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1 Inleiding 

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

de c-keringen langs het Volkerak-Zoommeer zijn bepaald. De berekening van de golfrand-

voorwaarden 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 Promovera. Met Promovera 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 (zie voor meer informatie over dit type kering [VTV-C, 2008]). 

 

De c-keringen langs het Volkerak-Zoommeer vallen onder de eerste categorie. De methode voor 

het afleiden van het Toetspeil en de gehanteerde uitgangspunten voor dit type c-kering staan 

beschreven in het addendum op het Hydraulische Randvoorwaardenboek 2006 [HR-C, 2008].  

 

Het volgende hoofdstuk geeft informatie over de ligging van de c-keringen. Hoofdstuk 3 richt 

zich op de methode en invoergegevens en hoofdstuk 4 geeft de resultaten van de 

waterstandsberekeningen en het Toetspeil.  
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2 Gebiedsbeschrijving 

Langs het Volkerak-Zoommeer liggen de c-keringen van verschillende dijkringen. Tabel 2-1 

geeft een aantal kenmerken van deze c-keringen. 

 

Dkr Naam Norm Lengte (km) Beheerder 

25 Goeree-Overflakkee 1/4000 17,9 WS Hollandsche Delta 

27 Tholen en St. Philipsland 1/4000 20,4 WS Zeeuwse Eilanden 

31 Zuid-Beveland Oost 1/4000 4,5 WS Zeeuwse Eilanden 

33 Kreekrakpolder 1/4000 4,6 WS Zeeuwse Eilanden 

34 West-Brabant 1/2000 52,4 WS Brabantse Delta (47,8 km),  
WS Zeeuwse Eilanden (4,6 km) 

Tabel 2-1: Kenmerken categorie c-keringen langs het Volkerak-Zoommeer. 

In Figuur 2-1 zijn de c-keringen met een blauwe lijn aangegeven. De categorie c-keringen van 

dijkring 33 en 34 liggen aan de oostzijde van het meer en lopen vanaf de hoge gronden 

zuidelijk van Bergen op Zoom naar het noorden tot het Hellegat. De categorie c-keringen van 

dijkring 27 en 31 lopen langs de westkant van het meer en worden onderbroken door de 

Oesterdam. Aan de noordkant van het meer ligt de c-kering van dijkring 25. De bedreiging van 

de c-keringen komt vanaf het Volkerak-Zoommeer zelf. 

De c-kering van dijkring 33 is een bijzondere situatie. Deze c-kering ligt achter een andere 

c-kering. Aangenomen is dat als de voorliggende c-kering door zou breken, de waterstand op 

het Zoommeer gelijk wordt aan de waterstand op het Volkerak-Zoommeer.  

 

 
Figuur 2-1: Overzicht van het gebied met daarbij de c-keringen (blauwe lijn).
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3 Methode en randvoorwaarden 

3.1 Methode 

De methode voor het type c-kering achter een b-kering luidt in het kort als volgt: 

1. Berekenen waterstanden bij verschillende combinaties van meerpeilen, windrichtingen en 

windsnelheden. 

2. Berekenen hydraulisch belastingniveau met Promovera (Probabilistisch Model Veluwe 

Randmeren). Promovera is een van Hydra-M afgeleid model gemaakt voor de 

Veluwerandmeren. Promovera berekent de frequentieverdeling van hydraulische 

belastingniveaus (m+NAP), op basis waarvan de benodigde kruinhoogte van een dijk kan 

worden vastgesteld (gegeven een veiligheidsnorm). De werking is identiek aan Hydra-M.  

 

Een uitgebreidere beschrijving van de methode wordt verwezen naar [HR-C, 2008]. Het 

uitgangspunt bij dit type kering is dat de voorliggende verbindende waterkering (categorie b) in 

de normsituatie gesloten is en niet faalt. 

 

3.2 Randvoorwaarden en invoergegevens 

Deze paragraaf beschrijft de randvoorwaarden die zijn gehanteerd voor de waterstands-

berekeningen (§3.2.1) en de benodigde invoergegegevens voor het berekenen van de 

Hydraulische Randvoorwaarden met Promovera (§3.2.2).  

 

Tabel 3-1 geeft aan welke gegevens nodig zijn voor deze methode: 

 

Gegevens Bron 

Waterstandstatistiek Volkerak-Zoommeer Bijlage B 

Windstatistiek Schiphol Conform Promovera v2.1 

Maximale waterstanden  WAQUA-berekeningen (§3.2.1) 

Bodemhoogten WAQUA-schematisatie (Figuur 3-1) 

Strijklengten Fetch (§Error! Reference source not 
found.) 

Tabel 3-1: Benodigde gegevens berekeningen Hydraulische Randvoorwaarden Volkerak-Zoommeer.  

3.2.1 Hydraulica 

Voor het berekenen van de waterstanden is WAQUA gebruikt, een 2-dimensionaal 

waterbewegingsmodel. Voor het Volkerak-Zoommeer is het zogenaamde 'Zoommeermodel' 

gebruikt om de waterstanden te berekenen bij verschillende combinaties van meerpeilen, 

windrichtingen en windsnelheden. Figuur 3-1 geeft de bodemligging en schematisatie weer van 

het model. De berekeningen zijn uitgevoerd met SIMONA major-release 2006-01.  
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Figuur 3-1: Bodemligging Volkerak-Zoommeer (links) en schematisatie Zoommeer-model (rechts). 

In totaal zijn 540 berekeningen uitgevoerd: vijf meerpeilen van het Volkerak-Zoommeer zijn 

belast met 9 verschillende windsnelheden vanuit 12 windrichtingen (zie Tabel 3-2).  

 
Meerpeil 

[m NAP] 

Windsnelheid  

[m/s] 

Windrichting 

[graden] 
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Tabel 3-2: Doorgerekende combinaties van meerpeilen, windsnelheden en windrichtingen. 

Voor elke combinatie tussen meerpeil, windsnelheid en windrichting is een maximale waterstand 

berekend voor ongeveer 1000 locaties gelegen langs de rand van het Volkerak-Zoommeer. Er is 
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een periode van 48 uur doorgerekend, waarbij het windverloop uit Figuur 3-2 is gehanteerd. Dit 

windverloop is ook gebruikt in Promovera 2.0.  
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Figuur 3-2: Windverloop Volkerak-Zoommeer. 

De maximale waterstand per locatie is bepaald binnen het tijdvenster van zeven uur zoals 

aangegeven in Figuur 3-2. De maximale waterstanden zijn weggeschreven voor 97 locaties en 

ingelezen in de Promovera-database. De locaties liggen op een afstand van ongeveer 1 km van 

elkaar.  

 

Tijdens de berekeningen is geen rekening gehouden met de instroom van de Brabantse rivieren 

en het uitslaan van gemalen. De invloed van in- en uitstroming op waterstanden gedurende de 

beperkte rekenperiode van 48 uur is als verwaarloosbaar aangenomen. De invloed van de 

rivierafvoer van de Brabantse rivieren komt terug in de waterstandsstatistiek.  

 

3.2.2 Promovera 

Voor het berekenen van de Hydraulische Randvoorwaarden is gebruik gemaakt van Promovera 

versie 2.0 (Scenariotool variantenstudie 1.1). Voor een beschrijving van het programma wordt 

verwezen naar [HKV, 2006]. Deze paragraaf bespreekt de invoergegevens voor het programma. 

Statistische invoergegevens 

Voor de wind geldt dat de statistiek van de potentiële wind van het windstation Schiphol als 

uitgangspunt in beide modellen is aangenomen. Voor een beschrijving van deze windstatistiek, 

zie [Vlag en Bak, 2004].  

 

Drie aspecten van de wind zijn van belang voor de modellen: 

• windsnelheid; 

• windrichting; 

• windverloop. 

 

Deze drie aspecten worden achtereenvolgens behandeld. 
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De potentiële wind van Schiphol is omgezet naar een open-water wind. Deze omzetting, die 

richtingsonafhankelijk is, is te zien in Tabel A-1 van Bijlage A. 

 

Voor de windrichtingen geldt dat in Promovera 12 windrichtingen (30° sectoren) worden 

gebruikt. De gebruikte windrichtingen zijn te zien in de 3e en 4e kolom van Tabel 3-2. 

 

Het aangenomen windverloop voor beide modellen is getoond in Figuur 3-2. De stormduur is 

hierbij 48 uur, waarbij de windsnelheid zijn maximale niveau bereikt 23 uur nadat de storm is 

begonnen. De stormpiek houdt 2 uur aan, om in de volgende 23 uur geleidelijk af te nemen. 

Meerpeil 

Onder het meerpeil wordt de waterstand verstaan die voor het gehele meer geldt als er geen 

invloed van de wind is. In Promovera wordt de meerpeilstatistiek met twee bestanden 

gedefinieerd: 

• Toppenlijn. Deze geeft per meerpeilniveau het aantal overschrijdingen van het piekmeerpeil 

in keren per winterhalfjaar. 

• Dagenlijn. Deze geeft per meerpeilniveau het gemiddeld aantal overschrijdingsdagen in 

keren per winterhalfjaar. 

 

Bovengenoemde gegevens zijn zijn afgeleid voor het Volkerak-Zoommeer en opgenomen in 

Bijlage B. 
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4 Resultaten 

4.1.14.2.1 WAQUA 

Per locatie zijn figuren gemaakt waarbij de waterstand op de betreffende locatie per 

windrichting is weergegeven als functie van het meerpeil en de windsnelheid. Op basis van deze 

figuren is een controle uitgevoerd op de betrouwbaarheid van de WAQUA-resultaten. Ook zijn 

een aantal overzichtsfiguren gemaakt met de waterstanden voor alle uitvoerlocaties bij 

bepaalde (extreme) omstandigheden. Een voorbeeld hiervan is getoond in Figuur 4-1. Hier is de 

waterstand op het Volkerak-Zoommeer te zien bij een Meerpeil van 1,2 m+NAP en een wind 

van 42 m/s uit het westen. De sterretjes geven de uitvoerlocaties aan die gebruikt zijn in 

Promovera. De waterstanden voor het meer zijn gegeven op alle uitvoerlocaties van het 

WAQUA-model. 

 

 
Figuur 4-1: Waterstanden op het Volkerak-Zoommeer bij een meerpeil van 1.2 m+NAP en een 

windsnelheid van 42 m/s uit westelijke richting. 

4.1.24.2.2 Toetspeilen 

 

In Tabel 4-1, Tabel 4-2, Tabel 4-3 en Tabel 4-4  zijn de berekende Toetspeilen van 

respectievelijk dijkring 25, 27, 31 en 34 gegeven. Voor de Toetspeilen en achtergrondinformatie 

voor de locaties 1 – 29 langs de Grevelingen wordt verwezen naar het achtergrondrapport over 

de Grevelingen. In Figuur 4-7 is een geografisch overzicht getoond van de uitvoerlocaties en de 

toetspeilen.  
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Figuur 4-2: Randvoorwaardenlocaties dijkringgebied 25. 
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Locatie Omschrijving Toetspeil [m+NAP] 

31  0,9 

32  0,9 

33  0,9 

34  0,9 

35  0,9 

36  1,0 

37  1,0 

38  1,0 

39  0,9 

40  0,9 

41  0,9 

42  0,9 

43  0,9 

44  0,9 

45  0,9 

46  0,9 

47 Ooltgensplaat 0,9 

48  0,9 

49  0,9 

50  Geen hydraulische belasting 

51  Geen hydraulische belasting 

Tabel 4-1: Toetspeilen voor de waterkering langs het Volkerak-Zoommeer voor dijkring 25. 
Normfrequentie = 1/4000 per jaar. 
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Figuur 4-3: Randvoorwaardenlocaties dijkringgebied 27. 
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Locatie Omschrijving Toetspeil [m+NAP] 

1  0,9 

2  0,9 

3  0,9 

4  0,9 

5  0,9 

6  0,9 

7  0,9 

8 Eendracht 0,9 

9  0,9 

10 Tholen 0,9 

11  0,9 

12 Welgelegen 0,9 

13  0,9 

14 Botshoofd 0,9 

15  0,9 

16  0,9 

17  0,9 

18  0,9 

19  0,9 

20  0,9 

21  0,9 

22  Geen hydraulische belasting 

Tabel 4-2: Toetspeilen voor de waterkering langs het Volkerak-Zoommeer voor dijkring 27. 
Normfrequentie = 1/4000 per jaar. 
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Figuur 4-4: Randvoorwaardenlocaties dijkringgebied 31. 
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Locatie Omschrijving Toetspeil [m+NAP] 

1  0,9 

2  1,1 

3  1,1 

4  0,9 

5  0,9 

6 Bath 0,9 

Tabel 4-3: Toetspeilen voor de waterkering langs het Volkerak-Zoommeer voor dijkring 31. 
Normfrequentie = 1/4000 per jaar. 
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Figuur 4-5: Randvoorwaardenlocaties dijkringgebied 33. 
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Locatie Omschrijving Toetspeil [m+NAP] 

1  0,9 

2  0,9 

3  0,9 

4  0,9 
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Figuur 4-6: Randvoorwaardenlocaties dijkringgebied 34. 
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Locatie Omschrijving Toetspeil [m+NAP] 

1 Zuider Voorhaven 0,9 

2  0,9 

3  0,9 

4  0,9 

5 Dintelmond 0,9 

6  0,9 

7  0,9 

8  0,9 

9  0,9 

10  0,8 

11  0,8 

12  1,1 

13  1,2 

14  1,1 

15  1,1 

16  0,8 

17  0,8 

18  0,8 

19  0,8 

20  0,9 

21  0,8 

22  0,8 

23 Prins Hendrikpolder 0,8 

24  0,8 

25  0,8 

26  0,8 

27  0,8 

28  0,8 

29  0,8 

30  0,8 

31  0,8 

32  0,8 

33  0,8 

34  0,8 

35  0,8 

36 Theodorushaven 0,8 

37  0,9 

38  0,9 

39  1,0 

40  0,9 

41  0,9 

42  0,9 

43  0,9 
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Locatie Omschrijving Toetspeil [m+NAP] 

44  0,9 

45  0,9 

46  0,9 

47  1,0 

Tabel 4-4: Toetspeilen voor de waterkering langs het Volkerak-Zoommeer voor dijkring 34. 
Normfrequentie = 1/2000 per jaar. 
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Figuur 4-7: Overzicht toetspeilen voor het Volkerak-Zoommeer. 

De waterstand op het meer is voor alle locaties vrijwel gelijk. Dit is opvallend, omdat uit de 

afzonderlijke WAQUA-berekeningen opwaaiing en afwaaiing zichtbaar zijn. Uit een nadere 

analyse is gebleken de waterstand op het Volkerak-Zoommeer meerpeil gedomineerd is. Dat 

betekent dat kansbijdrage van een waterstand bij bijvoorbeeld een normfrequentie van 1/2000 

per jaar groter is dan de bijdrage van de wind.  

 

4.2.3 Golfrandvoorwaarden 

In de Promovera-database (meegeleverd bij de DVD bij het Addendum op de Hydraulische 

Randvoorwaarden categorie c-keringen 2006) is informatie over golven opgenomen. Deze zijn 

berekend met de golfgroeiformule van Bretschneider op basis van de effectieve strijklengte en 

bodemdiepte. 

Strijklengte  

Met behulp van het programma Fetch [HKV, 2002] zijn voor alle locaties de effectieve 

strijklengten bepaald. Fetch berekent voor een gegeven locatie op de rivier de effectieve 

strijklengte per windrichting. De effectieve strijklengte wordt berekend volgens het algoritme uit 

het Technisch Rapport Ontwerpbelastingen [TROB, 2007].  



november 2008  Achtergrondrapport HR categorie c-keringen Volkerak-Zoommeer 

HKV LIJN IN WATER PR1322 21 

Bodemhoogte 

De invoer voor de golfgroeiformule van Bretschneider ten aanzien van de bodemhoogte is de 

effectieve bodemdiepte. De effectieve bodemdiepte wordt bepaald door 1) over de strijklengte, 

de bodemdiepten op te knippen in een aantal trajecten waarvan de bodemdiepten ongeveer 

gelijk zijn, 2) over elk zo verkregen traject apart de verandering van de golf te bepalen, 

gegeven de golf aan het begin van het traject, de lengte van het traject en de windsnelheid. 

Uiteindelijk wordt zo de golf bepaald aan de teen van de dijk.  

 

De effectieve bodemdiepten is vervolgens af te leiden door een bodemdiepte te kiezen die over 

de gehele strijklengte dezelfde golf creëert zoals bepaalt in de vorige beschreven procedure. 

 

Voor de derde ronde toetsing is gekozen voor een pragmatische insteek ten aanzien van de 

effectieve bodemdiepte. Dit is verantwoord vanwege de relatief grote overhoogte van de 

c-keringen in dit gebied waardoor het belang van zeer nauwkeurige berekening van de golven 

klein is verondersteld. Voor de bodemdiepte is daarom niet de effectieve bodemdeipte bepaald, 

maar de gemiddelde bodemdiepte per strijkraai. De gemiddelde bodemdiepten zijn bepaald in 

GIS met behulp van de bodemdiepte-informatie die is verkregen van Rijkswaterstaat Zeeland.  

 

Door het gebruik van een gemiddelde bodemdiepte in plaats van een effectieve bodemdiepte 

over de strijklengte kunnen verschillen ontstaan in de berekende golf. De verschillen die 

hierdoor kunnen ontstaan, illustreren we in Figuur 4-8. De gemiddelde bodemdiepte is voor 

deze twee situaties hetzelfde, en er wordt derhalve ook dezelfde golf bepaald in beide situaties. 

Echter, bij de bovenste figuur zal in werkelijkheid de golf breken op het ondiepe voorland, en zal 

er een veel kleinere golf bij de teen van de dijk optreden. Andersom kan het bij de 

bodemligging in de onderste figuur zo zijn dat er een kleinere golf wordt berekend (immers 

gelimiteerd door de bodemhoogte), dan er in werkelijkheid zal optreden, omdat op het einde 

van het 'golftraject' de golfgroei niet gelimiteerd wordt door de bodemdiepte. Hiermee moet 

rekening worden gehouden bij de interpretatie van het berekende hydraulische belastingniveau 

met golven middels Promovera. 

 

 
Figuur 4-8: Weergave gemiddelde bodemhoogte over strijklengte.
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Bijlage A Windtransformaties 

In Tabel A-1 staat de transformatie van potentiële windsnelheden naar open-water 

windsnelheden, afkomstig uit [De Waal, 2003]. 

 

Upot 

 [m/s] 

Uow 

[m/s] 

Upot 

[m/s] 

Uow 

[m/s] 

Upot 

[m/s] 

Uow 

[m/s] 

 0.00  0.00 17.00 18.53 34.00 35.59 

 1.00  1.12 18.00 19.56 35.00 36.56 

 2.00  2.25 19.00 20.59 36.00 37.53 

 3.00  3.37 20.00 21.62 37.00 38.50 

 4.00  4.49 21.00 22.64 38.00 39.47 

 5.00  5.61 22.00 23.66 39.00 40.43 

 6.00  6.74 23.00 24.68 40.00 41.39 

 7.00  7.86 24.00 25.69 41.00 42.34 

 8.00  8.97 25.00 26.69 42.00 43.30 

 9.00 10.06 26.00 27.69 43.00 44.25 

10.00 11.14 27.00 28.69 44.00 45.20 

11.00 12.21 28.00 29.69 45.00 46.14 

12.00 13.28 29.00 30.68 46.00 47.08 

13.00 14.34 30.00 31.67 47.00 48.03 

14.00 15.39 31.00 32.65 48.00 48.96 

15.00 16.44 32.00 33.64 49.00 49.90 

16.00 17.49 33.00 34.62 50.00 50.83 

Tabel A-1: Transformaties van potentiële windsnelheden naar open-water windsnelheden. 
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Bijlage B Waterstandstatistiek Volkerak-
Zoommeer 

Bijlage B.1 Inleiding 

De meerpeilstatistiek in Promovera bestaat uit twee onderdelen, een toppenlijn en een 

dagenlijn. De toppenlijn geeft het gemiddeld aantal pieken per jaar aan die een gegeven 

waterstandsniveau overschrijdt, de dagenlijn het gemiddeld aantal dagen per jaar waarmee een 

waterstandsniveau wordt overschreden. 

 

Hoe deze twee lijnen zijn afgeleid voor het Volkerak-Zoommeer, is in de volgende paragrafen 

beschreven. 

 

Bijlage B.2 Waterstandgegevens 

Om de statistiek voor het Volkerak-Zoommeer  te bepalen zijn de waterstandsmetingen van de 

2 meetstations ‘Kreekrak Noord’ en ‘Rak Zuid’ gebruikt (zie Figuur B-1). De 

waterstandsgegevens zijn verkregen uit de Donar database via de website www.waterbase.net. 

Deze website is in beheer bij Rijkswaterstaat. Om het meerpeil te bepalen, moeten zorgvuldig 

locaties gekozen worden voor waterstandsmetingen, zodat er een goede uitmiddeling ontstaat 

voor lokale effecten. Voor het Volkerak-Zoommeer was dat op basis van de beschikbare 

meetdata niet mogelijk. Alleen voor de voornoemde meetstations zijn metingen voor een 

langere periode beschikbaar. Het is dus mogelijk dat de binnen deze studie afgeleide statistiek 

een ruwe benadering van de werkelijkheid is. Om dit goed vast te stellen, is meer inzicht nodig 

in het watersysteem van Volkerak-Zoommeer. 

 

 
Figuur B-1: De twee gebruikte meetstations in het Volkerak-Zoommeer zijn groen ingekleurd. 

Alvorens de meerpeilstatistiek te bepalen, is een aantal bewerkingen op de waarnemingen 

uitgevoerd. Allereerst zijn de gelijktijdige waterstandsmetingen van de twee meetstations 

gemiddeld om het meerpeil te bepalen. Daarna zijn de metingen, die met een vast interval van 

1 uur zijn gemeten, omgerekend naar 1 maximum meerpeil per dag. 
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Figuur B-2 geeft de bepaalde meerpeilen voor de gebruikte tijdreeks weer. De totale tijdslengte 

van de gebruikte reeks bedraagt ongeveer 10 jaar. Hoewel er ook metingen beschikbaar waren 

tussen 1987 en 1997, zijn deze niet gebruikt omdat deze metingen een afwijkend patroon 

vertonen in vergelijking met de metingen na 1997. Een oorzaak zou het mogelijke veranderde 

beheer van het zomer-en winterpeil van het Volkerak-Zoommeer kunnen zijn dat in 1997 werd 

ingevoerd.  

 
Figuur B-2: Afgeleide meerpeilen voor het Volkerak-Zoommeer, vanaf begin 1987 tot eind 2007. 

De metingen in de winter (van oktober tot en met maart) zijn met blauwe punten weergegeven, 

en de metingen in de zomer (van april tot en met september) met zwarte punten (Figuur B-2). 

Om de dagen- en toppenlijn te bepalen, zijn alleen de waterstanden in de winter gebruikt. De 

reden hiervoor is dat de kans op stormen in de zomer veel kleiner is dan in de winter, waardoor 

de kans op mogelijke overstromingen (immers afhankelijk van stormen) bij een hoog meerpeil 

in de zomer te verwaarlozen is.  

 

Bijlage B.3 Toppenlijn 

Zoals reeds aangegeven in de inleiding, geeft de toppenlijn het gemiddeld aantal pieken per jaar 

aan die een zeker waterstandsniveau overschrijden. 

Bijlage B.3.1 Methode 

Voor de bepaling van de toppenlijn is het allereerst nodig de pieken in de waarnemingsreeks 

vast te stellen. Dit is gedaan door de waarnemingen te filteren op basis van zichtduur: alle 

waarnemingen waarvoor geldt dat in een tijdsvenster van 10 dagen rondom geen hoger 

meerpeil is gemeten, worden als piek aangemerkt. 
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Om vervolgens een kansverdeling te fitten op deze gefilterde waarnemingen, is aan elke 

waarneming een (verwachte) kans van voorkomen toegekend. Deze kans is bepaald door alle 

waarnemingen op volgorde te zetten, waarbij de laagste waarneming het rangnummer 1 krijgt 

en de hoogste waarneming het rangnummer N. Voor overschrijdingskansen geldt dan: 

 
1

1
( ) 1

N i
T i D N

 = ⋅ − + 
 

Hierbij is ‘i=N’ de grootste waarneming, ‘T(i)’ de terugkeertijd behorende bij de waarneming i, 

‘N’ is het aantal pieken en ‘D’ is de duur van de periode waarvoor de waarnemingen beschikbaar 

zijn. De combinatie van de gemeten waarde van de waarneming en de vastgestelde 

terugkeertijd daarvan, wordt ook wel de plotpositie genoemd. Zie bijvoorbeeld ook [Castillo, 

1988]. 

Bijlage B.3.2 Resultaat 

In Figuur B-3 geven de blauwe bolletjes de plotposities van de waargenomen pieken weer. De 

rode, doorgetrokken lijn in de figuur is de toppenlijn die op basis van de plotposities is afgeleid. 

Deze overschrijdingsfrequentielijn is voor lagere overschrijdingsfrequenties (vanaf ca. 1/10 per 

jaar), gebaseerd op een maximum likelihood fit voor een exponentiële verdeling. Bij de hogere 

frequenties (hoger dan 1/10 per jaar) is de toppenlijn bepaald door de overschrijdings-

frequenties van plotposities per vaste meerpeilintervallen van 2 cm te middelen. De 

overgangsfrequentie (1/10 per jaar) van exponentiële fit naar gemiddelde waarden, is op het 

oog gekozen. 
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Figuur B-3: Afgeleide toppenlijn op basis van plotposities voor Volkerak-Zoommeer. 
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Bijlage B.4 Dagenlijn 

De dagenlijn geeft het gemiddeld aantal dagen per jaar aan waarmee een gegeven 

waterstandsniveau wordt overschreden. 

Bijlage B.4.1 Methode 

Om de dagenlijn te bepalen, zijn allereerst de plotposities van de waarnemingen bepaald. 

Anders dan bij de bepaling van de toppenlijn, is het voor de dagenlijn niet nodig om te filteren 

op basis van zichtduur, de meerpeilen per dag zijn immers al beschikbaar. Van alle dagelijkse 

meerpeilen binnen de meetperiode zijn plotposities bepaald. In Figuur B-4 zijn de plotposities 

(blauwe bolletjes) voor de dagenlijn weergegeven.  
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Figuur B-4: Plotposities voor de dagenlijn. 

Voor de lagere frequenties van de dagenlijn zijn geen plotposities beschikbaar, dit deel van de 

dagenlijn is afgeleide op basis van de eerder afgeleide toppenlijn. Dit is gedaan door de 

dagenlijn te koppelen aan de toppenlijn via een constante gemiddelde overschrijdingsduur per 

top. 

 

Deze constante overschrijdingsduur is afgeleid uit de gemiddelde overschrijdingsduren van de 

waargenomen toppen. Overschrijdingsduren worden bepaald door het aantal overschrijdings-

dagen per jaar te delen door het aantal toppen per jaar. In formule geldt: 

( )
( )

( )
D m

d m
F m

=  
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waarin: 

m  =  waterstandsniveau 

d(m)  =  gemiddelde overschrijdingsduur per top 

D(m) =  de toppenlijn  

F(m) = de dagenlijn. 

 

Figuur B-5 geeft de gemiddelde overschrijdingsduur voor de waargenomen toppen weer.  
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Figuur B-5: Gemiddelde overschrijdingsduren per top. 

De berekende gemiddelde overschrijdingsduren voor de hogere meerpeilen, grofweg vanaf 25 

cm+NAP, zijn niet meer correct. Dit komt omdat er voor deze meerpeilen te weinig hoge toppen 

gemeten zijn om de gemiddelde duur te bepalen. Daarom is aangenomen dat de gemiddelde 

overschrijdingsduur per top vanaf meerpeilen vanaf ca. 25 cm+NAP 4 dagen bedraagt. Door de 

toppenlijn te vermenigvuldigen met deze duur van 4 dagen, ligt de dagenlijn vast voor de lagere 

frequenties (vanaf ca. eens per jaar). 

Bijlage B.4.2 Resultaat 

De dagenlijn die voor het totale domein is afgeleid, is in Figuur B-6 weergegeven. Voor de 

hogere frequenties zijn de overschrijdingsfrequenties van de plotposities van de waarnemingen 

gemiddeld per meerpeilinterval van 2 cm. De overgangsfrequentie (eens per jaar) van 

exponentiële fit naar gemiddelde waarden, is op het oog gekozen. 
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Figuur B-6: Afgeleide dagenlijn op basis van plotposities voor Volkerak-Zoommeer. 
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