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1 Inleiding 

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

de c-kering langs het Drongelens Kanaal (dkr 35) zijn bepaald. De berekening van de 

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

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.  

 

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 het Drongelens Kanaal 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 

2.1 Ligging c-kering 

Het Drongelens Kanaal (ook wel het 'Afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch -Drongelen' genoemd) 

ligt in de provincie Noord-Brabant. Het kanaal begint ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch en 

stroomt eerst ongeveer 15 km westwaarts. Daarna gaat het kanaal richting het noordwesten 

totdat het uitmondt in de Bergsche Maas ten noorden van Waalwijk. De monding van het 

Drongelens Kanaal ligt aan de linkeroever van de Bergsche Maas ter hoogte van Drongelen, dat 

aan de rechteroever ligt. 

 

De c-kering ligt aan de westelijke oever van het Drongelens kanaal en scheidt dijkring 36 (Land 

van Heusden/de Maaskant) van dijkring 35 (Donge). De c-kering loopt van de Maas (noord) tot 

het oosten van Waalwijk en heeft een lengte van ongeveer 5 km (Figuur 2-1).  

 

 
Figuur 2-1:  Ligging categorie c-kering, westzijde van het Drongelens Kanaal. 
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Dijkringgebied 36 heeft een norm van 1/1.250 per jaar en dijkringgebied 35 een norm van 

1/2.000 per jaar [Wwk, 1996]. Omdat bij een c-kering die twee dijkringen scheidt met 

verschillende norm alleen de hoogste norm wordt beschouwd voor de afleiding van de 

Hydraulische Randvoorwaarden, komt de bedreiging voor de c-kering alleen vanuit een 

doorbraak in dijkring 36. Het gaat hierbij om een overstroming vanuit de rivier de Maas of de 

Bergsche Maas. De norm waarvoor Hydraulische Randvoorwaarden worden afgeleid is gelijk aan 

die van dijkringgebied 35. 

 

De oostelijke oever van het Drongelens Kanaal is een regionale kering. Deze is slechts bedoeld 

om het water in het Drongelens Kanaal te keren en niet om dijkringgebied 35 te beschermen 

tegen een overstroming vanuit dijkringgebied 36.  

 

2.2 Dijkring 36, Land van Heusden/de Maaskant  

Zoals gezegd ontstaat de belasting op de c-kering bij een overstroming van dijkring 36, Land 

van Heusden/de Maaskant. De Hydraulische Randvoorwaarden worden berekend met een 

overstromingsmodel. Als input voor dit overstromingsmodel is de topografie, de inrichting en de 

hoogteligging van belang.  

 

2.2.1 Topografie 

De hele oppervlakte van dijkringgebied 36 ligt in de provincie Noord-Brabant. Het dijkringgebied 

wordt begrensd door de Maas in het noorden en het oosten. Ongeveer 10 km voor de monding 

van het Drongelens Kanaal splitst de Maas zich in de Bergsche Maas en de Afgedamde Maas. De 

Bergsche Maas vormt het laatste stuk van de noordelijke grens van het dijkringgebied. In het 

westen ligt het Drongelens Kanaal als begrenzing, terwijl hoge gronden in het zuiden het gebied 

markeren. Hoge gronden zijn gebieden die van nature ruim boven het hoogwaterniveau liggen. 

 

Langs de Maas en de Bergsche Maas bevindt zich meer dan 100 km primaire waterkering van 

categorie a [LRT, 2006]. De oostgrens van de a-kering ligt bij Boxmeer (rivierkilometer 150). 

De grens in het westen ligt ten noorden van Waalwijk, waar het Drongelens Kanaal uitmondt in 

de Maas (rivierkilometer 235) [HR, 2006].  

 

Het dijkringgebied wordt vooral gekenmerkt door landelijk gebied (77%) met een aantal grote 

steden (10%). De grootste stad in het dijkringgebied is ’s-Hertogenbosch, die westelijk in het 

gebied ligt. In het noordelijk deel ligt de tweede stad in het gebied: Oss. In dijkringgebied 36 is 

een aantal belangrijke snel- en spoorwegen aanwezig, net als een aantal watergangen. Zie 

Figuur 2-2 voor een overzicht van de functies van landgebruik binnen deze dijkring. 
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Figuur 2-2: Functies van landgebruik binnen dijkringgebied 36 [VNK, 2006]. 

2.2.2 Hoogteligging 

Elk gebied heeft kenmerken die van belang zijn voor het overstromingspatroon en de 

modellering ervan. In deze paragraaf wordt kort ingegaan op deze kenmerken. 

 

Dijkringgebied 36 is een langwerpig en hellend gebied (Figuur 2-3). De afstand van oost naar 

west is groter dan de afstand van noord naar zuid. Het gebied wordt gekenmerkt door twee 

hellingsrichtingen. Er is een helling van oost naar west, waarbij de bodemhoogte in het oosten 

hoger is dan 18 m+NAP en in het westen minder dan 2 m+NAP. Deze helling is ook te zien in de 

dijkhoogten van de categorie a-kering langs het dijkringgebied. De kering heeft een Toetspeil 

van 14,5 m+NAP bij Boxmeer, terwijl dit 4,8 m+NAP bij het Drongelens Kanaal is [HR, 2006]. 

De andere hellingsrichting is van zuid naar noord. In het zuiden wordt de dijkring immers 

begrensd door hoge gronden, terwijl in het noorden de lagergelegen rivier stroomt.  

 

Daarnaast ligt de bodem van ’s-Hertogenbosch hoger dan de bodem van het omringde gebied in 

de omgeving van ’s-Hertogenbosch. Enkele snel- en spoorwegen zijn van invloed op het 

overstromingspatroon door de hoogteligging van deze elementen [VNK, 2006].  

 

 
Figuur 2-3: Hoogtekaart van dijkringgebied 36.
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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. De 

schematisatie voor de c-kering van het Drongelens Kanaal is het overstromingsmodel van 

dijkring 36. De provincie Noord-Brabant heeft als beheerder van het model deze schematisatie 

aangeleverd. De schematisatie van dijkring 36 is in het kader van VNK-1 ontwikkeld. Voor meer 

informatie over de achtergrond van dit model, wordt verwezen naar het rapport [VNK, 2006].  

 

3.2 Aanpassing 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 waterstandsmeetpunten 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 waarin we geïnteresseerd zijn is de westelijke dijk langs het Drongelens Kanaal. De 

c-kering is daarom in het 2D grid opgehoogd tot 25 m+NAP. De regionale kering is op 

werkelijke hoogte gehouden (Figuur 3-1).  
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Figuur 3-1: De modellering van de c-kering en de waterstandsmeetpunten in SOBEK.  

 

3.2.2 Definiëring waterstandsmeetpunten 

De hydraulische randvoorwaarden zijn om de kilometer gegenereerd. De lengte van de c-kering 

aan het Drongelens Kanaal is ongeveer 5 km, dus zijn er vijf waterstandsmeetpunten 

gedefinieerd (Figuur 3-2). 

Dijkring 35 

 

Dijkring 36 

 

Uitvoerpunt 2D model 

 Waterloop 1D model 

 
c-kering in 2D model 

 
Regionale kering (2D) 

Bodem in 2D model 

 

Uitvoerpunt 

(1D model) 

Drongelens Kanaal 

(1D model) 
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Figuur 3-2: Kaart met waterstandsmeetpunten voor de c-kering aan het Drongelens Kanaal. 

De resultaten van de overstromingsberekening zijn per waterstandsmeetpunt: 

• de maximale waterstand per doorbraaklocatie; 

• het waterstandsverloop per doorbraaklocatie; 

• Kaart van het overstroomde gebied. 
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Een waterstandsverloop kan zowel in het 1D-model als het 2D-model worden afgelezen. Voor 

deze c-kering is gekozen om het waterstandsverloop te meten aan de teen van de regionale 

(oostelijke) kering.  

 

3.3 Modelrandvoorwaarden 

3.3.1 Afvoergolf op de Maas 

De belasting op de a-kering langs dijkring 36 komt vanaf de Maas. Er zijn twee afvoergolven 

gebruikt: één met een piekafvoer die gelijk is aan de norm van 1/1.250 per jaar en één met een 

piekafvoer die gelijk is aan de norm van 1/2.000 per jaar. Het uitgangspunt is dat de a-kering 

doorbreekt op het Toetspeil [HR-C, 2008]. De afvoergolf met een piekfrequentie van 1/1.250 

per jaar is daarom gebruikt om het doorbraakmoment van de a-kering te bepalen (zie verder 

§3.4.3). De norm van het dijkringgebied waartoe de de c-kering behoort is 1/2.000 per jaar. De 

overstromingssimulatie wordt daarom berekend met een afvoergolf waarvan de piek een 

overschrijdingsfrequentie heeft van 1/2.000 per jaar.  

 

De bovenstroomse rand van het model ligt bij Boxmeer. Hiervoor was echter geen afvoergolf 

beschikbaar en er is besloten om de afvoergolf ter plaatse van Lith te gebruiken. De 1/1250e 

afvoergolf komt uit Hydra-B ter plaatse van Lith (Figuur 3-3). De 1/2000e afvoergolf is als volgt 

opgeschaald op basis van deze afvoergolf: 

• De piekafvoer is bepaald met de werklijn (verband tussen afvoer en terugkeertijd [HR, 

2006]; 

• Als we Q1250 definiëren als de piekafvoer behorende bij een terugkeertijd van 1250 jaar en 

Q2000 is de piekafvoer behorende bij een terugkeertijd van 2000 jaar (volgens stap 1), dan 

vindt opschaling van de hele afvoergolf plaats op basis van de factor Q2000/Q1250.  
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Figuur 3-3: Afvoergolven voor Lith met terugkeertijd van 1/1.250en 1/2.000 per jaar. 
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3.3.2 Benedenstroomse randvoorwaarden 

De benedenstroomse randvoorwaarde van het model ligt bij Waspik en is gegeven door een Qh-

relatie, zie Figuur 3-4. 
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Figuur 3-4: De benedenstroomse Qh-relatie in het model van dijkring 36. 

3.3.3 Randvoorwaarden belangrijkste waterlopen dijkring 36 

Het overstromingsmodel van dijkring 36 bevat ook de regionale rivieren de Reusel, de Dommel 

en de Aa en de Zuid-Willemsvaart. De afvoeren van deze rivieren zijn gelijk gehouden aan de 

oorspronkelijke waarden in het aangeleverde model van de Provincie Noord-Brabant. Voor meer 

informatie over de schematisatie van deze waterlopen wordt verwezen naar het rapport [VNK, 

2006]. 

 

Rivier Debiet (m3/s) 

Reusel 10 

Dommel 10 

Zuid-Willemsvaart en Aa 20 

Tabel 3-1: Randvoorwaarden regionale rivieren en kanalen. 

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

dijkringdeel wordt gekenmerkt door zijn eigen overstromingspatroon. In het project VNK-1 zijn 

de dijkringdelen voor dijkring 36 vastgesteld (Figuur 3-5), waarbij in dit project is aangesloten. 

 

 
Figuur 3-5: Dijkringgebied 36 opgedeeld in 13 dijkringdelen [VNK, 2006]. 
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Voor de uiteindelijke doorbraaklocatie is gekozen voor het midden van een dijkringdeel. De 

locaties van de doorbraak zijn opgenomen in Tabel 3-2. Het Toetspeil in het Hydraulische 

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

 

Dijkringdeel Doorbraak 

Nummer Naam Lengte 

[rivierkm] 

Lengte 

[m] 

Locatie 

[rivierkm] 

Toetspeil 

[m +NAP] 

1 Boxmeer 150–155 9,8 153 14,3 

2 Cuijk 155-165 10,6 160 13,5 

3 Kraaijenb. Plas 165-176 10,9 171 12,0 

4 Keent 176-182 9,7 179 11,0 

5 Ravenstein 182-183 1,1 183 10,3 

6 Dieden 183-193 13,3 188 9,6 

7 Oijen 193-200 11,6 196 8,4 

8 Lith 200-214 12,1 207 7,2 

9 Gewande 214-217 4,7 216 6,6 

10 Maaspoort 217-220 2,2 219 6,4 

11 Bokhoven 220-226 8,2 223 6,0 

12 Heusden 226-234 7,3 230 5,3 

13 Doeveren 234-235 1,7 234 4,9 

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

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. De bres ontwikkelt 

zich (binnen een bepaalde tijd) eerst alleen in de hoogte, tot een vaste bresdiepte. Vanaf dat 

punt moment breidt de bres zich alleen in de breedte uit, terwijl de bresdiepte gelijk blijft 

(Figuur 3-6). 

 

 
Figuur 3-6: Schematisch overzicht van de verschillende stappen van automatische bresgroei (aangepast 

uit de Sobek helpfile). 

De gebruikte parameters in de automatische bresgroeimethode zijn vermeld in Tabel A-1 van 

Bijlage A. 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 
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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 overstro-

mingsmodel en het Toetspeil volgens [HR, 2006]. Het blijkt dat de waterstand van het 

overstromingsmodel vrijwel altijd hoger is dan het Toetspeil 2006, variërend tussen 0,2 en 0,6 

meter. Alleen bij locatie Doeveren wordt een lagere waterstand berekend (0,7 meter). Deze 

verschillen zijn op zich niet verwonderlijk. De Hydraulische Randvoorwaarden worden namelijk 

berekend met een 2D WAQUA-model en het overstromingsmodel bestaat uit een 2D-grid van 

100 x 100 m. Het overstromingsmodel is veel grover en daarom niet zo goed af te regelen als 

het WAQUA-model.  

 

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 per jaar. Deze zorgt voor 

een hogere waterstand ter plaatse van de doorbraaklocaties. Bijlage B geeft nadere informatie 

over de breslocaties en het waterstandsverloop op de rivier ter hoogte van de bres.
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Toetspeil (HR2006)  Maximale 
waterstand in model 

Verschil  Dijkringdeel 

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

1 Boxmeer 14,3 14,5 0,2 

2 Cuijk 13,5 14,0 0,5 

3 Kraaijenb. Plas 12,0 12,5 0,5 

4 Keent 11,0 11,6 0,6 

5 Ravenstein 10,3 10,8 0,5 

6 Dieden 9,6 10,0 0,4 

7 Oijen 8,4 8,7 0,3 

8 Lith 7,2 7,6 0,4 

9 Gewande 6,6 7,1 0,5 

10 Maaspoort 6,4 6,8 0,4 

11 Bokhoven 6,0 6,2 0,2 

12 Heusden 5,3 5,6 0,3 

13 Doeveren 4,9 4,2 -0,7 

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

3.4.4 Duur van de overstromingsberekening 

Omdat het gebied helt van oost naar west, verzamelt het water zich uiteindelijk altijd bij de 

c-kering. Er is geen mogelijkheid om het water af te voeren door bijvoorbeeld het openen van 

een sluis. Wanneer de situatie zich voordoet, zal het water waarschijnlijk weggepompt moeten 

worden of er wordt een noodgat in de dijk gemaakt. Bij een doorbraak in het oosten van de 

dijkring duurt het enkele weken voordat het water bij de c-kering is. Verwacht wordt dat men 

het niet zover laat komen en noodmaatregelen gaat nemen om niet de hele dijk te laten 

overstromen. Daarom is als uitgangspunt gehanteerd dat de overstromingsberekeningen na 17 

dagen worden afgebroken. Indien er dan nog geen water tegen de c-kering staat, wordt 

aangenomen dat dit ook niet meer zal gebeuren als gevolg van maatregelen. 
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4 Resultaten overstromingsberekeningen 

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

waterstandsmeetpunt en een kaart van het overstroomd gebied. Dit hoofdstuk beschrijft hoe 

deze zijn berekend en geeft de uitkomsten. 

 

4.1 Waterstanden langs de c-kering 

Voor de 13 breslocaties zijn overstromingsberekeningen gemaakt. Tabel 4-1 geeft de resultaten. 

De locaties waar geen water tegen de c-kering komt zijn aangegeven met een streepje (-). 

Figuur 4-1 en Figuur 4-2 geven de bijbehorende randvoorwaardenlocaties en dijkringdelen. In 

Bijlage C is voor breslocatie 11, 12 en 13 het verloop van de waterstand in de tijd 

gepresenteerd. 

 

Waterstanden (m+NAP) 

Breslocatie 

RVW-
locatie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 - - - - - - - - - - 2,7 5,3 3,8 

2 - - - - - - - - - - 2,7 5,3 3,8 

3 - - - - - - - - - - 2,7 5,3 3,8 

4 - - - - - - - - - - 3,6 5,3 3,8 

5 - - - - - - - - - - 4,2 5,3 3,8 

Tabel 4-1: Waterstanden per randvoorwaardenlocatie (zie Figuur 4-1) per breslocatie. Een streepje 
betekent geen waterstand.  

 
Figuur 4-1: Randvoorwaardenlocaties dijkring 35.  
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Figuur 4-2: Dijkringdelen dijkring 36. 

De waterstanden bij de c-kering voor breslocatie 13 zijn lager dan breslocatie 12. Dit heeft er 

mee te maken dat de bres van dijkringdeel 13 minder ver groeit, omdat het verschil met het 

achterliggende maaiveld minder is dan bij de bres van dijkringdeel 12. Er komt door de bres bij 

dijkringdeel 13 minder debiet door dan bij dijkringdeel 12. het verschil tussen dijkringdeel 11 en 

12 kan worden verklaard doordat het water bij bres 12 direct naar de c-kering stroomt en bij 

bres 11 eerst tegen een hoger lijnelement, voordat het verder stroomt naar de c-kering. 

Hierdoor is het gebied dat overstroomt bij een doorbraak in dijkringdeel 11 groter (en verder 

weg van de c-kering) dan bij bres 12.  

 

 

 
Figuur 4-3: Maximale waterdiepte in de eindsituatie door een overstroming vanuit dijkringdeel 11. De 

pijlen in de figuren geven globaal de stroming van het water weer. 
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Figuur 4-4: Maximale waterdiepte in de eindsituatie door een overstroming vanuit dijkringdeel 12. De 

pijlen in de figuren geven globaal de stroming van het water weer. 

4.2 Toetspeil 

Het toetspeil wordt berekend door de waterstand per doorbraaksimulatie te wegen, waarbij de 

lengte van het dijkringdeel ten opzichte van de totale lengte van de a-kering de kansbijdrage 

van iedere waterstand bepaalt. 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) 

Zoals reeds uit Tabel 4-1 bleek, leiden niet alle doorbraken tot een waterstand langs de 

c-kering. Bij het wegen van de waterstanden dient hier rekening mee worden gehouden. Tabel 

4-2 geeft voor dijkringdelen 11, 12 en 13 aan wat de kansbijdrage is van deze dijkringdelen. 

 

Nummer Naam Lengte 

dijkringdeel 

[km] 

Kansbijdrage 

(Ldijkringdeel/Ltotaal) 

11 Bokhoven 8,2 0,48 

12 Heusden 7,3 0,42 

13 Doeveren 1,7 0,10 

Totaal 17,2 1 

Tabel 4-2: Lengte van de dijkringdelen en de kansbijdrage per dijkringdeel.  

Onderstaande tabel geeft het Toetspeil weer dat het resultaat is van het toepassen van 

formule (1) op Tabel 4-2. 
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Locatie Omschrijving Toetspeil 

[m+NAP] 

1 Heusdense weg 3,9 

2  3,9 

3 Baardwijk 3,9 

4  4,3 

5 Baardwijkse overlaat 4,6 

Tabel 4-3: Toetspeilen voor de waterkering langs het Heusdens Kanaal. Normfrequentie = 1/2.000 
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Bijlage A Bresmodellering 

Bijlage A.1 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 minuten 

Tabel A-1: Parameters voor modellering bresgroei. 

Voor een zanddijk is de kritieke stroomsnelheid Uc 0.2 m/s en heeft Factor 1 een waarde van 

1,2. Voor een dijk bestaande uit klei kunnen de volgende waarden gebruikt worden: Uc =0,6 

m/s en Factor 1=1,4 tot 1,8 [Verheij en Van der Knaap, 2002]. 

 

Bijlage A.2 Waterstandsverlopen aan 
doorbraaklocatie 

Bres 1 (Boxmeer)
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Figuur A-1: Waterstanden aan de doorbraaklocatie bij Boxmeer (bres 1). 
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Bres 2 (Cuijk)

12

13

14

15

18-Jan 20-Jan 22-Jan 24-Jan 26-Ja

Tijd [dag]

W
at

er
st

an
d 

[m
3 /s

]

T1.250 [zonder doorbraak]

T2.000 [zonder doorbraak]

T2.000 [met doorbraak]

 
Figuur A-2: Waterstanden aan de doorbraaklocatie bij Cuijk (bres 2). 

Bres 3 (Kraaijenbergse Plassen)
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Figuur A-3: Waterstanden aan de doorbraaklocatie bij KraaijenBergsche Plassen (bres 3). 
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Bres 4 (Keent)
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Figuur A-4: Waterstanden aan de doorbraaklocatie bij Keent (bres 4). 

 
 

Bres 5 (Ravenstein)
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Figuur A-5: Waterstanden aan de doorbraaklocatie bij Ravenstein (bres 5). 
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Bres 6 (Dieden)
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Figuur A-6: Waterstanden aan de doorbraaklocatie bij Dieden (bres 6). 

 

Bres 7 (ooijen)
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Figuur A-7: Waterstanden aan de doorbraaklocatie bij Ooijen (bres 7). 
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Bres 8 (Lith)
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Figuur A-8: Waterstanden aan de doorbraaklocatie bij Lith (bres 8). 

Bres 9 (Gewande)
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Figuur A-9: Waterstanden aan de doorbraaklocatie bij Gewande (bres 9). 
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Bres 10 (Maaspoort)
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Figuur A-10: Waterstanden aan de doorbraaklocatie bij Maaspoort (bres 10). 

 

Bres 11 (Bokhoven)
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Figuur A-11: Waterstanden aan de doorbraaklocatie bij Bokhoven (bres 11). 
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Bres 12 (Heusden)
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Figuur A-12: Waterstanden aan de doorbraaklocatie bij Heusden (bres 12). 

 

Bres 13 (Doeveren)
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Figuur A-13: Waterstanden aan de doorbraaklocatie bij Doeveren (bres 13). 
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Merk op dat er is een verschil tussen het punt waarop de maximale waterstand per 

doorbraaklocatie is bepaald en het punt waarop de bresmodellering aangrijpt in de rivier. Zie 

hiervoor Bijlage B. 

Bijlage A.3 Resultaat bresmodellering 

Dijkringdeel Maximale waterstand bij 
1/1250 afvoer 

Maximaal debiet door de bres 

 [m+NAP] [m3/s] 

1 Boxmeer 14,60 44 

2 Cuijk 14,08 495 

3 Kraaijenb. Plas 12,59 617 

4 Keent 11,58 828 

5 Ravenstein 10,87 625 

6 Dieden 10,14 894 

7 Oijen 8,67 732 

8 Lith 7,58 908 

9 Gewande 7,09 925 

10 Maaspoort 6,88 400 

11 Bokhoven 6,30 717 

12 Heusden 5,66 877 

13 Doeveren 4,30 311 

Tabel A-2: Maximale waterstand bij 1/1250 afvoer en maximaal debiet door de bres voor elk scenario. 
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Bijlage B Breslocaties en waterstand bij bres 

In dit stuk staat een overzicht van de locaties van de bresmodellering in het gebied. Hier is te 

zien dat er een verschil is tussen het punt waar de maximale waterstand is gemeten (history 

point in SOBEK; rode driehoek) en het punt waar de bres buitendijks is gemodelleerd (rode punt 

aan de groene balk).  

 

Bijlage B.1 Breslocaties in model 

Bres 1 Bres 2 

 
Bres 3 Bres 4 

 
Bres 5 Bres 6 
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Bres 7 Bres 8 

 
Bres 9 Bres 10 

  
Bres 11 Bres 12 

  



november 2008                                                                              Achtergrondrapport HR c-keringen Drongelens Kanaal 

HKV LIJN IN WATER PR1322 35 

 

Bres 13  

 

Figuur B-1: Exacte breslocaties in het model. 

Bijlage B.2 Waterstandsverloop breslocatie 

Er is een verschil tussen het punt waarop de maximale waterstand per doorbraaklocatie is 

bepaald en het punt waarop de bresmodellering aangrijpt in de rivier. Dit zorgt ervoor dat op 

sommige locatie de uiteindelijke waterstand dat het gebied ingaat hoger is dan de maximale 

waterstand die van tevoren berekend is. Een voorbeeld hiervan is doorbraaklocatie 6 

(Figuur B-2). De maximale waterstand van de oranje lijn ligt hoger dan de verwacht maximale 

waarde van de blauwe lijn. De blauwe lijn geeft immers de waterstand aan waarop de dijk in de 

T2.000 situatie moet bezwijken. Dit verschil bedraagt ongeveer 0,1 m. 

 

Bres 6 (Dieden)
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Figuur B-2: Waterstanden aan de doorbraaklocatie bij Dieden (bres 6), waarbij de oranje lijn bepaald is 

door de het aangrijppunt van de bresmodellering. 
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Er is onderzoek gedaan naar deze resultaten en het blijkt dat de gridcel initieel verhoogd wordt 

naar de waarde van de bodem van de bres. Dit is te zien in Figuur B-3, omdat initieel de gridcel 

geen water heeft en bij de doorbraak een lichter blauwe kleur heeft dan het bed van de rivier. 

Hierdoor ontstaat een andere doorstroomprofiel van de rivier en zal het waterstandsverloop op 

sommige locaties ook veranderen.  

 

  
Figuur B-3: Voorbeeld van de initiële verhoging van de gridcel. Links: Tijdstip 0 (initiële toestand) en 

rechts tijdens eerste uur van doorbraak. 

De doorbraak blijkt echter wel op de maximale waarde van de waterstand aan de 

doorbraaklocatie plaats te vinden. Hiervoor is een berekening gedaan met de T1.250 situatie, 

waarbij de gridcel dezelfde hoogte heeft gekregen als de bodem van de bres. Het moment van 

de doorbraak is daarom wel goed gemodelleerd. 

 

Aangezien de verschillen maximaal rond de 0,1 m liggen en het moment van de doorbraak goed 

gemodelleerd is, is gezegd dat deze sommen voldoen. Een verschil van 0,1 m is kleiner dan het 

verschil tussen het Toetspeil uit de Hydraulische Randvoorwaardenboek en de maximale waarde 

berekend bij een T1.250 per jaar op de breslocaties (Tabel 3-3). 
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Bijlage C Waterstandsverlopen 
waterstandsmeetpunten 

 

Waterstandsverloop breslocatie 11
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Randvoorwaardenlocatie 1 Randvoorwaardenlocatie 2 Randvoorwaardenlocatie 3
Randvoorwaardenlocatie 4 Randvoorwaardenlocatie 5

 
 

Waterstandsverloop breslocatie 12
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Randvoorwaardenlocatie 1 Randvoorwaardenlocatie 2 Randvoorwaardenlocatie 3
Randvoorwaardenlocatie 4 Randvoorwaardenlocatie 5
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Waterstandsverloop breslocatie 13
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Randvoorwaardenlocatie 1 Randvoorwaardenlocatie 2 Randvoorwaardenlocatie 3
Randvoorwaardenlocatie 4 Randvoorwaardenlocatie 5

 
 


