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Nieuwe Limburgse dijkringen in VNK-2
Binnen VNK-2 worden voor het eerst ook een aantal
Limburgse dijkringgebieden met de VNK methodiek
doorgerekend. Het betreffen de dijkringgebieden bij
Arcen, Venlo en Meers. Dijkring 87 om Meers is de
meest zuidelijke dijkring en is ingeklemd tussen de
Grensmaas en het Prinses Julianakanaal.

Oplossing gevonden voor berekening Piping
Begin oktober kon de systeemtoets van VNK-2
worden hervat. De toets was stil gelegd omdat het
nog niet lukte om het faalmechanisme piping goed in
beeld te brengen. Piping is een term uit de civiele
techniek die inhoudt dat er water onder een dijk of
kade doorstroomt als gevolg van een waterstandsverschil, waarbij het water ook gronddeeltjes meeneemt. Op die manier wordt de dijk of kade verzwakt.

Als piping niet op tijd wordt gestopt kan het leiden tot
een verzakking en uiteindelijk een doorbraak.
Doordat het pipingmechanisme nog onvoldoende
betrouwbaar in beeld kon worden gebracht moest de
toetsing van de eerste drie dijkringen (de systeemtoets) tijdelijk worden stopgezet. Deze zomer is hard

gewerkt om de problemen op te lossen. Inmiddels is
de pipingmodule goed en kon de systeemtoets
worden hervat.
Veerman: nieuwe norm waterveiligheid
De Deltacommissie onder leiding van Cees Veerman
adviseert het Kabinet om een nieuwe norm te
hanteren voor waterveiligheid. De commissie houdt
daarbij vast aan de risicobenadering die door de
eerste Deltacommissie in 1960 al tot uitgangspunt is
verheven. Beheersing van risico’s van overstroming
vindt plaats door een combinatie van maatregelen
die de kansen beperken (bijvoorbeeld hoge en sterke
waterkeringen) en maatregelen die de gevolgen
beperken (bijvoorbeeld vanuit de regelgeving op het
gebied van ruimtelijke ordening of door zonering,
compartimentering, alarmering, vluchtplannen,
vluchtroutes, vluchtplaatsen). De combinatie van
maatregelen wordt afgestemd op het karakter van de
potentiële ramp en de kenmerken van de betreffende
dijkring. De commissie vindt dat er sprake moet zijn
van maatwerk, en dat het onderzoek dat plaatsvindt
in het kader van Veiligheid Nederland in Kaart
daarvoor de mogelijkheden biedt.

Veerman adviseert om het niveau van waterveiligheid te laten bepalen door de te beschermen
belangen. Waar de eerste Deltacommissie een
definitie van het begrip veiligheid hanteerde die
alleen betrekking had op economische schade en
slachtoffers, wil de nieuwe Deltacommissie dat voor
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het vaststellen van het gewenste veiligheidsniveau
meer aspecten worden meegewogen. Zij is van
mening dat het beschermingsniveau moet worden
bepaald door:
~ de kans voor ieder individu om te overlijden door
een overstroming;
~ de kans op grote aantallen slachtoffers in één keer;
~ de potentiële schade, waarbij meer dan alleen de
economische schade beschouwd moet worden.
Voor het Individueel of Plaatsgebonden Risico wil de
commissie de veel gebruikte kans van 1 op 1 miljoen
per jaar aanhouden. Voor het groepsrisico moet
volgens de commissie nog een norm ontwikkeld
worden. Om de schade van een overstroming te
bepalen vindt de commissie dat de directe en
indirecte kosten van een overstroming binnen en
buiten het overstroomde gebied moeten worden
meegenomen, maar ook de landschappelijke,
natuurlijke en cultuur(historische) waarden,
reputatieschade en maatschappelijke ontwrichting.
Door optimalisatie van de kosten en de baten
(vermeden schade) van beschermingsmaatregelen,
kan voor de schade een maat in de vorm van een
overstromingskans worden vastgesteld.

Naast de inhoudelijke kant van het project (piping,
gevolgenspoor) werd ook de voortgang van het
project en de vernieuwde planning besproken. Zo
werd toegelicht wat er met de overstromingsberekeningen van de Provincies gebeurt. Het VNK2
projectbureau controleert de producten op volledigheid en kwaliteit, laadt de data in de centrale
database met de risicotool en berekent voor elke
overstromingsberekening de gevolgen. De
rapportage zijn een essentieel onderdeel van de
werkzaamheden van de provincies. Zonder de
rapportages zijn de berekeningen moeilijk te
controleren en kunnen de resultaten moeilijk overgedragen worden voor de volgende stap in het
proces, de koppeling van de gevolgen aan de
kansen.
Zowel tussen de presentaties door als na afloop was
er voldoende gelegenheid met elkaar van gedachten
te wisselen en te netwerken.
Proef IJkdijk Bellingwedde geslaagd

Goed bezocht VNK-beraad op 9 september
Op 9 september werd weer een VNK-beraad
gehouden. Naast de waterkeringbeheerders waren
ook de provincies uitgenodigd. Gezien de belangstelling die beide partijen voor elkaars onderdeel van
het project aan de dag legden, lijkt een gezamenlijk
VNK-beraad voor herhaling vatbaar.

Op 27 september is de ijkdijk bij Bellingwedde
bezweken. Met deze dijk wilden de initiatiefnemers
meer kennis opdoen over de faalmechanismen bij
dijken.
VNK-2 Agenda
Okt – Nov
Systeemtoets
Nov
Resultaten systeemtoets
Jan 2009
Besluitvorming opdrachtgevers
28, 29 jan ‘09 Cursus VNK-methode voor
beheerders en provincies
Feb 2009
Start productiefase 1
Eind 2009
Start productiefase 2

