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1 Inleiding 

Dit rapport geeft een korte beschrijving over de werkwijze waarop de Toetspeilen voor de 

c-keringen tussen Vollenhove-Noordoostpolder (dijkring 7) en Vollenhove-Friesland/Groningen 

(dijkring 6) 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. 

 

De werkwijze waarop de Toetspeilen voor deze c-keringen zijn afgeleid vormen een uitzondering 

op de algemene methode voor het afleiden van Hydraulische Randvoorwaarden voor de 

categorie c-keringen zoals besproken in het addendum op de Hydraulische Randvoorwaarden 

2006 [HR-C, 2008]. De reden om voor deze c-keringen van de algemene methode af te wijken 

is dat uit eerder onderzoek is gebleken dat de waterstanden, die tegen de c-kering kunnen 

komen te staan, ten gevolge van een doorbraak van de voorliggende a-kering, in vergelijking 

met de hoogte van de c-kering zodanig laag zijn, dat voor deze toetsronde een optimalisatie 

van die methode niet noodzakelijk is bevonden. Desondanks wordt aangeraden om voorafgaand 

aan het lezen van dit rapport het addendum op de Hydraulische Randvoorwaarden 2006 [HR-C, 

2008] te lezen. 

 

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 keringen tussen Vollenhove en de Noordoostpolder en tussen Vollenhove en 

Friesland/Groningen vallen 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.  
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2 Gebiedsbeschrijving 

De c-kering scheidt dijkring 9 (Vollenhove) van dijkring 6 (Friesland en Groningen) en dijkring 7 

(Noordoostpolder). Dijkring 9 heeft een norm van 1/1250 per jaar en dijkring 6 en 7 hebben 

beide een norm van 1/4000 per jaar. Eén van de uitgangspunten voor de Hydraulische 

Randvoorwaarden categorie c-keringen [HR-C, 2008] is dat een c-kering beschermt tegen een 

overstroming vanuit een gebied met een lagere veiligheidsnorm. Voor dit gebied betekent het 

dat de c-keringen beschermen tegen een overstroming vanuit dijkring 9.  

 

Dijkring 9 (Vollenhove) ligt in de provincie Overijssel. Deze dijkring wordt in het noorden en 

westen begrensd door de c-keringen, in het noorden en oosten door hoge gronden en in het 

zuiden en westen door de Vecht. De c-kering is tussen Vollenhove en de Noordoostpolder is 

circa 14 km, die tussen Vollenhove en Friesland circa 15 km (Tabel 2-1). 

 

Dkr Naam Norm Lengte (km) Beheerder 

6 Scheidingsdijk Vollenhove- 
Friesland/Groningen 

1/4000 15 Wetterskip Fryslân 

7 Scheidingsdijk Vollenhove- 
Noordoostpolder 

1/4000 14 Waterschap Reest en Wieden 

Tabel 2-1: Kenmerken categorie c-keringen dijkring 6 en 7. 

De c-kering tussen dijkring 9 en dijkring 6 loopt vrijwel gelijk met de provinciegrens tussen 

Overijssel en Friesland. De c-kering tussen dijkring 9 en dijkring 7 is nog juist gelegen in de 

provincie Overijssel. 

 

De c-kering ten noorden van Kuinre en tussen dijkring 9 en 6 is gelegen langs de rivier de 

Linde. Tussen het meertje Het Wijde en het dorp Slijkenburg vormt ze de natuurlijke grens 

tussen Overijssel en Friesland. De c-kering tussen dijkring 9 en 7 is de westelijke dijk, tussen 

dijkring 9 en 6 is het de noordelijke dijk. Dit betekent dat vóór de c-kering (aan de overzijde 

van de Linde) nog een regionale kering is gelegen.  
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Figuur 2-1: Overzicht van het gebied met daarbij de betreffende c-kering. 
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3 Methode afleiden Toetspeil 

3.1 Methode 

Voor het bepalen van het Toetspeil is gebruik gemaakt van een eerder uitgevoerde studie door 

de Provincie Overijssel [Van Ledden en Heuer, 2004]. Zoals reeds in de inleiding aan de orde is 

gekomen, is hierbij aangesloten, omdat uit dit onderzoek is gebleken dat de waterstanden, die 

tegen de c-kering kunnen komen te staan, ten gevolge van een doorbraak van de voorliggende 

a-kering, in vergelijking met de hoogte van de c-kering zodanig laag zijn, dat optimalisatie van 

die methode niet noodzakelijk is bevonden.  

 

Voor het bepalen van de Toetspeilen langs de c-keringen tussen dijkringgebied Vollenhove en 

de Noordoostpolder en Friesland/Groningen is het overstromingsscenario gehanteerd uit [Van 

Ledden en Heuer, 2004], dat leidde tot de hoogste waterstand langs de c-kering. Dit is het 

zogenaamde scenario 'Zwartsluis'. Als Toetspeil is de maximale waterstand bij dit scenario 

gehanteerd. Opgemerkt wordt dat dit scenario niet hoort bij de 1/4.000e waterstand op het 

buitenwater en hierin de methode dus afwijkt van de algemene methode zoals is beschreven in 

[HR-C, 2008]. Voor deze derde ronde toetsing is deze pragmatische aanpak als voldoende 

bestempeld. 

 

3.2 Beschrijving scenario 'Zwartsluis' 

Deze paragraaf geeft enkele uitgangspunten die in [Van Ledden en Heuer, 2004] zijn 

gehanteerd. In [Van Ledden en Heuer, 2004] is het scenario 'Zwarstluis' als volgt beschreven. 

Het doorbraakscenario 'Zwartsluis – Brasbeker Binnenpolder 200 m' betreft een dijkdoorbraak 

vanuit het Zwarte Water bij Zwartsluis (kmr 17). De dijk van de Barsbeker Binnenpolder ten 

westen van Zwartsluis breekt in dit scenario door. De Vechtafvoer komt overeen met de anno 

2004 maatgevende afvoer (herhalingstijd van 1/1250 per jaar). De maximum Vechtafvoer is 

470 m3/s. De waterstand op het Zwarte Meer is 1,20 m+NAP. De bres wordt 200 m breed in 

twee dagen en heeft een wiel (ontgrondingskuil) van circa 10 m onder maaiveld. 

Karakteristieken scenario 

Dijkringgebied:     9 (Vollenhove). 

Doorbraaklocatie:     kmr 17, Zwartsluis. 

Maximale afvoer Vecht:    470 m3/s, Inputbestand: ve470.txt. 

Maximale afvoer Zwarte Water (bij Zwolle):  68 m3/s, Inputbestand: zwon5.txt. 

Maximale waterstand Zwarte Meer:   1,20 m+NAP, Inputbestand: zdos5.txt. 

Eindbreedte bres:     200 m. 

Initiële bresbreedte:     20 m. 

Diepte ontgrondingskuil:    circa 10 m onder maaiveld. 

Overstromingskarakteristieken 

Debiet door de bres (gebied instromend): circa 27,5 miljoen m3. 

Max debiet door de bres:   circa 139 m3/s. 

Oppervlakte overstroomd gebied:   ca. 8.200 ha 

Tijdstip van doorbraak:    T = 168 uur. 
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3.3 Definiëring waterstandsmeetpunten 

Om de waterstanden langs de c-keringen te kunnen bepalen, zijn waterstandsmeetpunten 

gedefinieerd, zie Figuur 3-1. Daar waar de rivier de Linde stroomt, zijn de waterstand-

meetpunten bepaald aan de teen van de regionale kering (zuidelijke Lindedijk/Bouwdijk). Het 

uitgangspunt in de overstromingsberekeningen is geweest dat de regionale kering standvast is. 

Hier mag voor de toetsing echter niet vanuit gegaan worden, omdat de regionale keringen daar 

niet op worden getoetst. Voor het bepalen van het Toetspeil is daarom gesteld dat als de 

regionale kering faalt (er ontstaat een bres), de waterstanden langs de c-kering gelijk worden 

aan die in het overstroomde gebied. Opgemerkt wordt dat de belastingsituatie vanuit het 

regionale water aanvullend dient te worden beschouwd. Zie hiervoor verder [VTV-C, 2008].  

 

 
Figuur 3-1: Waterstandmeetpunten dijkring 6 en 7. 
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4 Bepalen Toetspeil 

4.1 Maximale waterstand 

Op basis van het waterdieptegrid en het bodemgrid uit [Van Ledden en Heuer, 2004] zijn voor 

de waterstandmeetpunten uit Figuur 3-1 de maximale waterdiepte en bodemhoogten bepaald. 

De waterstand (in m+NAP) is bepaald door de bodemhoogte en waterdiepte te sommeren. Het 

resultaat is weergegeven in Tabel 4-1 en Tabel 4-2. Indien er geen water bij het waterstands-

meetpunt komt (waterdiepte = 0 m), geldt dat er geen hydraulische belasting is voor de 

c-kering.  

 

Waterstands-
meetpunt 

Waterdiepte [m] Bodemhoogte [m+NAP] Waterstand [m+NAP] 

1 0,6 -0,9 -0,3 

2 0,6 -0,9 -0,3 

3 0,7 -1,0 -0,3 

4 0,5 -0,8 -0,3 

5 0,1 -0,4 -0,3 

6 0,1 -0,4 -0,3 

7 0,0 -0,3 Geen hydraulische belasting 

8 0,0 0,1 Geen hydraulische belasting 

9 0,0 -0,2 Geen hydraulische belasting 

10 0,0 -0,4 Geen hydraulische belasting 

11 0,0 0,6 Geen hydraulische belasting 

12 0,0 -0,1 Geen hydraulische belasting 

13 0,0 -0,6 Geen hydraulische belasting 

14 0,0 -0,5 Geen hydraulische belasting 

15 0,0 -0,5 Geen hydraulische belasting 

16 0,0 -0,4 Geen hydraulische belasting 

17 0,0 0,6 Geen hydraulische belasting 

Tabel 4-1: Maximale waterstanden bij de c-kering van dijkringgebied 6 bij scenario Zwartsluis. 
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Waterstands-
meetpunt 

Waterdiepte [m] Bodemhoogte [m+NAP] Waterstand [m+NAP] 

23 0,6 -0,9 -0,3 

24 0,7 -1,0 -0,3 

25 0,6 -0,9 -0,3 

26 1,0 -1,3 -0,3 

27 0,7 -1,0 -0,3 

28 0,8 -1,1 -0,3 

29 0,3 -0,6 -0,3 

30 0,8 -1,1 -0,3 

31 0,6 -0,9 -0,3 

32 0,7 -1,0 -0,3 

33 0,4 -0,7 -0,3 

34 0,7 -1,0 -0,3 

35 0,5 -0,8 -0,3 

36 0,1 -0,4 -0,3 

37 0,0 1,6 Geen hydraulische belasting 

Tabel 4-2: Maximale waterstanden bij de c-kering van dijkringgebied 7 bij scenario Zwarsluis. 

 

4.2 Toetspeil 

De maximale waterstand zoals die onstaat bij scenario Zwartsluis is gehanteerd als Toetspeil. 

Nogmaals wordt opgemerkt dat dit feitelijk niet de waterstand is bij de 1/4.000e waterstand op 

het buitenwater, maar een benadering. 
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Figuur 4-1: Randvoorwaardenlocaties dijkring 6. 
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Locatie Omschrijving Toetspeil [m+NAP] 

1 Slijkenburg -0,3 

2  -0,3 

3  -0,3 

4  -0,3 

5  -0,3 

6  -0,3 

7  Geen hydraulische belasting 

8 Ossenzijl Geen hydraulische belasting 

9  Geen hydraulische belasting 

10  Geen hydraulische belasting 

11 Driewegsluis Geen hydraulische belasting 

12  Geen hydraulische belasting 

13  Geen hydraulische belasting 

14  Geen hydraulische belasting 

15 Begin Oostbroekweg Geen hydraulische belasting 

16  Geen hydraulische belasting 

17 Oldemarkt Geen hydraulische belasting 

Tabel 4-3: Toetspeilen voor de scheidingsdijk Friesland-Vollenhove. Normfrequentie = 1/4.000. 
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Figuur 4-2: Randvoorwaardenlocaties dijkring 7. 
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Locatie Omschrijving Toetspeil [m+NAP] 

11 Blokzijl -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 Kuinre -0,3 

23  -0,3 

24  -0,3 

25  Geen hydraulische belasting 

Tabel 4-4: Toetspeilen voor de scheidingsdijk Noordoostpolder en Vollenhove. Normfrequentie = 1/4.000. 
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