 160 meter.
Het HMC stuurt het tijpoortadvies middels een notificatie email vanuit Protide naar de
tijpoortplanner van GSP. De tijpoortplanner van GSP stuurt een notificatie en een PDF van
het tijpoortformulier naar de Loodsen, VC Ems, RWS en de scheepsagent.
Daarnaast is deze tijpoort ook te raadplegen via de webapplicatie van Protide.
Het tijpoortadvies geeft een standaard (voorlopig) vaarplan (ongeveer 10 minuten na
opening tijpoort). Dit vaarplan bevat:
•
Passage tijd breakwaters Eemshaven
•
Passage tijd boei 27
•
Passage tijd boei 17
•
Passage tijd boei 11 (Bocht bij Borkum)
12
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Voorlopig vaarplan
In beginsel kan het schip, bij gering verkeersaanbod, gebruik maken van de volle ruimte van
het tijpoortadvies. Bij controle en opstellen van het voorlopig vaarplan (plan van vertrek)
wordt rekening gehouden met andere bovenmaatse schepen*, geulgebonden schepen,
bijzondere transporten en beschikbaarheid sleepboten.
*) Hieronder vallen ook de schepen van en naar Emden met een diepgang groter dan 10,00 meter.

•
•
•
•

De loods kan het voorlopig vaarplan actueel maken binnen het tijpoortadvies.
De tijpoortplanners van GSP en Niedersaksen Ports (N’Ports) monitoren het aanbod
van schepen met een tijpoortadvies en vaarplan in het dashboard van Protide.
Bij aanbod van meerdere schepen initiëren de tijpoortplanners het VTM proces (zie
bijlage I)
Wanneer geen overeenstemming mogelijk is in het VTM proces kan VC Ems, binnen
het VTS bereik, een verkeersaanwijzing geven op de Eems. GSP kan binnen het VTS
bereik in de Eemshaven een verkeersaanwijzing geven.

Uiterlijk 4 uur voor het laatst afgesproken tijdstip van vertrek dient de kapitein/ agent de
loodsen te bestellen, waarmee tevens het voor- genomen tijdstip van vertrek wordt
bevestigd

5.1.3 Vertrek
Voor het aan boord gaan stelt de loods de grootste diepgang vast. Constateert hij een
aanzienlijke afwijking v.w.b. betreft diepgang dan neemt hij contact op met de
tijpoortplanner van GSP omdat dit consequenties kan hebben voor de uitgaande tijpoort. De
tijpoortplanner GSP stemt af met HMC zodat eventueel een nieuwe tijpoort berekend kan
worden.
Bij vertrek komen 2 loodsen aan boord. De loodsen bespreken de onderlinge taakverdeling.
Na het aan boord komen bespreken de loodsen het voorlopig vaarplan met de kapitein en
maken een definitief vaarplan en melden dit aan VC Ems VHF 18 en aan HCC-GSP VHF 1.
Schepen met een T ≤ 11,00m varen met één loods.
VC Ems controleert of het vaarplan significant afwijkt van het voorlopig vaarplan (uit
Protide).
VC Ems informeert loods over het overige scheepvaart verkeer met in het bijzonder de
overige tijpoortschepen.
VC Ems controleert vergunningvoorschriften mbt wind en zicht.
HCC-GSP controleert of de ETA breakwaters significant afwijkt van het voorlopig vaarplan.
HCC-GSP informeert loods over verwachte scheepvaart in de haven.
HCC-GSP informeert tijpoortplanner GSP bij significante afwijking vaarplan.
HCC-GSP bewaken zicht en windlimiet.
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Het is mogelijk dat een vaarplan voor of tijdens de vaart gewijzigd moet worden vanwege
operationele of technische omstandigheden.
5.2 Verantwoordelijkheden uitgaand geulschip
Kapitein
•

Geeft zo spoedig mogelijk notice ETD aan agent met diepgang en status
navigatieapparatuur
•
Geeft veranderingen van meer dan 30 minuten ETD door aan HCC/agent.
•
Keurt samen met de loods het vaarplan goed.
•
Is verantwoordelijk voor de navigatie en veiligheid van het schip.
Scheepsagent
•
•
•

Stuurt ETD door naar HCC en besteldienst
Doet een aanvraag tijpoortadvies in Protide
Bestelt loodsen uiterlijk 4 uur voor vertrek

Loodsen
•
•

Controleren voorlopig vaarplan en past dit eventueel aan.
Controleren bij het aan boord gaan van de grootste diepgang. Afwijkingen
worden gemeld aan de tijpoortplanner van GSP.
•
Maken in overleg met kapitein het definitief vaarplan op.
•
Geven het vaarplan door aan VC Ems en HCC-GSP
•
Melden aan HCC-GSP; aanvang opkorten, ontmeerd en slaags in Doekegat
kanaal.
•
Adviseren mbt de navigatie
•
Dragen zorg voor de communicatie en administratie
•
Dragen zorg voor de NMS
HCC-GSP
•
•
•

Geeft uitvoering aan het toelatingsbeleid Eemshaven
Houdt de gegevens van het betrokken geulschip in NHIS bij.
Controle in haven, waaronder of een schip tijdens LW aan de grond kan raken
en neemt in voorkomend geval actie om dit te voorkomen.
•
Geeft geulschip telefonisch of per VHF over aan VC Ems bij passage of
uitvaren Julianahaven.
Tijpoortplanner GSP
•
geeft mede uitvoering aan het toelatingsbeleid voor de Eems en Eemshaven.
•
Coördineert het werkproces tijpoortadviezen.
•
Initieert en coördineert het VTM proces.
•
Past, na overeenstemming met loodsen, het vaarplan aan binnen Protide
indien noodzakelijk.
•
Informeert en overlegt met de samenwerkende partijen (§9.5) over alle
afspraken i.v.m. de toetsing aan het toelatingsbeleid;
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VC Ems
•

Controleert voorlopig vaarplan en informeert tijpoortplanner GSP bij knelpunt
met andere tijgebonden schepen.
•
Informeert loods over overige (tijgebonden) scheepvaart.
•
Geeft uitvoering aan het toelatingsbeleid voor de Eems.
•
Monitort op een juiste uitvoering van het vaarplan
Loodsdienst coördinator (besteldienst)
•
regelt de beloodsing.
•
voorziet loodsen van benodigde gegevens
HMC
•

Het HMC maakt op verzoek van de tijpoortplanner GSP een tijpoortadvies en
een tijpoortformulier op voor schepen met een diepgang van meer dan 10,00 meter
en/of lengte > 200 meter. En tankers met een diepgang van meer dan 8,00 meter
en/of lengte > 160 meter.
•
bewaakt de verwachte waterstand en informeert bij onvoorziene afwijkingen
de tijpoortplanner van GSP.
•
getijverwachting, stroomverwachting zijn beschikbaar in het loodsenformulier
op de website: https://waterberichtgeving.rws.nl/klanten/regio-eemsmond
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6 Bijzondere omstandigheden
6.1

Meerdere tijpoortschepen op één tij

De diepe middengeul is one-way ontworpen voor geulgebonden schepen (Cat. A §2.2).
Er kan slechts één geulgebonden schip per hoogwater toegelaten worden. De reden hiervoor
is dat het geulgebonden schip in de geul af moet kunnen stoppen en te keren (niet
noodzakelijkerwijs op een keerplaats). Daarna moet het geulgebonden schip terug kunnen
varen naar de noodankerplaats. Of, indien het getij het toelaat, direct terugvaart naar open
zee. De noodankerplaats mag alleen gebruikt worden door geulgebonden schepen indien
zich een noodgeval voordoet. Het schip dient het eerstvolgende HW haar weg te vervolgen
richting haven of alsnog naar open zee te vertrekken.
Getijgebondenschepen van categorie B en C (§2.2) kunnen gebruik maken van de
passeerstroken. Van categorie B en C kunnen meerdere inkomende schepen (al dan niet in
combinatie met één categorie A schip) toegelaten worden.

6.2 Passeren
Passeren (inhalen en ontmoeten) is mogelijk via de passeerstroken voor categorie B en C
schepen.
Passeren van categorie A schepen onderling is niet mogelijk.
Voor geul- en getijgebondenschepen is passeren niet toegestaan in de bocht bij Borkum (van
boei 9 tm boei 13) en van boei 27 tm boei 29A als de sleepboten vastmaken.
Voordat een passeermanoeuvre wordt ingezet is er afstemming geweest tussen de schepen
onderling en met VC Ems.
6.3

Gebruik noodankergebied.

Het noodankergebied is bedoeld om een schip in uiterste nood op te kunnen vangen als er
geen andere mogelijkheid is om de reis te kunnen voortzetten.
Redenen kunnen zijn; stremming, technische storing aan boord, een onvoorzien tekort aan
sleepboten. Als geankerd wordt in het noodankergebied dan dient het schip per eerste
gelegenheid de reis te vervolgen dan wel de Westereems uit te varen en ten anker te gaan in
het ankergebied op de Noordzee.
Het besluit om te keren in de keerlus en/of te ankeren in het noodankergebied wordt door
loods en kapitein genomen na overleg met VC Ems. HCC-GSP wordt hierover geïnformeerd.
6.4

Mist

Het zicht wordt beoordeeld door de loods, de VC Ems en HCC-GSP. Als het zicht op de Eems
minder is dan 1000 meter wordt de geulreis niet aangevangen. Bij teruglopend zicht of bij
twijfel wordt de vaarweg pas bevaren na nauw overleg met VC Ems. Als het zicht tijdens de
reis onverwacht terugloopt tot minder dan 1000 meter dan zal de reis worden voortgezet.
16
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De slepers zijn in dat geval verplicht het schip te assisteren ongeacht het zicht op dat
moment.
Inkomend getijgebonden schepen met T ≤ 10,67m en uitgaande getijgebonden schepen met
T ≤ 10,36m hebben geen zicht beperking.
Voor tankers geld SRE artikel 21
6.5

Wind

De wind wordt gemeten met de windsensor Borkum. Als de wind meer is dan 15,5 m/s
(zonder vlagen) dan mag het schip niet opvaren.
Inkomend schepen met T ≤ 10,67m en uitgaande schepen met T ≤ 10,36m hebben geen
wind beperking.
6.6 Navigatie-apparatuur vertoont gebreken.
Bij de ETA-melding dient het schip te bevestigen dat het over goedwerkende
navigatieapparatuur beschikt, te weten radar, GPS, VHF en gyrokompas. Als één van de
apparaten niet naar behoren functioneert, dient de gezagvoerder voor reparatie of
vervanging zorg te dragen.
Als dit niet mogelijk blijkt kan besloten worden het schip toch toe te laten. Hierbij spelen
naast de aard van het defect, ook de weersomstandigheden en andere beschikbare
middelen een rol.
6.7

Snelheden

De tijpoorten worden berekend conform een uniform snelheidsregime (voor de bulkcarriers
en tankers) en een vast snelheidsregime voor andere schepen.
Bij een uniform snelheidsregime wordt het tijpoort berekend met een bandbreedte van
snelheden om de in het tijpoort aangegeven snelheid. Met een uniform snelheidsregime
kunnen schepen met snelheden die binnen de bandbreedte vallen veilig varen.
Het vaste snelheidsregime is verdeeld in de categorieën “fast”, “average” en “slow”.
Schepen die met een vast snelheidsregime varen worden geacht meer conform het
snelheidsregime te varen zoals in het tijpoort aangegeven.
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7 Diepgang en kielspeling
7.1

Kielspelingsnormen

Voor schepen met diepgang T > 10,00 meter is een kielspelingsregime van kracht. Van de
Westereemsboei tot de breakwaters Eemshaven wordt het tijpoort probabilistisch
berekend. Zie voor een omschrijving van de probabilistische rekenmethode en omschrijving
van de kielspeling bijlage IV
Traject
Westereemsboei – breakwaters EH
Eemshaven
Ligplaats

Kielspeling schepen T > 10,00 meter
Probabilistisch 0.015% kan op bodemberoering
10%
10%

7.2 Nautisch gegarandeerde diepte
De garantie diepte is van toepassing op de diepwatergeul van 200 meter breed gelegen in
het midden van het vaarwater.

Deze kaart is als aparte bijlage beschikbaar. Met zoomen in deze bijlage is de data per traject goed te
lezen.
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Onderstaande overzicht geeft de garantiedieptes in het traject.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

VAN
KM D
112,5
108,9
105,2
101,6
97,3
94,4
92,3
90,1
86,6
84,1
81,5
79,4
77,4
75,4
73,2

P
Q
R
S

30
Doekegat kanaal
Wilhelmina haven
Juliana haven

Boei
W.E.
2
6
8
12
13/14
16
18
20
22
24
26
28
30

TOT
KM D
108,9
105,2
101,6
97,3
94,4
92,3
90,1
86,6
84,1
81,5
79,4
77,4
75,4
73,2
71,8

Boei
2
6
8
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
H.hoofd

DIEPTE (NGD)
NAP
-16,1m.
-16,0m
-15,9m
-15,8m
-15,7m
-15,3m.
-15,9m.
-15,8m.
-15,7m.
-15,5m.
-15,4m.
-15,3m.
-15,1m.
-15,0m.
Oplopend van -15,0m naar
-12,1m.
-15,0m.
-15,2m
-15,2m
-15,0m

LAT
-14,5m
-14,4m
-14,3m
-14,2m
-14,0m
-13,5m
-14,1m
-14,0m
-13,9m
-13,6m
-13,6m
-13,4m
-13,2m
-13,1m
Oplopend -13,1m naar 10,2m
-13,1m
-13,3m
-13,3m
-13,1m

Garantiediepte van de passeerstroken zijn in het gehele traject -12,0m NAP
=(LAT oplopend van -10,4m bij de Westereems naar -10,2m bij de Eemshaven)
Voor omrekenen van NAP naar LAT is het programma PCTRANS gebruikt.
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7.3

Diepgangscontrole en diepgangsoverschrijding

De aankomstdiepgang van schepen kan om diverse redenen afwijken van de vooraf
berekende diepgang. Sagging of hogging van het schip, afwijkingen in brandstof - en
waterverbruik en onnauwkeurigheden in de berekening kunnen hiervan oorzaak zijn. Een
diepgang die afwijkt van de opgegeven diepgang doet afbreuk aan een veilige vaart. Bij
constatering van een overschrijding zal de (Rijks)Havenmeester de rederij en de
gezagvoerder hierop wijzen.
Wanneer er een RWS patrouillevaartuig beschikbaar is kan het HCC-GSP een verzoek doen
om, ter controle, bij binnenkomst de diepgang voor, midden en achter af te lezen.
7.4 Ondieptemelding
Mocht onverhoopt een ondiepte worden geconstateerd, dan treedt er een procedure
ondieptemelding in werking (zie bijlage II). In dat geval wordt de tijpoortadvisering
aangepast, zodat een veilig gebruik van de vaargeul ook in die situatie is gewaarborgd.
Rijkswaterstaat voert peiling uit volgens een vastgestelde peilfequentie. Deze peilfrequentie
verschilt per traject in de vaarweg. Waar meer morfologische ontwikkelingen zijn of
verwacht worden, wordt frequenter gepeild.
De peiling worden gecontroleerd door een specialistische dienst van Rijkswaterstaat, de CIV.
Na controle zullen de peilingen vrijgegeven worden voor derden. De peiling worden ook
verwerkt in de ENC’s. Voor het vrijgeven en het publiceren in de ENC is een periode
vastgelegd van 5 Werkdagen. Tevens staan op de website van het Hydro Meteo centrum
(www.waterberichtgeving.nl)voor de gehele vaarweg de meest actuele lodingen als pdf.
Het District van RWS Noord Nederland controleert ook de peilingen en wanneer er zich een
ondiepte voordoet in de vaarweg dan wordt dit gemeld aan de stakeholders en aan het
HMC.
Het HMC verwerkt de ondiepte in Protide, waarna de tijpoorten berekend zullen worden
met de ondiepte in de vaarweg.
Het proces en het beleid mbt peilingen en ondieptes zijn bijgesloten in bijlage II en III.

8 Diensten en middelen
8.1

Gebruik sleepboten

Sleepboten dienen uiterlijk aanwezig te zijn bij passage van boei 27. De tijpoortplanner van
GSP controleert voor aanvang van het tijpoortproces of er voldoende sleepboten met
voldoende vermogen aanwezig zullen zijn bij binnenkomst van het schip. De sleepboten
dienen tijdig op het ontmoetingspunt aanwezig te zijn.
Het gebruik van sleepboten is voor geulschepen verplicht conform onderstaande matrix*;
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Tankers en Bulk carriers

DWT (deadweight)

T≤11,0 m.

T>11,0m

Tot 50.000

i.o. loods

i.o. loods

50.000 - 80.000

2 X 56 ton ASD of 1 X 56 ton ASD + 2 X 30 ton

3 X 56 ton ASD

80.000 - 115.000

3 X 56 ton ASD

3 X 56 ton ASD

4 X 56 ton ASD (tot Bft 6)

4 X 56 ton ASD (tot Bft 6)

> 115.000

*) De bevoegde autoriteit kan, in nauw overleg met loodsen, afwijken van deze matrix indien de uitrusting van
de schepen of andere omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

8.2

NMS

Het bevaren van de Eemsgeul door een geulschip is uitsluitend toegestaan met behulp van
de NMS (navigator marginale schepen). De NMS wordt beheerd door het RLCN. RLCN is
verantwoordelijk voor de goede werking.
NMS, geeft met de juiste correctie een positie met een nauwkeurigheid van 1 cm. Daarnaast
is de NMS een onafhankelijk systeem met twee onafhankelijke GPS ontvangers waarvan de
instellingen door de gebruiker zelf te controleren zijn. De Qastor software met het
bijbehorende netwerk voor updates maakt het mogelijk om de laatste ENC’s die
Rijkswaterstaat beschikbaar stelt zo snel mogelijk beschikbaar te hebben aan boord.

21

Definitief 1.1
28-11-2019

9 Wettelijke grondslag en overige bepalingen
9.1 Wettelijke grondslag
De juridische basis voor het vaststellen van bijzondere regels voor de vaart met
geulgebonden schepen berust op:
- Het Scheepvaartreglement Territoriale Zee (STZ).
- Het Scheepvaart Reglement Eemsmonding (SRE).
- Plaatselijke Regelingen
- Het Binnenvaart politie reglement (BPR).
- Havenbeheersverordening Eemshaven.
- Loodsplichtbesluit 1995.
- Brief Rienstra d.d. 16 februari 2004.
- Toelatingsbeleid vaarweg Eemshaven - Noordzee
- Het Westereemsverdrag.
- Het Eems-Dollard verdrag.
- Regeling communicatie Rijksbinnenwateren
- Regeling meldingen en communicatie scheepvaart.
9.2

Toepassingsgebied

Het Operationele handboek Geulgebonden schepen is van toepassing op schepen met een
diepgang van 10,00 meter tot en met 14,00 meter en/of een lengte > 200 meter. En tankers
met een diepgang van 8,00 meter tot en met 14,00 meter en/of een lengte > 160 meter:
•
het aanloopgebied naar de Eemsgeul inclusief de ankerplaatsen;
•
de Eemsgeul (Westereems, Ranzelgat en Doekegat), inclusief de keerplaats en
het nood ankergebied;
•
de toegangsgeul van de Eemsgeul naar de Eemshaven.
•
De Eemshaven
9.3

Uitgangspunten

Dit handboek laat onverlet de verplichting tot nauwgezette opvolging van wettelijke, al dan
niet door de vaarwegbeheerder gestelde, voorschriften en/of gegeven aanwijzingen met
betrekking tot een veilige vaart in het toepassingsgebied.
9.4

Samenwerkende partijen

Het Operationele Handboek Geulgebonden Schepen is een gezamenlijke uitgave van
havenmeester Groningen-Seaports en Rijkswaterstaat. Evaluatie van het handboek vind
plaats in het operationeel overleg GSP, RLCN en RWS.
9.5

Inwerkingtreding

Deze update van dit handboek wordt van kracht op datum en vervangt de vorige concept
versie 2.5 van 11 december 2018.
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10 Begrippen
astronomisch getij

het getij zoals uitsluitend bepaald door invloeden van de hemellichamen

bruto kielspeling (UKC)

de waterkolom onder het stilliggende schip

contractdiepte

een door Gemeente Werken Rotterdam gehanteerde term overeenkomend met de
term nautisch gegarandeerde diepte

deining

Golven die niet meer door wind worden aangedreven. Deze zijn bijvoorbeeld afkomstig
van een zeegangsgolfveld waarboven de wind is weggevallen, of ze zijn door hun grotere snelheid uit een zeegangsgebied weggelopen.
De deining bestaat uit het deel van het golfspectrum met een golfperiode van meer dan
6 á 7 sec. (zie ook HE10)

down-time

het deel van de tijd (over een lange periode) dat er geen opvaart mogelijk is. Hier wordt
de tijd binnen een tijcyclus dat de waterstand te laag is toe gerekend. (NB: vaak wordt
die tijd niet meegerekend en komt de betekenis overeen met wat hier
Overligpercentage genoemd wordt.)

Golfhoogte

Hiermee wordt in dit rapport de significante golfhoogte bedoeld; zie Hm0

HE10

laag frequente golfhoogte; equivalente golfhoogte van de golfenergie in het spectrum
van de golfcomponenten met een periode groter dan 10 seconden

Hm0

De significante golfhoogte: de gemiddelde golfhoogte van het hoogste 1/3 deel van alle
golven. Dit blijkt overeen te komen met de hoogte die een geoefende waarnemer als
golfhoogte zou schatten.
Formeel is Hm0 een schatting van de signifcante golfhoogte Hs bepaald uit het
frequentiespectrum en is H1/3 een schatting daarvan op basis van de waargenomen
golven.

HMC

Hydro Meteo Centrum

LAT

Lowest Astronomical Tide – laagste punt van het astronomisch getij

MS, MSL, MV

Middenstandsvlak, Mean Sea Level; tijdgemiddelde stand van het zeeoppervlak

NAP

Normaal Amsterdams Peil

nautisch gegarandeerde diepte
(NGD)

de gegarandeerde bovengrens voor de bodemligging (ten opzichte van MS). Bij de
bepaling van de tijpoorten is verondersteld dat de bodem overal gelijk is aan deze NGD.
In werkelijkheid is de diepte meestal en op de meeste plaatsen groter.

vlakwater kielspeling

de waterkolom onder het varende schip in vlak water

overliggen

minstens één getij wachten ten gevolge van te lage waterstand en/of te hoge HE10waarde

overligpercentage

Het aantal getijcycli dat er geen opvaart mogelijk is (geen tijpoort is) ten opzichte van
het totaal aantal getijcycli in een lange periode.

Selected Route

de vaarroute door Kanaal, Nauw van Calais en de zuidelijke Noordzee voor schepen met
diepgangen van 20,70 m (68 voet) tot en met 22,55 m (74 voet)

Squat

diepgangsvermeerdering en vertrimming ten gevolge van de snelheid van het schip door
het water

Tijpoort

de tijdsperiode gedurende welke een tijgebonden schip een bepaald punt kan passeren

Toegangsgeul

IJgeul
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UKC

Under Keel Clearance, kielspeling. De definitie wil nog wel variëren, IMO en PIANC
hanteren verschillende bruto en netto kielspeling:
IMO:
-

net UKC: afstand tot NGD vlak in varende toestand, dus squat en verticale
bewegingen in rekening gebracht
Gross UKC: afstand in stilligende toestand tussen kiel en interventie (onderhouds-)
diepte.
dynamic UKC: in varende toestand, dus squat en (meestal ook) verticale
bewegingen in rekening gebracht
static UKC: in stilligende toestand, dus zonder squat en verticale bewegingen
PIANC:
-

bruto kielspeling: stilliggende afstand tussen kiel en NGD
netto kielspeling: met aftrek van squat en verticale bewegingen.

De kielspeling zoals in dit rapport gebruikt voor het manoeuvreercriterium is de afstand
tussen kiel en NGD in vlak water (dus met aftrek van squat, maar geen verticale
bewegingen).

Verondieping

een obstakel, aanzanding of aanslibbing die door de nautisch gegarandeerde diepte
steekt

zeegang

een groeiend of volgroeid golfspectrum, dat is opgewekt door een nog aanwezige lokale
wind
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11

Afkortingen

LAT
NAP
HMC
GSP
HCC
ETA
ETD
VC
VTM
VTS
NMS
NHIS
LW
T
UKC
RWS
WSA
RLCN
SRE
NGD

Lowest Astronomical Tide
Nieuw Amsterdams Peil
Hydro Meteo Centrum
Groningen SeaPorts
Haven Coördinatie Centrum
Estimate Time off Arrival
Estimate Time of Departure
VerkeersCentrale
Vessel Traffic Management
Vessel Traffic Service
Navigator Marginale Schepen
Noordelijk Haven Informatie Systeem
Low water
Diepgang
Under Keel Clearance
Rijkswaterstaat
Wasser und Schifffahrt Amt
Regionale Loodsen Coöperatie Noord
ScheepvaartReglement Eemsmonding
Nautisch Gegarandeerde Diepte

12

Vervallen documenten

[ nog niet van toepassing ]
13

Distributielijst
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GSP havenmeester
GSP HCC
GSP tijpoortplanner
RWS-VWM nautisch adviseur
RWS-VWM HMC
RWS-VWM Centrale Meldpost Waddenzee
RWS-DNN nautisch adviseur
RLCN operationeel voorzitter
RLCN besteldienst
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Bijlage I VTM afstemproces Ems für Schiffe mit Tiefgang > 10,00m*
Tijpoort in Protide

Tidefenster in Protide

A1

Schip mag varen binnen
tijpoort.

Zijn er meerdere tijpoortschepen op hetzelfde HW?
ja

Nein
Sind mehrere Tidefensterschiffe auf demselben HW?

ja
Sind beide Schiffe auf die Fahrrinne angewiesen?

Tidefensters fahren.

Niet toegestaan. Meerdere geulgebonden schepen mogen niet
gelijktijdig in de vaargeul zijn.

Zijn beide schepen geul gebonden?

A2

Schiff darf im Rahmen des

Nicht erlaubt. Es dürfen nicht mehrere fahrrinne-abhängige Schiffe
gleichzeitig in der Fahrrinne sein.

Nei
n
Varen schepen in dezelfde richting?
(Inkomende of uitgaand)
Fahren die Schiffe in dieselbe Richtung?
(Einlaufend oder auslaufend)

B

Ja

Is vaarplan langzame schip eerder dan vaarplan
snellere schip?

Schepen mogen varen conform vaarplan.
Nein

Nein

Schiffe dürfen gemäβ Fahrplan fahren.

Ist das langsamere Schiff laut Fahrplan eher im
Fahrwasser als das schnellere Schiff?
Ja

Ontmoeten schepen in bocht bij Borkum of in de buurt
van boei 27?

Schepen mogen varen conform vaarplan.
Nein

C

Schiffe dürfen gemäβ Fahrplan fahren.

Begegnen sich die Schiffe in der Kurve bei Borkum oder in
der Nähe der Tonne 27?
Ja



Zijn schepen bereidt het vaarplan aan te
passen?

Nein
Sind die Schiffe bereit, den Fahrpläne
anzupassen?

D

Ja

E






Er is geen VTM overéénstemming.
Binnen VTS bereik bepaald VC Ems bij nautisch onveilige
omstandigheden.
Beslissing wordt genomen op basis van volgorde.
Keine VTM-Vereinbarung
Im VTS Bereich entscheidet die Verkehrszentrale Ems bei
nautisch unsicherer Situation.
Die Entscheidung ist abhängig von der Reihenfolge.

Vaarplannen aanpassen. Schepen mogen varen
conform vaarplan.
*Note: Schiffe mit einem Tiefgang >9,00m von und nach Emden bekommen auch ein Tidefenster.
26
Mögliche Passage auf der Strecke Westerems – Eemshaven mit anderen Tidefensterschiffen wird
abgestimmt im VTS Prozess.
Fahrpläne anpassen. Schiffe dürfen gemäβ
Fahrplan fahren.
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Bijlage II: Proces ondiepte melding vaargeul Eemshaven – Noordzee.
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Bijlage III: Peilfrequentietabel Eems.
Type
I

II

III
IV
V
VI

Beschrijving en begrenzing van het survey / peilgebied
De Vaarweg (Panamax-geul en Passeerstroken) en indien de betonning buiten de Vaarweg ligt - minimaal
tot aan de boeienlijn
De Vaarweg (Panamax-geul en Passeerstroken) en aan
beide zijden van de Vaarweg een strook van 300 meter
buiten de Vaarweg
Incidentele Ligplaats
Verspreidingslocaties P0, P1 en P3
De Vaarweg (Panamax-geul en Passeerstroken), incl.
Keerplaats
De Vaarweg (Panamax-geul en Passeerstroken) en indien de betonning buiten de Vaarweg ligt - minimaal
tot aan de boeienlijn, incl. Keerplaats
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I
I
I
I
I
I
I
II
III
IV
V
VI
Borkumrede
Noodankerplaats
Randzelgat
Doekegat reede / Alte
Eemsrede
Trace Eemsgeul
Verspreidingslocaties

Type

97 ~112
94 ~ 97
81 ~ 94
78 ~81
73 ~78
puntstuk nabij km 73
71 ~73

globaal

Kilometrering

Surveyfrequentie uit Baggerbestek > juni 2018

P0 /P3/P4

Vak A1 - A4
Vak B
Vak C1 - C5
Vak D1 - D2
Vak E1 - E2
Vak F
Vak H

Onderverdeling van peil-gebieden

2-maandelijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
maandelijks
maandelijks
maandelijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
2-maandelijks
2-maandelijks

Surveyfrequentie
(met gelijke
intervallen)

1x jaar
1x jaar

1x jaar

1x jaar

1x jaar

6x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
12x per jaar
12x per jaar
12x per jaar

Aantal
werkpeilingen

1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar

Aantal
periodieke
peilingen

Uitvoering door ON

6x per jaar
6x per jaar

Aantal periodieke
peilingen

1x jaar
1x jaar
1x jaar

1x jaar

1x jaar

Uitvoering door Duitse
WSA
door CIV
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Bijlage IV: De probabilistische tijpoortberekening
1.1

Algemeen

De tijpoortregeling is gebaseerd op de probabilistische ontwerpmethode, die normaliter toegepast
wordt bij het ontwerp van bijvoorbeeld waterbouwkundige constructies. Hierbij wordt de faalkans van
de constructie berekend, waarna de kosten van dat falen kunnen worden afgewogen tegen de kosten
van een zwaardere constructie, waarmee de faalkans kleiner wordt. Uiteindelijk wordt dan een
bepaalde faalkans als acceptabel beschouwd (bijvoorbeeld de kans dat een dijkring overstoomt van 1
x per 10000 jaar).
Bij de probabilistische tijpoortregeling staat de kans dat er schade ontstaat, doordat een schip tijdens
de geulvaart de bodem van de geul raakt, centraal. Deze kans moet uiteraard zeer klein zijn, maar zal
principieel nooit geheel gelijk aan nul zijn. Als de kans klein genoeg is dan beschouwen we de vaart als
veilig.

De kans op bodemberoering wordt bepaald door de kielspeling als het schip stil zou liggen, de squat
ten gevolge van de vaarsnelheid en de verticale bewegingen van het schip in de golven. Daarnaast
speelt de onzekerheid over de werkelijk aanwezige omstandigheden tijdens de geulvaart een rol: ook
deze wordt vertaald in een kansverdeling.

1.2

Veiligheidscriteria

Een groot voordeel van de probabilistische tijpoortregeling is dat de veiligheid van elke geulvaart
berekend kan worden.

Door middel van een toelatingsregeling worden de meest onveilige vaarten uitgesloten. Om deze
onveilige vaarten te kunnen onderscheiden worden enkele veiligheidscriteria gebruikt. Dit betekent
dat vooraf een te accepteren kans op bodemberoering moet worden vastgesteld, die uiteraard zeer
klein is.

Bij het vaststellen van de maximaal acceptabele bodemberoeringskans moet een idee bestaan van de
ernst van de gevolgen van een bodemberoering. Zou een bodemberoering bijvoorbeeld direct tot
olieverlies of geulblokkade leiden, dan zal de kans een extra lage waarde moeten krijgen (immers risico
= kans x gevolg).

Aan de gevolgen van een bodemberoering is door TNO een speciaal onderzoek gewijd. Uit
sterkteberekeningen is gebleken dat een schip enkele decimeters in een harde zandbodem kan
dringen, voordat de beplating blijvend gaat vervormen. De kans op scheuren of breuk is daarbij nog
vrijwel nihil. Dit resultaat heeft een belangrijke rol gespeeld bij het vaststellen van de veiligheidscriteria
waaraan de geulvaarten moeten voldoen.
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Bij de vaststelling van de veiligheidscriteria is een vergelijking met andere nautische faalkansen
gemaakt (aanvaringskans, strandingskans e.d.). In die zin is de geulvaart een activiteit, die een relatief
laag risico met zich meedraagt.

De uiteindelijke veiligheidscriteria zijn als volgt geformuleerd:
1.2.1

Meerjarig criterium:

In een periode van 25 jaar (beschouwd als de levensduur van het ontwerp) mag de kans dat er een
bodemberoering optreedt waarbij (tenminste) lichte schade ontstaat, niet meer zijn dan 10%. Dit komt
overeen met een maximale verwachting van 1 maal per 235 jaar. De tijpoortregeling garandeert dat
deze kans niet overschreden wordt.
1.2.2

Individuele vaartcriterium:

In de in het bovengenoemde meerjarige criterium vastgestelde maximale gemiddelde
bodemberoeringskans moet theoretisch ook de kans van voorkomen van de bijbehorende golf- en
waterstandsconditie meegewogen. Een individuele vaart, dit is een vaart waarbij geen rekening
gehouden is met de kansen van die golf- en waterstandscondities, kan bijvoorbeeld een kans op
bodemberoering hebben van 5%, maar toch aan het meerjarige criterium voldoen als de kans van
voorkomen van de condities waaronder de vaart plaatsvindt maar klein genoeg is. Dit is probabilistisch
gezien geheel juist. Toch is besloten om een bovengrens te stellen aan de kans op bodemberoering
tijdens een individuele vaart. De kans dat een schip tijdens een geulvaart de bodem raakt dient onder
alle omstandigheden kleiner te zijn dan 1%, ongeacht de kans op voorkomen van de betreffende
combinatie van omstandigheden.

In de huidige opzet van de tijpoortregeling speelt dit criterium geen rol omdat voor elke vaart,
ongeacht de kans op de actuele omstandigheden, dezelfde maximale kans aangehouden wordt. Deze
kans is zo gekozen dat altijd aan het meerjarig criterium wordt voldaan en is veel kleiner dan 1%.
1.2.3

Manoeuvreermarge:

Als de vertikale scheepsbewegingen zeer klein zijn (vrijwel vlak water: geen zeegang en/of deining, dit
geldt voor ongeveer 80% van de vaarten) dan is de kans op raken van de bodem ook nog klein bij een
kielspeling van bijvoorbeeld enkele decimeters. Toch zal er dan geen geulvaart kunnen plaatsvinden
omdat het schip vrijwel niet meer te besturen is. Daarom is het manoeuvreercriterium toegevoegd,
wat eist dat de kielspeling in vlak-water conditie tenminste 1.0 m is. De squat wordt hierbij in rekening
gebracht.

Tijdens varen met deining kan de actuele kielspeling door de verticale bewegingen wel kleiner dan 1
m worden. Omdat dit slechts even optreedt – de gemiddelde kielspeling is altijd minstens 1.0 m –
wordt aangenomen dat de bestuurbaarheid daardoor niet aangetast wordt.
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Als er meer deining is dan worden vaarten waarbij de kielspeling 1 m is al snel afgekeurd vanwege de
kans op raken van de bodem door het bewegen van het schip, die dan te groot gaat worden.

1.2.4

Stroomcriterium:

De maximale dwarsstroom waarbij passage van de breakwaters Eemshaven nog veilig mogelijk is, is
Kan verschillen per scheepstype. De maximale dwarsstroom is terug te vinden in de stroommatrix.

1.3

Probabilistische tijpoortberekening

Voor een volledig probabilistische berekening moet van alle relevante parameters een kansverdeling
beschikbaar zijn. Omdat met de invoering van Protide niet meer met verschillende klassen voor onder
andere de getijcurve, meteoeffect en deinighoogte wordt gewerkt zijn dergelijke kansverdelingen niet
beschikbaar. Daarom wordt de volgende aanpak gebruikt: de totaal in 25 jaar maximaal ‘op te lopen’
kans wordt evenredig verdeeld over het totale aantal te verwachten vaarten in die 25 jaar. Wanneer
elke vaart op deze grens zit dan wordt nog juist aan het meerjarig criterium voldaan. De meeste
tijpoorten zullen ver onder deze maximale kans per vaart blijven zodat er ruimschoots aan het
meerjarig criterium wordt voldaan.

In de volgende paragrafen worden de achtereenvolgende stappen van een tijpoortberekening zoals
Protide die uitvoert beschreven.
1.3.1

Voorspellingen
Omdat een tijpoortadvies altijd betrekking heeft op een periode in de toekomst moet er gerekend
worden aan de hand van voorspelde gegevens: waterstand, stroom, deining, golfhoogte. Deze
voorspellingen worden over het algemeen met rekenmodellen gemaakt die om de paar uur met
nieuwe, actuele beginwaarden worden opgestart. Door het HMC (Hydro-meteo centrum) van
Rijkswaterstaat worden resultaten van die modellen gemonitord en een eventueel bijgestelde
voorspelling op internet gepubliceerd.

...................................
figuur Fout! Geen tekst met de opgegeven
stijl in het document.-1, Waterstandsvoorspelling uit Matroos
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Als voorbeeld hieronder de weergave van een voorspelde waterstand te Hoek van Holland, afkomstig
uit het Kustlijn-fijn model en door HMC gepubliceerd. De modelberekening loopt tot waar de grafiek

ophoudt.
De gegevens zijn via het MATROOS systeem van internet te halen.
Protide haalt de voorspelde gegevens zelfstandig van MATROOS. Daarvoor wordt een gelaagde opzet
toegepast: er is een prioriteit aangegeven van de verschillende te gebruiken bronnen. Zo wordt in
het bovenstaande geval voor de langere termijn gebruik gemaakt van een andere bron. In dit geval
een waterstandsmodel met windveldmodel.
...................................
figuur Fout! Geen tekst met de opgegeven
stijl in het document.-2, Lange-termijn
voor-spelling csm8_ecmwf_wind model

Zodra er voor een bepaald tijdstip een meer betrouwbare voorspelling is dan zal die gebruikt worden.
Als geen betere voorspelling aanwezig is wordt als laatste redmiddel voor golfhoogte en
deininghoogte het jaargemiddelde gebruikt en voor de waterstand het astronomisch getij.
Aan de verschillende bronnen is een betrouwbaarheid gekoppeld. Deze wordt tijdens de berekening
vertaald in een spreiding van de verdeling waaruit verschillende waarden worden getrokken –
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waarover later meer. Het resultaat daarvan is dat een ‘slechtere’ (dat wil zeggen onzekerder)
voorspelling zal leiden tot een grotere bodemberoeringskans.
De gegevens die gebruikt worden voor de tijpoortberekening zijn terug te vinden in de Protide
applicatie.
Wanneer er meer bronnen en meer locaties beschikbaar komen via MATROOS dan zullen deze
eenvoudig aan de berekening toegevoegd kunnen worden. De grootheden worden dan tussen de
locaties geïnterpoleerd.
Voor de golfhoogte en deininghoogte is maar één locatie beschikbaar. In het binnengebied kan de
invloed van golven echter uitgeschakeld worden. Hiervoor wordt reductiepercentage opgegeven en
het punt vanaf waar deze reductie toegepast moet worden. Voor Hoek van Holland is het nu zo
ingesteld dat bij de ‘paddestoelen’ (0 km) de invloed van deining en golven geheel verdwijnt.

1.3.2

Scheepsgegevens
Voor de
belang:





berekening van het gedrag in golven zijn de volgende eigenschappen van het schip van

Afmetingen (lengte, breedte, diepgang, deadweight, actuele waterverplaatsing)
Scheepsvorm (volheid, verdeling over lengte van het schip, schouders  scheepstype)
Stabiliteit (dwarsscheeps- invloed op slingerperiode, langsscheeps op stampperiode)
Massaverdeling (dwarstraagheidsstraal: invloed op slingerperiode, langstraagheidsstraal op
stampperiode)
De berekening zoals die in de volgende paragraaf is beschreven maakt van al deze gegevens gebruik
waardoor een behoorlijk goede voorspelling van het gedrag in golven gemaakt kan worden. Maar
dan moeten deze gegevens natuurlijk wel beschikbaar zijn.
De hoofdafmetingen zijn altijd goed bekend, hoewel voor de berekening Lpp eigenlijk de juiste maat
is, niet de Loa. Daar kan nog wel eens verwarring over zijn, maar is in elk geval wel een constant
gegeven voor elk schip. In Protide zal een schepenbestand aangelegd worden waardoor dit soort
constante gegevens niet steeds opnieuw hoeft te worden ingevoerd.
Voor de scheepsvorm zijn enkele standaard-scheepsvormen ingebouwd o.a. bulkcarrier en tanker.
Deze standaard-scheepsvorm wordt dan zodanig geschaald dat hoofdafmetingen en deadweight
overeenstemmen met de opgegeven waarden.
De beladingspecifieke gegevens – waterverplaatsing, metacenterhoogte GM, vrije-vloeistofcorrectie
GG’ en slingerperiode – moeten ook opgegeven worden. Als deze (nog) niet bekend zijn kan Protide
zelf een schatting van deze grootheden maken, maar het is duidelijk dat het de voorkeur verdient
om de eigenschappen van het betreffende schip te kennen.
De schattingen worden als volgt gemaakt:
Waterverplaatsing  = L * B * T * CB * 1.029 t,
waarbij CB = 0.8 (tanker) of 0.82 (bulkcarrier)
GM = KB + BM – KG, met

KB 

CWP
T
CWP  C B

BM 

CWP (CWP  0.04) B 2

12C B
T

waarin
CWP = waterlijncoefficient
CB = blokcoefficient
KG uit zwaartepuntsschatting met als uitgangspunten:
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gewicht lading = 0.88 * 
hoogte zwaartepunt lading 0.65 T (tankers) en 0.55 T (bulker)
hoogte zwaartepunt schip 0.8 T
Traagheidsstraal voor slingeren: k = 0.38 B
Slingertijd T = 2 k GM

1.3.3

Scheepsbewegingen
Om de scheepsbewegingen in golven te kunnen berekenen zijn overdrachtsfuncties nodig. Zo’n
overdrachtsfunctie geeft aan hoe groot een bewegingsamplitude van het schip wordt als het de
invloed van een enkele golfcomponent ondervindt in verhouding tot de amplitude van die
golfcomponent. Deze waarde is uiteraard afhankelijk van de frequentie (of golflengte) en van de
invalshoek. Vaak worden de overdrachtsfuncties RAO’s genoemd, wat de afkorting is van Response
Amplitude Operators.
...................................
figuur Fout! Geen tekst met de opgegeven
De berekeningsmethode die wordt toegepast om deze RAO’s te bepalen
stijl in het document.-3, schematische
voorstelling van de verticale striptheorie is de verticale striptheorie, die grotendeels aan de TU Delft ontwikkeld

is. Hierbij wordt de scheepsvorm in verticale dwarsscheepse schijfjes verdeeld, waarna voor elk
schijfje in zijn eigen vlak een 2 dimensionale (potentiaal)berekening van de waterstroming wordt
gemaakt.
De
krachten
en
momenten
op
de
schijfjes
worden
tenslotte
opgeteld om de krachten en momenten op het schip te vinden.
De benodigde berekeningen worden gedaan door de door Amarcon geleverde rekenmodule die ook
de basis vormt van hun pakketten Seaway en Octopus Office. Behalve de genoemde RAO’s berekent
deze ook de squat bij de ingevoerde snelheid.
De berekeningen moeten gedaan worden voor elke combinatie van kielspeling (h/T verhouding),
invalshoek golven, vaarsnelheid (ten opzichte van het water) en amplitudespectrum van de golven.
Om de rekentijd niet uit de hand te laten lopen worden eerst de relevante combinaties voor de hele
geulvaart bepaald en de RAO’s voor die combinaties uitgerekend en opgeslagen. Bij het doorrekenen
van de geulvaart worden dan resultaten uit deze voorraad getrokken in plaats van steeds opnieuw
RAO’s te berekenen.

1.3.4

Tijd-weg diagram
Een tijpoort is op te vatten als de begintijdstippen van een (aaneengesloten) verzameling toe te
stane geulvaarten die allemaal voldoen aan de veiligheidscriteria. Met andere woorden, als een
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geulvaart start binnen de tijpoorten dan is de kans op raken van de bodem gedurende deze geulvaart
klein genoeg. Als we vervolgens uitgaan van een vastgestelde vaarsnelheid langs het traject dan kan
voor elk tijdstip van de geulvaart aangegeven worden op welke positie het schip zal zijn. Merk op
dat de vaarsnelheid nu ten opzichte van de grond wordt gebruikt, juist omdat dit de positieplanning
en –monitoring eenvoudiger maakt. De combinatie van plaats en tijd is belangrijk voor de
bodemberoeringskans omdat de bodemligging van de plaats afhangt en de waterstand, golven en
deining van de tijd (en ook van de plaats). Als we de geulvaart in een tijd-weg diagram weergeven
dan moeten alle tijd/weg combinaties op de lijn ‘veilig’ zijn. Deze notie vormt de basis van de
tijpoortberekening.
...................................
figuur Fout! Geen tekst met de opgegeven
stijl in het document.-4, Tijd-weg diagram
van de geulvaart

De vorm van de rode pijl geeft een bepaald snelheidsverloop langs de geul aan; door deze pijl langs
de Tijd-as op te schuiven tot er alleen veilige tijd/weg combinaties ontmoet worden, wordt een
tijpoort gevonden. In Protide wordt het tijd/weg vlak eerst gevuld met veilige en onveilige punten
en vervolgens wordt gekeken bij welke starttijdstippen alleen veilige punten horen.
Voor het









berekenen van de veiligheid in zo’n punt moet het volgende gebeuren:
Bepalen voorspelde waterstand, stroming, golfhoogte, deininghoogte op dat tijdstip
Spreiding per voorspelde grootheid bepalen (afhankelijk van de bron)
Interpoleren waterstand, stroming, golfhoogte en deininghoogte (voor zover er meerdere
locaties zijn gegeven)
Interpoleren bodemligging
Bepalen snelheid en koers door het water
Bepaal de verticale beweging (grootte en periode) bij de zo gevonden h/T, vaarsnelheid,
invalshoek, golfhoogte, deininghoogte
Bereken de kans op raken van de bodem met deze vertikale beweging en de UKC, als
gedurende de hele geulvaart dezelfde condities zouden gelden.
Vergelijk deze kans met de maximaal toegelaten kans per geulvaart; is de kans kleiner dan
is het tijd/weg punt ‘veilig’.

Bij het onderdeel ‘bepaal de verticale beweging’ vindt een groot aantal trekkingen plaats uit de
verdelingen rond de voorspelde grootheden. Van de resultaten wordt de 95% waarde van de verticale
beweging genomen als uitgangspunt voor de kansberekening in de volgende stap.
De kwaliteit van de voorspellingen (die tot uiting komt in de spreiding) kan zo een grote invloed
hebben. Als er voor de deining bijvoorbeeld geen voorspelling beschikbaar is dan wordt het
jaargemiddelde 0.2 m aangenomen, maar wel met een grote spreiding. Bij de trekkingen zullen dan
ook veel grotere deininghoogten voorkomen, die bij de berekening van de kans op raken van de
bodem sterk zullen overheersen.
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Naast de kans op raken van de bodem kan er in het tijd/weg diagram ook een dwarsstroombeperking
worden opgenomen. Over het algemeen gaat het dan op een maximale dwarsstroom die het schip
op een specifieke locatie mag ondervinden. Door de dwarsstroom op die locatie als functie van de
tijd te bepalen kan op een horizontale lijn in het tijd/weg diagram aangegeven worden op welke

tijdstippen de stroom te sterk is en dus geen passage mag plaatsvinden.
...................................

In bovenstaande Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is een voorbeeld van een tijd/weg
diagram gegeven. De stroombeperking is zichtbaar als rode lijnstukken op de locatie 0 km (dat is
het havenhoofd), de blauwe punten zijn ‘veilig’ en de witte punten ‘onveilig’. Wanneer nu een schuine
lijn die het snelheidsverloop over het traject weergeeft, van links naar rechts over het tijd/weg
diagram geschoven wordt dan is de eerste mogelijkheid dat er geen witte of rode punten gekruist
worden de lichtblauwe lijn die begint op 12:40. Dit is het openingstijdstip van de tijpoort. De lijn kan
verder geschoven worden tot aan de rode lijn, waarbij de stroomuitsluiting juist geraakt wordt. De
tijpoort sluit daarom om 13:30.
De groene lijn is het vertrektijdstip waarvoor de omstandigheden die tijdens deze geulvaart gelden
worden weergegeven in het tijpoortformulier. Dat tijdstip is gekozen ‘aan het begin van de tijpoort,
maar niet exact op het openingstijdstip’, betrekkelijk willekeurig op 15 minuten na het
openingstijdstip, tenzij een Requested Time of Departure (RTD) is opgegeven welke dan (zo
mogelijk) wordt aangehouden. Dit wordt het ‘tijpoortadvies’ genoemd.

1.3.5

Snelheidsregimes
De vorm van het traject in het tijd-weg diagram wordt bepaald door het verloop van de snelheid
langs de geul. Op dit moment zijn er drie zogeheten snelheidsregimes beschikbaar in Protide.
Hierdoor wordt per deel van het traject een vaste snelheid over de grond gedefinieerd.
Er is nu voor gekozen om deze regimes vast in te stellen, zodat de hoeveelheid invoer met kans op
fouten niet te groot wordt.

38

Definitief 1.1
28-11-2019
1.3.6

Toepassing Veiligheidscriteria
Manoeuvreercriterium
Dit criterium eist een minimale UKC van 1.0 m, waarbij de squat reeds in rekening is gebracht. De
squat wordt berekend samen met de verticale bewegingen en is afhankelijk van de snelheid door het
water en de h/T verhouding. Met getrokken waarden voor snelheid, stroom en diepgang wordt een
verzameling squat waarden gevonden, die met de waterstand en diepgang resulteren in een UKC.
Van deze waarden wordt gemiddelde en standaardafwijking bepaald en daarmee de 5%-waarde
(uitgaande van een normale verdeling: gemiddelde –1.65*standaardafwijking). Deze 5%-waarde
moet tenminste 1.0 m zijn, anders wordt het tijd/weg punt afgekeurd.
Meerjarig criterium
Dit criterium is niet toe te passen volgens de oorspronkelijke definitie omdat daarvoor ook de kans
op de condities tijdens een geulvaart meegewogen moet worden. Bij de huidige aanpak is het alleen
mogelijk om op de conditionele kans te toetsen, dat wil zeggen de kans op raken van de bodem
gegeven de actuele omstandigheden. Het criterium stelt dat er in 25 jaar geulgebruik maximaal 10%
kans op schade mag worden opgelopen. Als bij elke vaart een maximum voor de conditionele kans
wordt aangehouden, ongeacht de omstandigheden (in feite wordt er geen onderscheid gemaakt
tussen de omstandigheden waarbij de vaart plaatsvindt) dan kunnen we wel de waarde van dit
maximum bepalen, zodanig dat aan het meerjarig criterium wordt voldaan.
Als we uitgaan van 250 tijgebonden geulvaarten per jaar dan is dat 6250 vaarten over de 25 jaar.
Stel nu dat per vaart een kans pmax op raken van de bodem met minimaal lichte schade wordt
toegestaan. De kans dat er in 25 jaar, of na 6250 vaarten, een of meer schades ontstaan is gelijk
aan ( 1 – de kans dat alle vaarten schadevrij zijn ), zodat het meerjarig criterium wordt:

P{minstens1 schade}  1  (1  p) n  0.1
(1  p) n  0.9
1  p  0.91 / n
met n  6250

p  1  0.91 / n
p  0.0017 %

waarin p de kans op schade tijdens een enkele vaart is.
In het verleden is door TNO naar de gevolgen van het raken van de bodem gekeken. Op basis van
deze studie is destijds gesteld dat (voor de bodemgesteldheid van de Eurogeul) een 10 maal zo grote
kans op raken van de bodem geaccepteerd kan worden – de meeste bodemberoeringen resulteren
niet in een blijvende vervorming van de scheepshuid.
Daarmee geldt per vaart:

p(bodemberoering)  0.017 %

(of 1.7 10-4)

bij 250 tijgebonden vaarten per jaar.
Als elke vaart precies op dit maximum zit dan wordt nog juist aan het meerjarig criterium voldaan.
Zoals we later zullen zien komen de meeste vaarten echter lang niet aan dit maximum zodat er
ruimschoots aan het meerjarig criterium wordt voldaan.
Wat betekent dit nu voor de veiligheid van een tijd/weg punt? De kans dat er een bodemberoering
optreedt is afhankelijk van de tijdsduur dat het schip in die omstandigheden verblijft. Er wordt
berekend welke kans op raken opgelopen zou worden als het schip gedurende de hele geulvaart
onder de betreffende omstandigheden zou verkeren. Een punt is dan veilig als deze kans kleiner is
dan de bovengenoemde 0.017%: als deze kans op elk tijd/weg punt van het traject zou gelden dan
komt de vaart juist aan de criteriumwaarde.
Omdat de kans ook gedurende een geulvaart sterk varieert blijft de kans per vaart op deze manier
ver onder de criteriumwaarde. Daarom wordt in eerste instantie per punt een 10 maal hogere kans
toegestaan. Zolang dit gedurende een klein deel van de reis optreedt kan deze nog makkelijk aan
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...................................
figuur Fout! Geen tekst met de opgegeven
stijl in het document.-5, kans op bodemberoering langs de geul en criteriumwaarden

het criterium voldoen. De kans over de hele geulvaart wordt berekend en vergeleken met het
criterium. Als deze lager is dan voldoet de vaart, zo niet dan wordt de berekening opnieuw gedaan
maar dan zonder lokaal de factor 10 toe te staan. In figuur Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl
in het document.-5 is dit weergegeven.

De rode lijn geeft de criteriumwaarde 0.017% aan, de gele de 10 maal hogere kans die lokaal, per
punt, toegelaten wordt. De dikke groene lijn geeft het verloop van de kans over de geulvaart aan en
de dunne groene het resultaat over de hele vaart. Omdat dit hoger is dan de rode criteriumwaarde
zal de berekening in dit geval opnieuw gebeuren waarbij ook de punten boven de rode lijn worden
uitgesloten.

1.3.7

Onzekerheden, onnauwkeurigheden en spreiding
Alle gegevens die voor de berekening nodig zijn bezitten een onzekerheid (modelvoorspelling, opgave
scheepsparameters) en/of een onnauwkeurigheid (meetwaarden). Beide zaken kunnen in de
berekening worden meegenomen door te stellen dat de – onbekende – werkelijke waarde met een
bepaalde kansverdeling rond de opgegeven waarde zal zitten. Over het algemeen wordt hiervoor een
normale kansverdeling aangehouden.
In de berekening wordt van de kans op raken van de bodem een aantal trekkingen gedaan uit deze
verdelingen. Het betreft dan de voorspelde waarden van:

Waterstand

Stroomrichting

Stroomsnelheid

Golfhoogte

Deininghoogte

Zolang het om de kans op raken van de bodem gaat ten gevolge van verticale bewegingen in golven
kan de trekking van bijvoorbeeld een waterstand van 30 cm lager een erg grote invloed hebben omdat
deze kans een exponentieel verloop heeft.
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figuur Fout! Geen tekst met de opgegeven
stijl in het document.-6, Verloop van kans
op bodemberoering bij afnemende
kielspeling (voorbeeld)
kans op raken van de bodem (voorbeeld)
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In het binnengebied is er wat anders aan de hand. Omdat hier vrijwel geen verticale bewegingen zijn
heeft een 30 cm lagere waterstand alleen maar als effect dat de kielspeling kleiner is en daardoor
mogelijk de manoeuvreerbaarheid gevaar loopt. De kans op raken van de bodem is hier geen geschikt
criterium. In het verleden zijn in de havengebieden vaste UKC’s aangehouden.
Met extra toeslagen voor de squat en dichtheidseffect is dan ongeveer 1.5m statische UKC nodig om
zeker te zijn van 1.0 m werkelijke kielspeling. Omdat Protide trekkingen doet voor de waterstand hoeft
met deze onzekerheid geen rekening gehouden te worden in het criterium voor het binnengebied, net
zo min als met de squat omdat deze al in het criterium verwerkt was, en kan dus wat kleiner worden
gekozen.
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