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Resultaten van de systeemtoets
Deze maand ontvangen direct betrokkenen van het
projectbureau VNk2 een handzaam boekwerkje met
de resultaten van de systeemtoets.

de lengte van de waterkering is van invloed
op de overstromingskans;
 piping is belangrijker dan gedacht;
 voor probabilistische berekeningen zijn niet
per se meer gegevens nodig dan voor de
toetsing;
 het verloop van een overstroming is zeer
afhankelijk van factoren als de breslocatie, de
belasting op de kering en de inrichting van het
achterliggend gebied.
Deze zes conclusies worden in het rapport nader
toegelicht en uitgewerkt aan de hand van de
resultaten van de drie onderzochte dijkringen (10, 25,
48).


Zes nieuwe dijkringen onder de loep
Op dit moment wordt door het projectbureau alweer
hard gewerkt aan de dijkringrapporten voor 6 nieuwe
dijkringen. Ook deze resultaten zullen weer in een
samenvattend rapport worden gebundeld. Naar
verwachting worden de werkzaamheden zomer 2010
afgerond.

Met dit boekje krijgt de lezer inzicht in de meerwaarde
van het VNK2-onderzoek naar de overstromingsrisico’s van dijkringgebieden. In het boekje worden
zes generieke conclusies uit de resultaten van de
systeemtoets getrokken:




overstromingsrisico’s verschillen sterk per
dijkring, het is niet mogelijk betrouwbare
uitspraken te doen over risico’s in niet
beschouwde dijkringen;
VNK2 levert bouwstenen om Nederland
gericht te beschermen tegen overstromingen;
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Overstromingen in Frankrijk door Xynthia
Op 28 februari werd de westkust van Frankrijk
getroffen door de storm Xynthia. Daarbij werden
verschillende gebieden getroffen door
overstromingen. De regio die het hardst getroffen is, is
die rondom La Rochelle. Daar vielen de meeste
slachtoffers en was ook de materiële schade het
grootst. Dit is de tweede dijkdoorbraak in Frankrijk in 5
jaar met ongeveer 30 doden. Gebleken is dat het
onderhoud van de Franse dijken te wensen overlaat.
De laatste grootschalige dijkversterking is in de
periode 1940 – 1945 door de Duitse bezetter
uitgevoerd.

publiek geen oog heeft voor de mogelijke gevolgen
van een overstroming. De overheid communiceert
volgens het onderzoek nog te weinig over overstromingsrsico’s. Het onderzoek van Terpstra leidt tot
verschillende aanbevelingen. Zo moet de overheid de
burger meer wijzen op de aanwezige risico's, in plaats
van alleen te benadrukken dat alles veilig is. Verder
moet de overheid de gevolgen van een eventuele
overstroming op regionale schaal onderzoeken en de
resultaten hiervan communiceren naar de bevolking.
Nu maakt zij gebruik van algemene voorlichtingscampagnes voor de gehele Nederlandse bevolking.
Gebleken is dat burgers meer geneigd zijn om
voorbereidingsmaatregelen te nemen als de
informatie en het advies dat zij krijgen specifieker zijn.
Nieuw inzicht: het lengte-effect

Nederland kan lessen uit deze storm trekken:
- bouw buitendijks veilig of bouw in het geheel niet;
- opvallend is dat op kwetsbare locaties relatief veel
ouderen wonen;
- hulpverlening heeft bijgedragen aan het beperken
van de gevolgen.
Onderzoek naar beleving overstromingsrisico
Op 13 januari promoveerde communicatiewetenschapper Teun Terpstra op een onderzoek naar
de beleving van overstromingsrisico’s. Uit zijn
onderzoek komt naar voren dat het Nederlandse

Het lengte-effect is het fenomeen dat
de bezwijkkans van een waterkering
toeneemt naarmate deze langer is.
Eenvoudigweg: hoe langer een
waterkering (dijk, duin en kunstwerk),
hoe groter de kans dat zich ergens
een zwakke plek bevindt en hoe groter dus de kans
dat de kering bezwijkt. Het lengte-effect is niet voor
alle faalmechanismen gelijk. Dat laat zich eenvoudig
uitleggen door het beeld van de dijkwachter die een
dijk tijdens hoogwater controleert op overloop. De
dijkwachter hoeft waarschijnlijk niet ver te lopen om
een goed oordeel te vellen over de kans dat de dijk op
enige plek wordt overstroomd. Voor het mechanisme
overloop en overslag is het lengte-effect dus relatief
klein. Om te zien of er ergens in de dijk wellen
ontstaan (door piping) zal de dijkwachter de gehele
dijk moeten controleren. Voor het faalmechanisme
opbarsten en piping is het lengte-effect dus juist
relatief groot.
VNK-2 Agenda
Jan – Aug
Productiefase 1A
14 April
VNK-beraad Utrecht

