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1 Inleiding 

Dit rapport geeft nadere achtergrondinformatie over de werkwijze waarop de Toetspeilen voor 

de c-kering langs de Wieringermeerpolder (dijkring 13) zijn bepaald. De berekening van de 

golfrandvoorwaarden wordt niet besproken, omdat de beheerders deze zelf zullen berekenen 

middels de op de DVD bij het addendum op het Hydraulische Randvoorwaardenboek 2006 

[HR-C, 2008] geleverde programma Hydra-R. Met Hydra-R is het mogelijk om bij de opgegeven 

overschrijdingsfrequentie de golfbelasting en de benodigde kruinhoogte te berekenen. 

 

Aan de werkwijze liggen een methode en verschillende uitgangspunten ten grondslag. Deze 

staan beschreven in het addendum op het Hydraulische Randvoorwaardenboek 2006 

[HR-C, 2008] en zijn in dit rapport niet herhaald. Aangeraden wordt het addendum te lezen 

voorafgaand aan het lezen van dit rapport. 

 

Er worden verschillende typen categorie c-keringen onderscheiden. De categorie c-keringen 

kunnen qua verschijningsvorm worden onderverdeeld in twee hoofdtypen: 

1. die oppervlaktewater keren dat van het buitenwater is afgesloten door een verbindende 

waterkering van de categorie b; 

2. die deel uitmaken van een dijkring als gemeenschappelijke scheiding tussen twee 

aangrenzende dijkringen. Dit type duiden we in het kort aan als dijkringscheidende 

c-keringen. 

 

Bij de categorie c-keringen die de gemeenschappelijke scheiding vormen tussen twee 

aangrenzende dijkringen zijn twee situaties te onderscheiden: 

2a) de categorie c-keringen scheiden twee dijkringen met een gelijke veiligheidsnorm; 

2b) de categorie c-keringen scheiden twee dijkringen met een ongelijke veiligheidsnorm. 

 

De c-kering langs de Wieringermeerpolder valt onder type 2b, waarbij de c-kering twee 

dijkringen scheidt met een ongelijke veiligheidsnorm. Er treedt alleen belasting op in de functie 

van c-kering bij een overstroming in het voorliggende gebied ten gevolge van een doorbraak in 

de a-kering.  
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2 Gebiedsbeschrijving 

De c-kering scheidt dijkring 12 (Wieringen) van dijkring 13 (Noord-Holland). Het betreft de 

westelijke dijk van het Waardkanaal en het Groetkanaal. De belasting die de c-kering moet 

kunnen keren, komt vanuit een doorbraak in dijkring 12. Uitgegaan wordt van een overstroming 

vanuit het IJsselmeer en niet vanuit de Waddenzee. De primaire kering aan de zijde van de 

Waddenzee wordt namelijk gevormd door het voormalige eiland Wieringen. Het uitgangspunt is 

dat een doorbraak vanaf deze locatie verwaarloosbaar klein is. Een doorbraak van de primaire 

kering vanuit de Waddenzee is daarom buiten beschouwing gelaten. 

 

Dijkring 12 (Wieringen) ligt in de provincie Noord-Holland. Deze dijkring wordt in het noorden 

begrensd door het voormalige eiland Wieringen en in het oosten door het IJsselmeer. De 

dijkring wordt in het zuiden en westen begrensd door de c-kering. De c-kering is 33,8 km lang 

en de beheerder is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Langs het IJsselmeer 

bevindt zich ongeveer 18 km primaire waterkering.   

 

Dijkringgebied 12 heeft een norm van 1/4000 per jaar en dijkringgebied 13 1/10.000 per jaar 

[Wwk, 1996]. De norm van de c-kering is gelijk aan dijkring 13 (1/10.000). 
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Figuur 2-1: Wieringermeerpolder(groen) met de c-kering. 
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3 Methode  

3.1 Beschrijving bakjesmodel 

Het Toetspeil is berekend met een zogenaamd bakjesmodel. Dit model berekent op basis van 

het volume van het IJsselmeer en het volume van de Wieringermeerpolder de waterstand bij de 

c-kering. Het uitgangspunt hierbij is dat na doorbraak van de voorliggende a-kering de 

waterstand in de Wieringermeerpolder en IJsselmeer gelijk worden. Figuur 3-1 schetst het 

principe van het model. 

 

 
Figuur 3-1: Schematische weergave verloop waterstand bij doorbraak in bakjesmodel. 

De formule die ten grondslag ligt aan de berekening van het Toetspeil is: 

 ( ) ( ) ( )1 2 2A A A A B Bw h O w h O w h O− ⋅ = − ⋅ + − ⋅  (1.0) 

waarin: 

1w  waterstand in situatie vóór doorbraak [m+NAP] 

2w  waterstand in situatie na doorbraak [m+NAP] 

Ah  gemiddelde bodemhoogte bak A [m+NAP] 

Bh  gemiddelde bodemhoogte bak B [m+NAP] 

AO  oppervlakte bak A [m2] 

BO  oppervlakte bak B [m2] 

 

Het blijkt dat de bodemhoogte van het IJsselmeer ( Ah ) uit de formule kan worden 

weggeschreven. Formule (1.1) kan worden vereenvoudigd in: 

 
( )

( )
1

2 1
B B A

B A

w h O O
w

O O
+ ⋅

=
+

 (1.2) 

Hier geldt: 

1w  IJsselmeerpeil situatie vóór doorbraak [m+NAP] 

Ah  gemiddelde bodemhoogte IJsselmeer [m+NAP] 

Bh  gemiddelde bodemhoogte Wieringermeerpolder [m+NAP] 

AO  oppervlakte IJsselmeer [km2] 

BO  oppervlakte Wieringermeerpolder [km2] 
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3.2 Modelinvoer 

Voor het berekenen van het Toetspeil zijn de volgende invoergegevens gebruikt:  

 

Parameter Waarde 

M: Meerpeil IJsselmeer 1,0 m+NAP 

hw: Gemiddelde bodemhoogte Wieringermeerpolder -3,1 m+NAP 

AW: Oppervlakte IJsselmeer 1140 km2 

AIJ: Oppervlakte Wieringermeerpolder 223 km2 

 

Het meerpeil van het IJsselmeer is gelijk genomen aan het Toetspeil voor de a-keringen voor 

dijkring 12 langs het IJsselmeer (1,0 m+NAP). Uit een nadere analyse voor locatie 01B 

(Dijkgatbos, Figuur 3-2) blijkt dat het meerpeil bij een terugkeertijd van 4000 jaar een 10% 

percentiel heeft (in 90% van de gevallen overschreden) van 0,95 m+NAP en een 90% 

percentiel (in 10% van de gevallen overschreden) van 1,18 m+NAP. Hieruit volgt dat in 80% 

van de gevallen tijdens overschrijden van het Toetspeil sprake is van een meerpeil tussen 

0,95 m+NAP en 1,18 m+NAP. Dit betekent dat het Toetspeil op deze locaties in het IJsselmeer 

dus vrijwel alleen wordt bepaald door het meerpeil en nauwelijks door de wind. Hiermee is 

onderbouwd dat het toegestaan is om Toetspeil te hanteren als meerpeil. 

 

 
Figuur 3-2: Locatie 01B gelegen langs het IJsselmeer [HR, 2006]. 
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4 Resultaten 

Het Toetspeil voor de c-kering Wieringermeerpolder is berekend volgt formule (1.1). De 

resultaten zijn weergegeven in Tabel 4-1. Omdat met een bakjesmodel is gewerkt en een 

gemiddelde bodemhoogte, zijn de Toetspeilen op alle locaties gelijk.  

 

 
Figuur 4-1: Randvoorwaardenlocaties dijkring 13. 
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Locatie Omschrijving Toetspeil [m+NAP] 

1  0,3 

2  0,3 

3  0,3 

4  0,3 

5  0,3 

6  0,3 

7  0,3 

8  0,3 

9  0,3 

10  0,3 

11  0,3 

12  0,3 

13  0,3 

14  0,3 

15  0,3 

16  0,3 

17  0,3 

18  0,3 

19  0,3 

20  0,3 

21  0,3 

22  0,3 

23  0,3 

24  0,3 

25  0,3 

26  0,3 

27  0,3 

28  0,3 

29  0,3 

30  0,3 

31  0,3 

32  0,3 

33  0,3 

34  0,3 

30  0,3 

31  0,3 

32  0,3 

33  0,3 

34  0,3 

35  0,3 

Tabel 4-1: Toetspeilen voor de Wieringermeerpolder. Normfrequentie = 1/10.000 
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