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1 Inleiding 

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

de c-kering langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (dijkring 14) 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 kering langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 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 van de a-kering. Het Toetspeil voor de c-kering is daarom berekend met een 

overstromingsmodel.  

 

Het volgende hoofdstuk geeft informatie over de ligging van de c-kering en beschrijft enkele 

specifieke kenmerken van het gebied die van belang zijn voor het overstromingspatroon. 

Hoofdstuk 3 richt zich op de aanpak van de overstromingsmodellering en hoofdstuk 4 geeft de 

resultaten van de overstromingsberekeningen en de berekening van het Toetspeil.  
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2 Gebiedsbeschrijving 

De c-kering scheidt dijkring 15 (Lopiker- en Krimpenerwaard) van dijkring 14 (Zuid-Holland) en 

is gelegen langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. De belasting die de c-kering moet 

kunnen keren, komt vanuit een doorbraak in dijkring 15. Het gaat hierbij om een overstroming 

vanuit rivier de Lek (oosten) of de Nieuwe Maas (zuiden). 

 

Dijkring 15 ligt in de provincies Zuid-Holland en Utrecht en wordt in het noordwesten begrensd 

door de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Hollandsche IJssel in het zuidwesten. De Lek 

vormt de grens in het oosten en de zuidgrens van het dijkringgebied wordt gevormd door de 

Nieuwe Maas. De oostelijke grens van de Lek aan dijkring 15 ligt bij Nieuwegein (rivierkilometer 

949) en in het zuidelijke deel van de Lek ligt deze nabij het Ridderkerk (rivierkilometer 989). De 

Lek stroomt in de Nieuwe Maas (rivierkilometer 990 - 994). Langs de Lek en de Oude Maas 

bevindt zich ongeveer 45 km primaire waterkering [HR2006].  

 

In Figuur 2-1 is de c-kering met een paarse lijn aangegeven. De lengte van de c-kering tussen 

is 30,7 km. De beheerder van het noordelijk deel (24,9 km) is HHRS de Stichtse Rijnlanden. Het 

zuidelijk deel (rond Gouda) wordt beheerd door Hoogheemraadschap van Rijnland.  

 

Djkringgebied 15 heeft een norm van 1/2000 per jaar en dijkringgebied 14 1/10.000 per jaar 

[Wwk, 1996]. De norm van de c-kering is gelijk aan dijkringgebied 14 (1/10.000). 

 



Achtergrondrapport HR c-kering Gekanaliseerde Hollandsche IJssel november 2008 
 

4 PR1322  HKV LIJN IN WATER 

 
Figuur 2-1: Overzicht van het gebied met daarbij de c-kering. 
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3 Aanpak overstromingsmodellering 

3.1 De SOBEK schematisatie 

Overstromingsberekeningen zijn computersimulaties van overstromingen. Bij het uitvoeren van 

de overstromingsberekeningen wordt gebruikt gemaakt van het 1D2D SOBEK Model (versie 

2.10). Dit model combineert de eendimensionale waterstroming in watertakken met een 

tweedimensionale waterstroming over een rooster dat het land representeert. 

 

Een schematisatie is de implementatie van een gebied in het 1D2D SOBEK model. Voor de 

schematisatie voor de c-kering tussen in dijkringgebied 14 en 15 is het overstromingsmodel van 

dijkring 14, 15 en 44 gebruikt, ook het 'Randstadmodel' genoemd [Wouters, 2007]. De 

provincie Utrecht heeft als beheerder van dit model de schematisatie aangeleverd. Voor meer 

informatie over de achtergrond van dit model, wordt verwezen naar [Wouters, 2007].  

 

 
Figuur 3-1: Het Randstadmodel, aangepast voor de berekening van de c-kering in dijkring 44. 

De schematisatie maakt gebruik van het ééndimensionale model  van het Noordelijk 

Deltabekken (NDB-model). De rivierafvoer bij Lobith wordt vertaald naar de drie 

randvoorwaarden op de grenzen van het NDB model bij Hagestein (Nederrijn/Lek), Tiel (Waal) 

en Lith (Maas). De afvoergolven bij deze drie grenzen zijn bepaald volgens de verhouding als 

Haringvliet 

Maasmond 

Hagestein  

Tiel 

 

Lith 
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gegeven in [Geerse, 2003]. In het model zijn ook de Maeslant- en de Hartelkering 

gemodelleerd.  

 

3.2 Aanpassing van schematisatie  

Om de Toetspeilen langs de c-kering te kunnen berekenen, is de SOBEK-schematisatie op twee 

punten aangepast: de c-kering is toegevoegd en er zijn waterstandmeetpunten gedefinieerd om 

de waterstandsverlopen per kilometer te meten. 

 

3.2.1 C-kering in model 

Met behulp van de SOBEK-berekeningen kunnen waterstanden langs de c-kering worden 

bepaald. Het uitgangspunt in de berekeningen is dat de c-kering hoog genoeg is om het water 

tegen te houden. Er wordt daarom niet uitgegaan van de bestaande hoogte van de c-kering, 

maar van een kering die "oneindig" hoog is. Immers, de Hydraulische Randvoorwaarden geven 

aan hoe hoog de dijk zou moeten zijn om het achterliggende gebied te beschermen. De c-kering 

is daarom opgehoogd in het 2D grid tot 25 m+NAP. 

 

3.2.2 Definiëring waterstandsmeetpunten 

Om de waterstanden langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel te kunnen bepalen, zijn 

meetpunten langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel toegevoegd aan het model. De locaties 

liggen direct tegen de dijk aan op een onderlinge afstand van een kilometer. Omdat het terrein 

ter hoogte van de kering geleidelijk oploopt, zijn er per locatie drie meetpunten loodrecht op de 

kering aangebracht met een onderlinge afstand van 100 m. Dit voor het geval dat de 

bodemhoogte van het meetpunt tegen de kering hoger ligt dan de optredende waterstand. In 

dat geval kan een van de punten verder van de kering af worden gebruikt.  

 

3.3 Modelrandvoorwaarden 

De waterstanden op de Lek zijn bovenstrooms van Schoonhoven 'riviergedomineerd'. Dit 

betekent dat de waterstanden geen invloed ondervinden van de zee.  

 

3.3.1 Breslocaties 'riviergedomineerd' 

Afvoergolf Lek 

Bij de modellering van de overstroming is voor deze locaties daarom een afvoergolf gebruikt 

met een herhalingstijd behorende bij de norm. Dit is een afvoergolf met een frequentie van 

1/2.000 per jaar en een afvoergolf met frequentie van 1/10.000 per jaar. De golfvorm van de 

afvoergolf is gelijk aan de afvoergolf gebruikt in [HR, 2006]. 

 

Het uitgangspunt is dat de a-kering doorbreekt op het Toetspeil [HR-C, 2008]. De afvoergolf 

met een frequentie van 1/2.000 per jaar is daarom gebruikt om het doorbraakmoment van de 

a-kering te bepalen (zie verder §3.4.3). De norm van de dijkring waartoe de c-kering behoort 

(dijkring 14) is 1/10.000 per jaar. De overstromingssimulatie wordt daarom gemaakt met een 

afvoergolf met een frequentie van 1/10.000 per jaar. Het maximale debiet voor een 

terugkeertijd van 2.000 en 10.000 jaar is respectievelijk 16.620 m3/s en 18.737 m3/s bij Lobith. 

Deze waarde is bepaald door de afvoergolf met de terugkeertijd van 1/1.250 per jaar als volgt 

op te schalen: 
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• De piekafvoer is bepaald met de werklijn (verband tussen afvoer en terugkeertijd) [HR, 

2006] 

• De opschaling vindt plaats door de factor Q2.000/Q1.250 of Q10.000/Q1.250, waarbij het 

begin en het einde van de golf vastgehouden wordt.  

 

Q1.250 is het debiet behorende bij een terugkeertijd van 1.250 jaar. Q2.000 en Q10.000 is de 

piekafvoer (behorende bij een terugkeertijd) die bepaald is door de werklijn voor respectievelijk 

de terugkeertijd van 2.000 en 10.000 jaar (Figuur 3-2). 

 

Als uitgangspunt is een fysisch maximum bij Lobith gebruikt van 16.500 m3/s [HR-C, 2008]. Dit 

betekent dat bij zowel de 1/2.000 als 1/10.000 per jaar de afvoergolven zijn afgetopt. Zie 

Tabel 3-1. 

 

Locatie Maximaal debiet  

na aftoppen afvoergolf [m3/s] 

Lobith 16.500 

Hagestein 3.482 

Tiel 10.483 

Lith (Rijn gedomineerd) 3.622 

Tabel 3-1: Maximale debiet op verschillende locaties na aftoppen afvoergolf. 

Afvoergolven Lobith HR2006 (uit Hydra B)
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Figuur 3-2:  Afvoergolven voor Lobith met terugkeertijd van 1/2.000 en 1/10.000 per jaar. 

Benedenstroomse randvoorwaarden 

Omdat de waterstand riviergedomineerd is, wordt een gemiddeld getij aangenomen op zee en 

dat de Maeslant- en Hartelkering open staan. Het getij op het Haringvliet is bepaald op basis 

van meetgegevens van meetstation Haringvliet 1. Voor het getij bij de Maasmond is gebruik 
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gemaakt van meetstation Hoek van Holland (www.waternormalen.nl). Door de invloed van het 

verschil in zoet-zout bij de Haringvlietsluizen, is er bij het gemiddelde getij 0,25 m opgeteld. 

 

3.3.2 Breslocaties 'overgangsgebied' 

De waterstanden op de Lek benedenstrooms van Schoonhoven vallen onder het 

'overgangsgebied'. Dit betekent dat de waterstanden op deze locaties zowel door de rivier als 

door de zeewaterstand worden beïnvloed. Bij de modellering van de overstroming is voor deze 

locaties een waterstandverloop gekozen die hoort bij het 'Illustratiepunt'. Een illustratiepunt 

geeft, per windrichting en keringstoestand, een voor falen karakteristieke combinatie van 

omstandigheden, bestaande uit onder meer de Rijn- en Maasafvoer, zeewaterstand en 

windsnelheid. Twee breslocaties zijn gelegen in het 'overgangsgebied', zie voor de exacte 

locaties §3.4.1. Voor deze locaties is het Illustratiepunt berekend en is gegeven in Bijlage A. 

Hieronder zijn de bijbehorende randvoorwaarden uitgewerkt behorende bij het Illustratiepunt 

voor deze twee locaties. 

Afvoergolf Lek 

De afvoergolven behorend bij het Illustratiepunt met een terugkeertijd van 10.000 jaar zijn 

weergegeven in onderstaande figuur. Voor de locatie Krimpen aan de IJssel is een constante 

afvoer aangehouden, omdat deze afvoer ongeveer de gemiddelde Rijnafvoer bedraagt. 

 

Afvoer Lobith T10.000
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Figuur 3-3: Afvoergolven bij Lobith behorende bij het illustratiepunt (T10.000) voor de breslocaties 

Lekkerland en Krimpen aan de IJssel.  

Benedenstroomse randvoorwaarden 

Het Illustratiepunt geeft voor de locatie Lekkerkerk een waterstand bij Hoek van Holland van 

2,96 m+NAP, voor de locatie Krimpen aan de IJssel 3,85 m+NAP. Het waterstandsverloop dat 

hier bij hoort, is weergegeven in Figuur 3-4. 
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Waterstandsverloop Hoek van Holland
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Figuur 3-4: Waterstandsverloop Hoek van Holland behorende bij het illustratiepunt (T10.000) voor de 

breslocaties Lekkerkerk en Krimpen aan de IJssel. 

3.4 Bresmodellering 

Bij de bepaling van de bresmodellering is er eerst gekeken naar de breslocaties langs de 

primaire a-kering. Daarna zijn de specifieke parameters vastgelegd van de bresmodellering. Als 

laatste onderdeel is het  moment van doorbraak van belang. 

 

3.4.1 Dijkringdelen en breslocaties 

Aangenomen is om het gebied in te delen in dijkringdelen, waarbij elk dijkringdeel één 

breslocatie heeft [HR-C, 2008]. Een dijkringdeel is het deel van het dijkringgebied waarbinnen 

het doorbraakscenario niet significant verandert [Van Manen, 2001]. Een doorbraak in ieder 

dijkringdeel wordt gekenmerkt door zijn eigen overstromingspatroon. Vastgesteld is om 

dezelfde breslocatie te gebruiken als in het Randstadmodel [Wouters, 2007]. Voor dit project 

zijn zeven breslocaties gedefinieerd (Tabel 3-2). Het Toetspeil in het Hydraulische 

Randvoorwaardenboek 2006, dat bij de locatie hoort, staat ook in deze tabel. 

 

Nummer Naam Locatie 

[rivierkm] 

Toetspeil 

[m +NAP] 

1 A2 - Beatrixsluis Lek 951 6,5 

2 IJsselstein Lek 953 6,3 

3 A2 - Lopik Lek 960 5,7 

4 Lopik Lek 965 5,2 

5 Schoonhoven Lek 793 4,4 

6 Lekkerland Lek 984 3,3 

7 Krimpen a/d IJssel Nieuwe Maas 992 3,2 

Tabel 3-2: Overzicht van de dijkringdelen en de plaatsing van de bres met bijbehorend Toetspeil 
[HR, 2006]. 
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3.4.2 Bresparameters 

Voor de modellering van de breedte van de bres is de bresgroeimethode van Verheij en Van der 

Knaap [2002] gebruikt. Deze methode gaat uit van een initiële bresbreedte die zich ontwikkelt 

tot een bresdiepte, binnen een zekere tijd ontstaat. Vanaf dat punt breidt de bres zich in de 

breedte uit, terwijl de bresdiepte gelijk blijft (Figuur 3-5) 

 

 
Figuur 3-5: Schematisch overzicht van de verschillende stappen van automatische bresgroei (aangepast 

uit de Sobek helpfile). 

De gebruikte parameters in de automatische bresgroeimethode zijn vermeld in Bijlage B. De 

initiële kruinhoogte van de dijk en het bodemniveau van de bres zijn afhankelijk van de 

breslocatie. Gekozen is om de bodemhoogte van het maaiveld achter de doorbraak te nemen 

voor het bodemniveau van de bres. Deze twee parameters verschillen dus per breslocatie. 

 

3.4.3 Doorbraakmoment 

De modellen om overstromingsberekeningen te maken zijn niet gelijk aan de modellen die 

worden gebruikt voor het bepalen van de Hydraulische Randvoorwaarden. Hierdoor is het niet 

mogelijk om met het overstromingsmodel de Hydraulische Randvoorwaarden 2006 [HR, 2006] 

exact te reproduceren. Het uitgangspunt is daarom dat met het overstromingsmodel opnieuw de 

waterstanden bij de normsituatie van de a-kering te bepalen [HR-C, 2008], welke afwijken van 

de Toetspeilen uit het Hydraulisch Randvoorwaardenboek.  

 

In Tabel 3-3 staat het verschil tussen de maximale waterstand berekend met het 

Randstadmodel en het Toetspeil [HR, 2006]. Met name op de Nieuwe Maas is het verschil groot. 

Het Randstadmodel berekent hier 0,5 m lagere waterstand dan het Toetspeil HR2006. Blijkbaar 

modelleert het model dat gebruikt wordt voor het berekenen van de HR2006 de zeewaterstand 

anders dan het overstromingsmodel.  

 

Nu de waterstand bekend is waarbij de bres ontstaat, is het mogelijk om het moment van de 

doorbraak te bepalen in de situatie met een terugkeertijd van 1/2.000 en 1/10.000 per jaar.  

 



november 2008  Achtergrondrapport HR c-kering Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 

HKV LIJN IN WATER PR1322 11 

Toetspeil (HR2006) Maximale waterstand in 
model 

Verschil Dijkringdeel 

[m+NAP] [m+NAP] [m] 

1 A2 - Beatrixsluis 6,5 6,5 0,0 

2 IJsselstein 6,3 6,4 0,1 

3 A2 - Lopik 5,7 5,9 0,2 

4 Lopik 5,2 5,2 0,0 

5 Schoonhoven 4,4 4,4 0,0 

6 Lekkerland 3,3 3,5 0,2 

7 Krimpen a/d IJssel 3,2 2,7 -0,5 

Tabel 3-3: Maximale waterstand in schematisatie van dijkring 36 ten opzichte van het normale Toetspeil 
in het Hydraulisch Randvoorwaardenboek [2006]. 
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4 Resultaten overstromingsberekeningen 

Het resultaat van de overstromingsberekeningen is het Toetspeil en het waterstandsverloop per 

waterstandmeetpunt. Dit hoofdstuk beschrijft hoe deze zijn berekend en geeft de uitkomsten. 

 

4.1 Waterstanden langs de c-kering 

Voor de 7 breslocaties zijn de waterstanden langs de c-kering berekend. In Bijlage C zijn 

tabellen opgenomen met de maximale waterstanden langs de c-kering die optreden bij de 

verschillende scenario’s.  

 

4.2 Toetspeil 

Voor het berekenen van het Toetspeil worden de waterstanden behorende bij de verschillende 

breslocaties gewogen. De lengte van het dijkringdeel ten opzichte van de totale lengte van de 

a-kering bepaalt de kansbijdrage van iedere waterstand. Indien een doorbraak niet leidt tot 

water bij de c-kering, wordt dit dijkringdeel niet meegenomen in de weging. De totale lengte 

van de dijkring omvat in dat geval de som van de lengte van de dijkringdelen die leiden tot een 

waterstand bij de c-kering. Zie hiervoor ook [HR-C, 2008]. In formulevorm is dit: 

 

TP = WS 1· (Ldijkringdeel /Ltotaal) + WS 2 ·(Ldijkringdeel /Ltotaal) + ...             (1) 

waarin: 

TP  = Toetspeil [m+NAP] 

 

WS  = Waterstand [m+NAP] c-kering per dijkringdeel 

Ldijkringdeel

   

= Lengte dijkringdeel [m] 

 

Ltotaal  = Totale lengte a-kering [m] (is gelijk aan de som van de lengte van de 

dijkringdelen die leiden tot een waterstand bij de c-kering) 

 

Voor dit gebied zijn niet alle zeven breslocaties gewogen, maar alleen de breslocaties die 

riviergedomineerd zijn (zie §3.3). De breslocaties Lekkerland en Krimpen aan de IJssel zijn niet 

meegenomen in de weging. De reden hiervoor is dat de waterstanden bij de genoemde twee 

breslocaties aanzienlijk lager zijn, omdat het hier niet een hoger rivierafvoer betreft maar een 

waterstand die wordt veroorzaakt door een relatief korte storm. Wanneer deze twee 

breslocaties meegenomen zouden worden in de weging, zou het Toetspeil lager worden dan de 

waterstand die optreedt bij een bres in het gebied dat riviergedomineerd is. Dat zou betekenen 

dat het Toetspeil geen realistische weergave zou zijn van de hydraulische belasting bij vijf van 

de zeven dijkringdelen.  

 

Tabel 4-1 geeft voor de vijf breslocaties waarop de weging is toegepast de lengte van het 

dijkringdeel en de kansbijdrage per dijkringdeel. De totale lengte van de dijkringdelen die zijn 

meegewogen is 33,3 km. 
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Nummer Naam Lengte 

dijkringdeel 

[km] 

Kansbijdrage 

(Ldijkringdeel/Ltotaal) 

1 A2 - Beatrixsluis 3,3 0,1 

2 IJsselstein 7,3 0,2 

3 A2 - Lopik 5,7 0,2 

4 Lopik 6,6 0,2 

5 Schoonhoven 10,4 0,3 

Tabel 4-1:  Lengte van de dijkringdelen en de kansbijdrage per dijkringdeel (afgerond op 1 decimaal). 

Figuur 4-1 en Tabel 4-2 geven de Toetspeilen voor de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. 

Opgemerkt wordt  dat Toetspeil voor de dijkringscheidende c-keringen met ongelijke norm niet 

mag worden geïnterpreteerd als dé hydraulische belasting bij één doorbraak. Het is een 

gewogen belasting over verschillende doorbraken.  
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Figuur 4-1: Randvoorwaardenlocaties dijkringgebied 14. 
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Locatie Omschrijving Toetspeil [m+NAP] 

 1  3,2 

 2  3,2 

 3  3,2 

 4  3,2 

 5  3,2 

 6  3,2 

 7 De Meern 3,2 

 8  3,2 

 9  3,2 

10  3,2 

11  3,2 

12  3,2 

13  3,2 

14  3,2 

15  3,2 

16  3,2 

17 Montfoort 3,2 

18  3,2 

19  3,2 

20  3,2 

21  3,2 

22  3,2 

23  3,2 

24  3,2 

25  3,2 

26 Oudewater 3,2 

27  3,2 

28  3,2 

29  3,2 

30  3,2 

31  3,2 

32  3,2 

33  3,2 

34  3,2 

35  3,2 

36  3,2 

37  3,2 

38  3,2 

39 Gouda 3,2 

Tabel 4-2: Toetspeilen voor de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Normfrequentie = 1/10.000. 
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Bijlage A Illustratiepunten 

Breslocatie Lekkerland 
Locatie                       = Dkr 15 Lek km 984-985 Locatie 458_106732_434270 
(106732,434270) 
Type Berekening               = Waterstand 
Waterstand                    =     3.47 (m+NAP) 
Terugkeertijd                 =    10000 (jaar) 
Overschrijdingsfrequentie     = 1.00E-04 (per jaar) 
 
Beide keringen geopend 
 
  r      | m  MM   | q Rijn  | q Maas  | u       | waterst | ov. freq   | ov. freq 
         | m+NAP   | m³/s    | m³/s    | m/s     | m+NAP   | *0.001/whj | % 
---------+---------+---------+---------+---------+---------+------------+--------- 
  N      |    4.44 |    1440 |     152 |    23.0 |    3.47 |      0.001 |     0.8 
  NNO    |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  NO     |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.1 
  ONO    |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.1 
  O      |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.1 
  OZO    |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  ZO     |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  ZZO    |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.1 
  Z      |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.1 
  ZZW    |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.1 
  ZW     |    3.75 |    2000 |     217 |    37.7 |    3.47 |      0.001 |     0.7 
  WZW    |    3.67 |    3200 |     499 |    32.1 |    3.47 |      0.003 |     2.7 
  W      |    2.86 |   10000 |    2095 |    22.0 |    3.47 |      0.014 |    13.9 
  WNW    |    2.93 |   10000 |    2095 |    19.0 |    3.47 |      0.020 |    20.3 
  NW     |    2.96 |   10000 |    2095 |    18.3 |    3.47 |      0.022 |    22.5 
  NNW    |    3.01 |   10000 |    2095 |    18.0 |    3.47 |      0.007 |     7.0 
---------+-------------------------------------------------+------------+--------- 
  som    |                                                 |      0.068 |    68.3 
 
Beide keringen gesloten 
 
  r      | m  MM   | q Rijn  | q Maas  | u       | waterst | ov. freq   | ov. freq 
         | m+NAP   | m³/s    | m³/s    | m/s     | m+NAP   | *0.001/whj | % 
---------+---------+---------+---------+---------+---------+------------+--------- 
  N      |    4.07 |   10000 |    2095 |    21.0 |    3.47 |      0.000 |     0.3 
  NNO    |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  NO     |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  ONO    |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  O      |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  OZO    |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  ZO     |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  ZZO    |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  Z      |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  ZZW    |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  ZW     |    2.56 |   16800 |    3692 |    26.0 |    3.47 |      0.000 |     0.2 
  WZW    |    3.54 |   10000 |    2095 |    32.4 |    3.47 |      0.001 |     0.9 
  W      |    3.64 |   10000 |    2095 |    28.0 |    3.47 |      0.006 |     5.7 
  WNW    |    3.67 |   10000 |    2095 |    26.4 |    3.47 |      0.010 |     9.5 
  NW     |    3.95 |    9200 |    1907 |    25.6 |    3.47 |      0.012 |    11.9 
  NNW    |    4.00 |    9591 |    1999 |    24.0 |    3.47 |      0.003 |     3.2 
---------+-------------------------------------------------+------------+--------- 
  som    |                                                 |      0.032 |    31.7 
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Breslocatie Krimpen aan de IJssel 
Locatie                       = Dkr 15 Locatie 531_100297_435381 (100297,435381) 
Type Berekening               = Waterstand 
Waterstand                    =     3.35 (m+NAP) 
Terugkeertijd                 =    10000 (jaar) 
Overschrijdingsfrequentie     = 1.00E-04 (per jaar) 
 
Beide keringen geopend 
 
  r      | m  MM   | q Rijn  | q Maas  | u       | waterst | ov. freq   | ov. freq 
         | m+NAP   | m³/s    | m³/s    | m/s     | m+NAP   | *0.001/whj | % 
---------+---------+---------+---------+---------+---------+------------+--------- 
  N      |    4.05 |    1580 |     168 |    21.0 |    3.35 |      0.001 |     0.9 
  NNO    |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  NO     |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  ONO    |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  O      |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  OZO    |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  ZO     |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  ZZO    |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  Z      |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  ZZW    |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  ZW     |    3.59 |    1300 |     136 |    36.0 |    3.35 |      0.000 |     0.1 
  WZW    |    3.61 |    1720 |     185 |    32.0 |    3.35 |      0.001 |     1.5 
  W      |    3.05 |    8000 |    1626 |    23.6 |    3.35 |      0.014 |    13.6 
  WNW    |    2.94 |    9927 |    2078 |    19.0 |    3.35 |      0.023 |    23.1 
  NW     |    3.85 |    2250 |     276 |    25.0 |    3.35 |      0.031 |    31.0 
  NNW    |    3.92 |    2500 |     335 |    24.0 |    3.35 |      0.010 |     9.8 
---------+-------------------------------------------------+------------+--------- 
  som    |                                                 |      0.080 |    80.0 
 
Beide keringen gesloten 
 
  r      | m  MM   | q Rijn  | q Maas  | u       | waterst | ov. freq   | ov. freq 
         | m+NAP   | m³/s    | m³/s    | m/s     | m+NAP   | *0.001/whj | % 
---------+---------+---------+---------+---------+---------+------------+--------- 
  N      |    4.12 |    9731 |    2032 |    22.0 |    3.35 |      0.000 |     0.1 
  NNO    |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  NO     |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  ONO    |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  O      |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  OZO    |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  ZO     |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  ZZO    |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  Z      |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  ZZW    |      -- |      -- |      -- |      -- |      -- |      0.000 |     0.0 
  ZW     |    3.60 |   10000 |    2095 |    37.2 |    3.35 |      0.000 |     0.0 
  WZW    |    3.62 |   10000 |    2095 |    32.4 |    3.35 |      0.000 |     0.1 
  W      |    3.66 |   10000 |    2095 |    29.0 |    3.35 |      0.003 |     2.6 
  WNW    |    3.80 |    9500 |    1978 |    27.0 |    3.35 |      0.006 |     5.8 
  NW     |    4.00 |    8834 |    1821 |    26.0 |    3.35 |      0.009 |     9.2 
  NNW    |    4.03 |    9500 |    1978 |    23.9 |    3.35 |      0.002 |     2.2 
---------+-------------------------------------------------+------------+--------- 
  som    |                                                 |      0.020 |    20.0 
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Bijlage B Invoer bresparameters 

Parameter Waarde 

Factor 1 (alpha) 1,2 [-] 

Factor 2 (beta) 0,04 [-] 

Initiële bresbreedte  10 [m] 

Initiële kruinhoogte Afhankelijk van de breslocatie 

Bodemniveau bres Afhankelijk van de breslocatie 

Critical flow velocity (Uc) 0,2 [m,s-1] 

Discharge coefficient (Ce) 1 [-] 

Tijd tot bresdiepte 10 [min] 

Tabel B-1: Parameters voor modellering bresgroei, 

Een van de parameters noodzakelijk voor het bepalen van de bresgroei is de samenstelling van de 

dijk. De keringen langs dijkring 15 bestaan hoofdzakelijk uit zand. Voor een zanddijk is de kritieke 

stroomsnelheid Uc 0.2 m/s en heeft Factor 1 een waarde van 1,2. [Verheij en Van der Knaap, 

2002].
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Bijlage C Maximale waterstanden en 
bodemhoogte 

De maximale waterstand die op een locatie optreedt als gevolg van een bepaalde doorbraak is per 

meetlocatie in onderstaande tabel weergegeven.  

 

Maximale waterstand langs c-kering per doorbraaklocatie [m+NAP] 

RVW-
locatie 

Beatrixsluis 
- A2 

IJsselstein A2 - Lopik Lopik Schoonhoven Lekkerland Krimpen a/d 
IJssel 

Bodem-
hoogte 

[m+NAP] 

1 (Utrecht) 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,02 2,09 

2 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,02 0,32 

3 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,02 0,58 

4 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,02 1,16 

5 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,02 -0,47 

6 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,02 0,17 

7 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,02 -0,63 

8 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,02 -0,61 

9 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,02 0,62 

10 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,03 1,13 

11 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,04 -1,56 

12 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,04 -1,37 

13 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,04 1,04 

14 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,04 -0,63 

15 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,04 -1,48 

16 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,04 -1,65 

17 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,04 -0,09 

18 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,04 0,09 

19 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,04 -1,67 

20 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,04 -1,44 

21 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,04 1,64 

22 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,04 -0,56 

23 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,04 1,52 

24 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,04 1,52 

25 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,04 -1,66 

26 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,03 0,96 

27 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,03 1,39 

28 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,31 1,04 -1,68 

29 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,03 -0,36 

30 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,03 2,23 

31 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,03 -0,19 

32 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,31 1,04 -1,78 

33 3,32 3,08 3,49 3,40 2,95 1,31 1,04 -1,87 

34 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,31 1,04 -2,00 

35 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,03 -1,70 
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Maximale waterstand langs c-kering per doorbraaklocatie [m+NAP] 

RVW-
locatie 

Beatrixsluis 
- A2 

IJsselstein A2 - Lopik Lopik Schoonhoven Lekkerland Krimpen a/d 
IJssel 

Bodem-
hoogte 

[m+NAP] 

36 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,03 -1,74 

37 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,03 -1,72 

38 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,03 -1,82 

39 (Gouda) 3,33 3,09 3,49 3,40 2,96 1,32 1,03 -1,61 

 

 

 

 


