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Samenvatting

Het project Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2) brengt de overstromingsrisico’s van
alle dijkringgebieden in Nederland in beeld door de dreiging die uitgaat van hoogwater,
de sterkte en hoogte van de waterkeringen, de kansen op dijkdoorbraken en de
mogelijke gevolgen van een overstroming in samenhang te analyseren. Daarbij wordt
gekeken naar waterkeringen die het dijkringgebied beschermen tegen direct
buitenwater (categorie a-keringen). Dijkringscheidende waterkeringen of
waterkeringen achter een verbindende waterkering (beiden c-keringen) zijn in eerste
instantie niet in de analyses meegenomen. Deze waterkeringen kunnen echter wel
bijdragen aan het overstromingsrisico van de dijkringgebieden. Wanneer
dijkringscheidende waterkeringen falen, kan een overstroming zich van het ene
dijkringgebied in een naastliggend dijkringgebied voortzetten (cascade-effect).
Een groot deel van de c-keringen van dijkringen 14 (Zuid-Holland), 15 (Lopiker- en
Krimpenerwaard) en 44 (Kromme Rijn) voldoet momenteel niet aan de
veiligheidsnorm. De bijdrage van deze c-keringen aan het overstromingsrisico van
deze dijkringgebieden is in kaart gebracht.
De dijkringgebieden 14 (Zuid-Holland), dijkringgebied 15 (Lopiker- en
Krimpenerwaard) en dijkringgebied 44 (Kromme Rijn) blijken vanuit het oogpunt van
waterveiligheid één systeem te vormen. Dit komt vooral door het beperkte
waterkerende vermogen van de categorie c-keringen die de drie dijkringgebieden
fysiek scheiden. Het overstromingsrisico van het systeem van dijkringgebieden 14, 15
en 44 wordt vooral veroorzaakt door een mogelijke doorbraak van de Lekdijk van
dijkring 15 of dijkring 44. De bijdrage van deze doorbraken aan het
overstromingsrisico is circa 75%. Het overige deel van het risico wordt vrijwel volledig
veroorzaakt door het getijdendeel van de Hollandsche IJssel.
Ook voor dijkringgebied 14 geldt dat het overstromingsrisico vooral wordt bepaald
door de Lekdijk en de dijk langs de Hollandse IJssel. De categorie a-keringen van
dijkring 14 langs de Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en de Noordzeekust dragen
slechts zeer beperkt bij aan het overstromingsrisico.
Het overstromingsrisico van de dijkringgebieden 14, 15 en 44 kan met verschillende
typen maatregelen worden verkleind. Door het uitvoeren van een aantal
verbetermaatregelen langs de Lekdijk met een totale lengte van 12 km kan het
overstromingsrisico van de dijkringgebieden 14, 15 en 44 ongeveer worden
gehalveerd. Ook het aanpassen van de afvoerverdeling bij Pannerdensche Kop kan
leiden tot een significante verlaging van het overstromingsrisico. Wanneer er door een
aangepaste afvoerverdeling een waterstandsverlaging op de Nederrijn van 0,5 m
wordt gerealiseerd, neemt het overstromingsrisico af met circa 30%.
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Inleiding

Het project VNK2 brengt de overstromingsrisico’s van Nederland in beeld per
dijkringgebied. Daarbij wordt gekeken naar waterkeringen die het dijkringgebied
beschermen tegen direct buitenwater, de zogeheten categorie a-keringen.
Dijkringscheidende waterkeringen of waterkeringen achter een verbindende
waterkering, de zogeheten c-keringen, zijn in eerste instantie niet in de analyses
meegenomen. Toch kan het falen van een c-kering in veel gevallen leiden tot een
overstroming. Wanneer dijkringscheidende waterkeringen falen, kan een overstroming
zich van het ene dijkringgebied in een naastliggend dijkringgebied voortzetten. Ook
wanneer zowel een verbindende waterkering als een achterliggende c-kering faalt,
treedt er een overstroming op. Beide gebeurtenissen dragen bij aan het
overstromingsrisico van een dijkringgebied.
In het systeem van de dijkringgebieden 14 (Zuid-Holland), 15 (Lopiker- en
Krimpenerwaard) en 44 (Kromme Rijn) kunnen deze gebeurtenissen optreden. De ckeringen langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel en het Amsterdam-Rijnkanaal zijn
erg laag en hebben hierdoor een beperkt waterkerend vermogen. De dijk langs het
Noordzeekanaal kent op een aantal plekken stabiliteitsproblemen, waardoor ook hier
het waterkerend vermogen beperkt is. De c-keringen langs de Hollandse IJssel tussen
Krimpen a/d IJssel en Gouda zijn niet stabiel genoeg.
Aanpak en leeswijzer
VNK2 heeft het overstromingsrisico van het systeem van dijkringgebieden 14, 15 en
44 gekwantificeerd. Hiervoor zijn verschillende bijdragen aan het overstromingsrisico
afzonderlijk in kaart gebracht. Het betreft:
1.

Het falen van a-keringen draagt bij aan de overstromingsrisico’s van de drie
afzonderlijke dijkringgebieden. Deze bijdragen zijn reeds bepaald binnen de
reguliere risicoberekeningen die door VNK2 zijn uitgevoerd. De bijdrage van de
a-keringen aan de overstromingsrisico’s in dijkring 14, 15 en 44 komt in
hoofdstuk 3 aan de orde.

2.

Als een doorbraak van een a-kering in een dijkringgebied in een aanliggend
dijkringgebied tot een overstroming leidt, is er sprake van een cascade-effect.
Dit wordt veroorzaakt door de lage kerende hoogte van dijkringscheidende ckeringen. Concreet gaat het om een bijdrage van een doorbraak in dijkring 15
en 44 aan het overstromingsrisico in dijkringgebied 14, en om een bijdrage
van een doorbraak in dijkring 44 aan het overstromingsrisico in dijkringgebied
15. Deze bijdragen worden in hoofdstuk 4 beschreven.

3.

Het falen van een c-kering achter een voorliggende waterkering kan ook tot
schade en slachtoffers in een dijkringgebied leiden. Hierbij gaat het specifiek
om het falen van de c-kering langs het getijdedeel van de Hollandse IJssel.
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Deze keringen kunnen falen door een hoge waterstand die kan worden
veroorzaakt door falen van de voorliggende Algerakering, de stormvloedkering
in de Hollandse IJssel. Het falen van deze c-keringen kan bijdragen aan het
overstromingsrisico van zowel dijkringgebied 14 als dijkringgebied 15. Deze
bijdragen komen aan de orde in hoofdstuk 5.

Figuur 1 geeft de verschillende bijdragen aan het overstromingsrisico van de
dijkringgebieden 14, 15 en 44 grafisch weer.

1. Bijdrage van akeringen
2. Bijdrage door
cascade-effecten
(c-kering)
3. Bijdrage door falen
verbindende kering en
c-kering

2c

1

2a

3a
3b

2b
1

1

Figuur 1: Systeem van dijkringgebieden 14, 15 en 44 met de bijdragen van de verschillende
keringen aan het overstromingsrisico

Bij de risicoberekeningen is uitgegaan van de huidige situatie. Dit betekent dat bij de
berekening van de faalkans van de dijkvakken geen maatregelen die in het kader van
Ruimte voor de Rivier of HWBP-2 in beschouwing zijn genomen, tenzij ten tijde van de
berekeningen het bestek van de voorgenomen maatregelen al gereed was.
Nadat eerst de verschillende bijdragen afzonderlijk in beeld zijn gebracht, zijn in
hoofdstuk 6 de resultaten gecombineerd tot een totaalbeeld. Hoofdstuk 7 beschrijft
een aantal mogelijkheden om de veiligheid tegen overstromingen te vergroten. In
hoofdstuk 8 worden de conclusies uit het onderzoek samengevat.
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Beschrijving dijkringgebieden 14, 15 en 44

2.1

Beschrijving

De ligging van dijkringgebieden 14 (Zuid-Holland), 15 (Lopiker- en Krimpenerwaard)
en 44 (Kromme Rijn) is weergegeven in figuur 2.

Figuur 2: Systeem van dijkringgebieden 14, 15 en 44.
De ligging van de categorie a-keringen is met blauwe lijnen weergegeven, c-keringen achter een
verbindende waterkering zijn aangegeven met een doorgetrokken lijn en de dijkringscheidende ckeringen met een rode stippellijn.

De buitenring van het systeem wordt gevormd door categorie a-keringen. De Prinses
Beatrixsluizen, de Oranjesluizen en de Zeesluis IJmuiden zijn waterkerende
kunstwerken en maken onderdeel uit van de a-kering.
Tussen Krimpen a/d Lek en Gouda wordt de scheiding tussen dijkringgebied 14 en
dijkringgebied 15 gevormd door het getijdedeel van de Hollandse IJssel. De
waterkering langs dit getijdedeel van de Hollandse IJssel ligt achter de
stormvloedkering in de Hollandse IJssel. De keringen langs dit deel van de Hollandse
IJssel keren binnenwater dat van het buitenwater is afgesloten door een voorliggende,
verbindende waterkering van de categorie b.
Dijkringscheidende c-keringen vormen de gemeenschappelijke scheiding tussen twee
aangrenzende dijkringgebieden. In het beschouwde gebied zijn de dijken langs de
gekanaliseerde Hollandse IJssel tussen Gouda en Utrecht, de Westkanaaldijk langs het
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Amsterdam-Rijn-kanaal en de Spaarndammerdijk langs het Noordzeekanaal
dijkringscheidende c-keringen.

2.2

Huidige staat van de c-keringen
In de periode 2006-2011 zijn de c-keringen voor het eerst getoetst op veiligheid. Uit
deze toetsing bleek dat een groot deel van de c-keringen in het gebied niet voldeed
aan de veiligheidsnormen [Ref 6].
Voor de waterkering langs het getijdedeel van de Hollandse IJssel tussen Krimpen a/d
IJssel en Gouda wordt dit met name veroorzaakt door het faalmechanisme
‘macrostabiliteit binnenwaarts’. De Westkanaaldijk tussen Amsterdam en Nieuwegein
is over de gehele lengte te laag. Aan de noordkant worden dijkringgebied 14 en 44
gescheiden door de Spaarndammerdijk. Deze dijk is op een aantal plekken afgekeurd
op het faalmechanisme ‘macrostabiliteit binnenwaarts’. De dijk langs het
Noordzeekanaal kent op een aantal plekken stabiliteitsproblemen, waardoor ook hier
het waterkerend vermogen beperkt is.
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3

Bijdrage van a-keringen aan het overstromingsrisico

De bijdrage van doorbraken van de a-keringen aan het overstromingsrisico van
dijkringgebieden 14, 15 en 44 is door VNK2 in beeld gebracht [Ref 1, 2 en 3]. In deze
paragraaf worden de resultaten van deze analyses samengevat. Paragraaf 3.1 geeft
een overzicht van de berekende faalkansen. Paragraaf 3.2 gaat in op het berekende
overstromingsrisico per dijkringgebied.
3.1

Overzicht faalkansen van a-keringen per dijkring
VNK2 heeft de faalkansen voor verschillende delen van de a-keringen berekend. Ook is
de faalkans van het maatgevende dijkvak berekend. De resultaten van de
berekeningen zijn samengevat in tabel 1.
Tabel 1: Overzicht faalkansen a-kering per gedeelte van de dijkring
Dijkring

Dijkringdeel

Faalkans

Maatgevend vak (faalmechanisme)

14

14-1: Noordzeekust

1/28.000

Katwijk (Duinafslag)

14

14-2: Nieuwe Waterweg

1/100.000

Hoek van Holland (Overloop en golfoverslag)

14

14-3: Nieuwe Maas

1/38.000

Rotterdam (Overloop en golfoverslag)

15

15-1: Lekdijk

> 1/100

Krimpen a/d Lek (Macrostabiliteit binnenwaarts)
Schoonhoven (Opbarsten en piping)

44

44-1: Lekdijk

1/400

Wijk bij Duurstede (Opbarsten en piping)
Amerongen (Opbarsten en piping)

44

44-2: Dijk langs IJ- en Gooimeer

1/5.000

Muiden (Falen bekleding en erosie dijklichaam)

44

44-3: Sluizencomplex IJmuiden

1/1.300

Dijk Middensluiseiland (Overloop en golfoverslag)

Dijkringgebied 14
De berekende overstromingskans van de a-kering van dijkringgebied 14 is 1/16.000
per jaar. Deze relatief kleine overstromingskans geeft aan dat er geen zwakke
dijkvakken in de categorie a-kering van de dijkring zijn. De waterkering langs de
Noordzeekust heeft een faalkans van 1/28.000 per jaar, het vak met de grootste
faalkans is het duinvak bij Katwijk. Dit vak heeft een faalkans van 1/35.000 per jaar.
De faalkans van de waterkering langs de Nieuwe Maas is 1/38.000 per jaar, het vak
met de grootste faalkans ligt bij het Drooglever Fortuynplein in Rotterdam. Dit vak
heeft een faalkans van 1/47.000 per jaar. Voor meer informatie wordt verwezen naar
het dijkringrapport van dijkringgebied 14 [Ref 1].
Dijkringgebied 15
De berekende overstromingskans voor dijkringgebied 15 is groter dan 1/100 per jaar.
Deze grote overstromingskans wordt met name veroorzaakt door enkele dijkvakken bij
Krimpen a/d Lek. Deze hebben een grote faalkans vanwege de faalmechanismen
‘opbarsten en piping’ en ‘macrostabiliteit binnenwaarts’. De berekeningen geven aan
dat hier plaatselijk sprake is van dijken die te smal zijn of een te steil binnentalud
hebben.
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Inmiddels wordt de dijk bij Krimpen a/d Lek versterkt in het kader van het
hoogwaterbeschermingsprogramma. Het dijkverbeteringsproject bevindt zich
momenteel in de planfase. Na afronding van de dijkverbeteringen is de berekende
overstromingskans nog steeds relatief groot, 1/150 per jaar. Voor meer informatie
wordt verwezen naar het dijkringrapport van dijkringgebied 15 [Ref 2].
Dijkringgebied 44
De berekende overstromingskans voor dijkringgebied 44 is 1/200 per jaar. Deze grote
overstromingskans wordt met name veroorzaakt door enkele dijkvakken langs de Lek,
tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede. Ook hier spelen de faalmechanismen
opbarsten en piping en macrostabiliteit binnenwaarts een rol. Voor meer informatie
wordt verwezen naar het dijkringrapport van dijkringgebied 44 [Ref 3].
Figuur 3 geeft de faalkansen per dijkvak grafisch weer.

44-3

44-2

14-1

44-1

14-2

15-1
14-3

Figuur 3: Overzicht van faalkansen per dijkvak

3.2

Het overstromingsrisico per dijkringgebied
Wanneer een a-kering doorbreekt kunnen er slachtoffers vallen en kan economische
schade ontstaan. Tabel 2 geeft zowel de kans op een doorbraak van de a-kering als
het overstromingsrisico in termen van economische schade en slachtoffers voor de
dijkringgebieden 14, 15 en 44 aan. De tabel laat zien dat de overstromingskans van de
a-kering van dijkringgebied 14 veel kleiner is dan die van dijkringgebieden 15 en 44.
Het economisch risico - in termen van de jaarlijkse verwachtingswaarde van de
economische schade - is voor dijkringgebied 14 veel kleiner dan voor de andere twee
dijkringgebieden. Dit geldt ook voor het slachtoffersrisico.
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Tabel 2: Overzicht risicoberekeningen 14, 15 en 44
Dijkringgebied
14

Dijkringgebied
15

Dijkringgebied
44

Overstromingskans door een
doorbraak van de a-kering per jaar

1 / 16.000

> 1 / 100

1 / 200

Verwachtingswaarde van de
economische schade bij een
overstroming, in euro per jaar

0,3 miljoen

75 miljoen

31 miljoen

0,1

5,3

0,6

Verwachtingswaarde van het
aantal slachtoffers bij een
overstroming per jaar

9
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Bijdrage van cascade-effecten aan het
overstromingsrisico

In dit hoofdstuk wordt de bijdrage van cascade-effecten aan het overstromingsrisico
gekwantificeerd. Bij het bepalen van deze cascade-effecten is er van uitgegaan dat de
dijkringscheidende c-keringen standzeker zijn. Dit betekent dat het optredende
cascade-effect in deze analyse alleen wordt bepaald door het feit dat de c-keringen te
laag zijn. Gezien het feit dat de c-keringen zeer laag zijn, is de verwachting dat een
eventuele doorbraak van deze c-keringen een geringe extra bijdrage aan het cascadeeffect zullen geven. De kans dat cascade-effecten optreden staat centraal in paragraaf
4.1. Paragraaf 4.2 geeft een overzicht van de bijdrage die cascade-effecten leveren
aan het overstromingsrisico.

4.1

De kans op cascade-effecten
Wanneer dijkringscheidende waterkeringen falen, kan een overstroming zich van het
ene dijkringgebied in een naastliggend dijkringgebied voortzetten en is er sprake van
een cascade-effect. In de inleiding is al aangegeven dat een doorbraak in dijkring 15
en 44 hierdoor bijdragen aan het overstromingsrisico in dijkringgebied 14, en dat een
doorbraak in dijkring 44 bij kan dragen aan het overstromingsrisico in dijkringgebied
15. Óf er een cascade-effect optreedt, is afhankelijk van de buitenwaterstand, de
locatie van de dijkdoorbraak, het overstromingsverloop en de standzekerheid en
hoogte van de dijkringscheidende waterkering. Figuur 4 geeft zicht op de
overstromingsbeelden van diverse doorbraken in dijkringen 14, 15 en 44. Hieruit blijkt
dat er in sommige gevallen sprake is van een cascade-effect en in andere gevallen
niet.
Een dijkdoorbraak in dijkring 14, of het nu is bij IJmuiden, Katwijk of Rotterdam, leidt
niet tot een cascade-effect. Bij een doorbraak in Rotterdam (Boerengatsluizen) blijft
het overstroomde gebied zeer beperkt door de aanwezigheid van een binnenkering.
Een doorbraak van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven leidt wel tot een
cascade-effect. Een doorbraak van de Lekdijk bij Nieuwegein leidt tot een
overstroming van dijkringgebied 15 en grote delen van dijkringgebied 14, in het
noorden tot de rand van Amsterdam en in het westen tot Leiden en Zoetermeer.
Een overstroming van de Lekdijk bij Amerongen leidt naast een overstroming in
dijkringgebied 44 ook tot een overstroming van grote delen van dijkringgebied 14 en
15. De effecten van een doorbraak benedenstrooms van Schoonhoven blijven beperkt
tot dijkringgebied 15.
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per jaar is. De kans op een cascade-effect vanuit dijkringgebied 44 naar zowel
dijkringgebied 14 en dijkringgebied 15 is 1/600 per jaar.
4.2

Het overstromingsrisico door cascade-effecten

4.2.1

Economisch risico
Tabel 4 geeft het berekende economisch risico voor het systeem van dijkringgebieden
14, 15 en 44 weer. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de verschillende dijkringen
met betrekking tot de doorbraak en de schade.
Tabel 4: Jaarlijkse verwachtingswaarde van de economische schade voor het systeem van
dijkringgebieden 14, 15 en 44, weergegeven in miljoen euro’s.
Doorbraak in dijkring …

Leidt tot schade in
dijkringgebied …

14

15

44

Totaal

14

0,3

16

10

27

15

-

75

1

76

44

-

-

31

31

0,3

91

42

134

Totaal

Tabel 4 laat zien dat de jaarlijkse verwachtingswaarde van de totale economische
schade voor het systeem circa 134 miljoen euro per jaar bedraagt. Voor het overgrote
deel wordt dit veroorzaakt door een doorbraak van de Lekdijk van dijkring 15 of
dijkring 44. Een doorbraak van de Lekdijk leidt in veel gevallen tot een grootschalige
overstroming in dijkringgebieden 14, 15 en 44. Een doorbraak ergens in dijkring 14,
bijvoorbeeld door het falen van de duinen langs de Noordzeekust of een doorbraak van
de dijken langs de Nieuwe Maas of de Nieuwe Waterweg), levert een relatief beperkte
bijdrage aan het economisch risico.

4.2.2

Slachtofferrisico
In tabel 5 is het berekende slachtofferrisico voor het systeem van dijkringgebieden 14,
15 en 44 weergegeven. Net als bij het economisch risico wordt het slachtofferrisico
voor het overgrote deel bepaald door een doorbraak van de Lekdijk van dijkring 15 of
dijkring 44.
Tabel 5: Jaarlijkse verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers voor het systeem van
dijkringgebieden 14, 15 en 44
Doorbraak in dijkring …

Leidt tot
slachtoffers in
dijkringgebied …
Totaal

14

15

44

Totaal

14

0,1

0,4

0,2

0,7

15

-

5,3

0,0

5,3

44

-

-

0,6

0,6

0,1

5,7

0,8

6,6
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5

Bijdrage van keringen langs de Hollandse IJssel aan het
overstromingsrisico

In dit hoofdstuk wordt de bijdrage van falen van de waterkering langs de Hollandse
IJssel aan het overstromingsrisico gekwantificeerd. In paragraaf 5.1 wordt ingegaan op
de faalkans van de waterkering langs de Hollandse IJssel. Paragraaf 5.2 geeft een
overzicht van de bijdrage die de waterkering levert aan het overstromingsrisico.
5.1

Inschatting faalkans c-kering Hollandse IJssel

Om de bijdrage van de c-kering tussen Krimpen en Gouda aan het overstromingsrisico
te kwantificeren is een inschatting van de faalkans van deze waterkering gedaan.
Hierbij is niet alleen de faalkans van de dijken langs de Hollandse IJssel beschouwing
genomen, maar ook de faalkans van de voorliggende stormvloedkering in de Hollandse
IJssel, een b-kering. Falen van de waterkering kan optreden wanneer de waterstand
op de Hollandse IJssel relatief hoog is. Bij het inschatten van de faalkans is de
waterkering van de Hollandse IJssel aan weerskanten in twee dijkdelen onderverdeeld.
De dijkdelen 1 en 2 maken onderdeel uit van dijkring 14, de dijkdelen 3 en 4 maken
onderdeel uit van dijkring 15. Figuur 5 geeft de ligging van de dijkdelen weer.

Figuur 5: Dijkdelen langs de Hollandse IJssel

Uit de toetsing op veiligheid is gebleken dat ‘macrostabiliteit binnenwaarts’ voor deze
waterkering het maatgevende faalmechanisme is. Gezien de gesteldheid van de dijken
zijn er sterke aanwijzingen dat de faalkans groot is. Het is echter niet mogelijk
gebleken realistische waarden voor de faalkans van de vier dijkdelen te berekenen.
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Op basis van de berekende faalkansen voor enkele maatgevende dijkvakken langs de
Lek is daarom een inschatting gedaan voor de faalkans per dijkdeel van 1/100 per
jaar. In deze inschatting is de faalkans van de voorliggende stormvloedkering in de
Hollandse IJssel meegenomen. Op basis van deze aanname is een inschatting van de
bijdrage van de Hollandse IJssel aan het overstromingsrisico gedaan [Ref 7].
5.2

Gevolgen van dijkdoorbraken c-kering Hollandse IJssel
Voor de dijkdelen langs de Hollandse IJssel zijn de gevolgen van een dijkdoorbraak
bepaald. In tabel 6 geeft de overstromingsbeelden, de economische schade en het
aantal slachtoffers als gevolg van doorbraken van de keringen aan weerszijden van de
Hollandse IJssel. Hierbij is voor dijkringgebied 15 één overstromingsberekening
beschouwd, die de gevolgen beschrijft van de gevolgen die optreden wanneer dijkdeel
3 of dijkdeel 4 faalt. Deze gevolgen zijn gekoppeld aan beide dijkdelen.
Tabel 6: Overzicht van gevolgen bij verschillende doorbraken langs de Hollandse IJssel
Doorbraak in dijkdeel
Doorbraak in dijkdeel
Doorbraak in de
1 bij Capelle

2 bij Nieuwerkerk

dijkdelen 3 en 4

Waterdiepte (m)
Geen water
0 - 0.2 m
0.2 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1 - 1.5 m
1.5 - 2 m
2- 3m
>3m

Schade [in Mld €]
Slachtoffers

2,1
35 - 145

0,3
3 - 13

0,8
16 - 68

De economische schade en het aantal slachtoffers is het grootst bij een doorbraak bij
Capelle aan den IJssel. In dit geval overstroomt vooral stedelijk gebied (Capelle aan
den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en de Rotterdamse Alexanderpolder).
Bij de berekening van het aantal slachtoffers is rekening gehouden met een situatie
waarin niet geëvacueerd wordt (bovengrens) en een situatie waarin een
georganiseerde evacuatie plaatsvindt (ondergrens). Hierbij is uitgegaan van een
evacuatiefractie van 0,15.

5.3

Overstromingsrisico door doorbraken langs de Hollandse IJssel
Op basis van de ingeschatte faalkans van de verschillende dijkdelen en de gevolgen bij
een dijkdoorbraak is in tabel 7 een overzicht gegeven van het overstromingsrisico door
verschillende dijkdoorbraken langs de Hollandse IJssel.
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Tabel 7: Overzicht van het overstromingsrisico door een dijkdoorbraak langs de Hollandse IJssel
Doorbraak in
Doorbraak in
Doorbraak in de
dijkdeel 1 bij

dijkdeel 2 bij

Capelle

Nieuwerkerk

dijkdelen 3 en 4

21

3

15

0,9

0,1

1,1

Verwachtingswaarde
economische schade
(in miljoen euro per jaar)
Verwachtingswaarde
aantal slachtoffers
(slachtoffers per jaar)

17

18

6

Het overstromingsrisico van de dijkringgebieden 14, 15 en
44

6.1

Overstromingsrisico van de dijkringgebieden 14, 15 en 44
In voorgaande hoofdstukken is de bijdrage van de verschillende keringen aan het
overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 beschreven. Aan de hand
hiervan is het economisch risico van de dijkringgebieden 14, 15 en 44 berekend op
circa 170 miljoen euro per jaar. Het slachtofferrisico is berekend op circa 8 slachtoffers
per jaar. In tabel 8 zijn de bijdragen van de verschillende keringen aan het
overstromingsrisico van de dijkringgebieden 14, 15 en 44 weergegeven.
Tabel 8: Bijdragen aan het overstromingsrisico van de dijkringgebieden 14, 15 en 44
Bijdrage

Dijkringgebied 14 door a-kering

Verwachtingswaarde

Verwachtingswaarde

economische schade

aantal slachtoffers

(miljoen euro per jaar)

(slachtoffers per jaar)

0,3

0,1

75

5,3

31

0,6

16

0,4

11

0,2

24

1,0

15

1,1

173

8,6

dijkring 14
Dijkringgebied 15 door a-kering
dijkring 15
Dijkringgebied 44 door a-kering
dijkring 44
Cascade-effect: dijkringgebied 14
door a-kering dijkring 15
Cascade-effect: dijkringgebied 14
door a-kering dijkring 44
C-kering: dijkringgebied 14 door
waterkering langs Hollandse IJssel
C-kering: dijkringgebied 15 door
waterkering langs Hollandse IJssel
Totaal

Figuur 6 geeft de onderlinge verhouding van de bijdragen aan het economisch risico en
het slachtofferrisico grafisch weer. De figuur laat zien dat het grootste deel van het
overstromingsrisico wordt veroorzaakt door een doorbraak van de Lekdijk van
dijkringen 15 en 44. Het falen van de Lekdijk leidt tot schade en slachtoffers in de
desbetreffende dijkringgebieden, maar ook in dijkringgebied 14 door cascade-effecten.
Een doorbraak van de dijken langs de Hollandse IJssel draagt voor circa 25% bij aan
het overstromingsrisico. Opvallend is dat de bijdrage van een dijkdoorbraak langs de
Hollandse IJssel aan dijkring 14-zijde een relatief grote bijdrage heeft aan het
slachtoffersrisico. Dit wordt veroorzaakt door de zwakke gesteldheid van de dijk, de
hoge bevolkingsdichtheid en de lage maaiveldligging van het overstroomde gebied
(o.a. de Alexanderpolder).
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Slachtofferrisico

Economisch risico
15
9%

0,3
0%

1,1
13%

75
43%

0,1
1%

5,3
66%

1,0
12%

24
14%

0,2
2%

11
7%

0,4
5%

16
9%

0,6
7%
31
18%

Overstromingsrisico dijkringgebied 14 door a-kering dijkring 14
(Kust / Nieuwe Waterweg / Nieuwe Maas)
Overstromingsrisico dijkringgebied 44 door a-kering dijkring 44
(Lekdijk)
Cascade-effect: overstromingsrisico dijkringgebied 14 en 15
vanuit dijkring 44 (Lekdijk)
C-kering: overstromingsrisico dijkringgebied 15 door
waterkering langs Hollandse IJssel

Overstromingsrisico dijkringgebied 15 door a-kering dijkring 15
(Lekdijk)
Cascade-effect: overstromingsrisico dijkringgebied 14
vanuit dijkring 15 (Lekdijk)
C-kering: overstromingsrisico dijkringgebied 14 door
waterkering langs Hollandse IJssel

Figuur 6: Bijdragen aan het overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44

De figuren 7 en 8 geven een ruimtelijk beeld van de locaties waar zich de economische
en slachtofferrisico’s voordoen. Het slachtofferrisico is weergegeven als Lokaal
Individueel Risico (LIR) waarbij rekening is gehouden met preventieve evacuatie. Het
LIR geeft per locatie de kans dat iemand het slachtoffer wordt van een overstroming
als die persoon daar ook daadwerkelijk verblijft tot het moment van overstroming of
evacuatie. Dat betekent dat het slachtofferrisico voor onbewoond gebied groter kan
zijn dan nul. In de figuren is het overstromingsrisico veroorzaakt door een doorbraak
in de dijken langs de Hollandse IJssel niet meegenomen.
De figuren bevestigen dat de risico’s voor een zeer groot deel worden veroorzaakt door
doorbraken in de Lekdijk van dijkring 15 en 44. Doorbraken bij de zeesluis IJmuiden of
bij de randmeerdijk aan de noordkant van dijkring 44 dragen zeer beperkt bij aan de
risico’s.
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Figuur 7: Verwachtingswaarde van de economische schade door een doorbraak van de a-kering
van dijkringgebieden 14, 15 en 44

Figuur 8: Lokaal individueel risico (LIR) door een doorbraak van de categorie a-kering van
dijkringgebieden 14, 15 en 44
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6.2

Overstromingsrisico per dijkringgebied
In figuur 9 is een overzicht gegeven van de bijdragen aan overstromingsrisico van
dijkringgebied 14. De figuur laat zien dat de c-kering langs de Hollandse IJssel voor
ongeveer de helft het economisch risico van het dijkringgebied bepaalt. De overige
helft van het economisch risico wordt bepaald door de bijdragen van cascade-effecten
uit zowel dijkringgebied 15 als 44. De bijdrage van de a-keringen van dijkring 14 aan
het economisch risico zijn minimaal.

Economisch risico

Slachtofferrisico
0,0
0%

0,2 0,1
0% 0%
24
48%
16
32%

0,1
6%

1,0
58%

0,4
24%

0,2
12%

10
20%
Bijdrage a-kering Kust (14-1)

Bijdrage a-kering Nieuwe Waterweg (14-2)

Bijdrage a-kering Nieuwe Maas (14-3)

Bijdrage cascade-effect vanuit dijkring 15 (Lekdijk - 15-1)

Bijdrage cascade-effect vanuit dijkring 44 (Lekdijk - 44-1)

Bijdrage c-kering Hollandse IJssel

Figuur 9: Overzicht van bijdragen aan het overstromingsrisico van dijkringgebied 14

In figuur 10 is een overzicht gegeven van de bijdragen aan het overstromingsrisico
van dijkringgebied 15. Zowel het economisch risico als het slachtofferrisico van het
dijkringgebied worden voornamelijk bepaald door een doorbraak van de Lekdijk.
Slachtofferrisico

Economisch risico
1,1
17%

15
17%
0,03
0%

1
1%

75
82%

Bijdrage a-kering Lekdijk (15-1)

Bijdrage cascade-effect vanuit dijkring 44 (Lekdijk - 44-1)

5,3
83%

Bijdrage c-kering Hollandse IJssel

Figuur 10: Overzicht van bijdragen aan het overstromingsrisico van dijkringgebied 15
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Het overstromingsrisico van dijkringgebied 44 wordt volledig bepaald door een
doorbraak van dijkring 44 zelf, er is geen sprake van een cascade-effect uit een ander
dijkringgebied. De ruimtelijke verdeling van de risico’s van een doorbraak van de akeringen in de afzonderlijke dijkringen zijn opgenomen in de bijlagen.

6.3

Bijdragen per dijkringdeel
Tabel 9 beschrijft de bijdragen van afzonderlijke dijkringdelen aan het
overstromingsrisico. De tabel geeft opnieuw aan dat de Lekdijk van dijkring 15 het
meest bijdraagt aan het overstromingsrisico.
Tabel 9: Bijdragen aan het overstromingsrisico per dijkringdeel
Economisch risico

Slachtofferrisico

(Verwachtingswaarde per jaar)

(Verwachtingswaarde per jaar)

Dijkring

Dijkringdeel

miljoenen
euro’s

Procentueel

aantal
slachtoffers

Procentueel

14

14-1: Noordzeekust (Duinen)

0,1

0,1%

0,0

0%

0,2

0,1%

0,1

1%

14

14-2: Nieuwe Maas
14-3: Nieuwe Waterweg

15

15-1: Lekdijk

91

53%

5,7

66%

44

44-1: Lekdijk

42

24%

0,7

8%

44

44-2: kering langs IJ- en Gooimeer

0,0

0%

0,0

0%

44

44-3: Sluizencomplex IJmuiden

0,6

0,3%

0,1

1%

14

Hollandse IJssel (westkant)

24

14%

1,0

11%

15

Hollandse IJssel (oostkant)

15

9%

1,1

12%

23

24
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Veiligheid vergroten

In dit hoofdstuk is de gevoeligheid van het overstromingsrisico voor een drietal zaken
geanalyseerd. Ten eerste is gekeken naar het effect van geplande dijkversterkingen bij
Krimpen a/d Lek op het overstromingsrisico. Het is de verwachting dat deze
dijkversterkingen in 2015 zijn afgerond. Daarnaast is gekeken naar het effect van een
verdere verbetering van de Lekdijk op het overstromingsrisico. Ten slotte is het effect
van een andere afvoerverdeling van de Rijn op het overstromingsrisico verkend. Om
hier enig inzicht in te krijgen is het overstromingsrisico voor de dijkringgebieden 14,
15 en 44 bepaald bij lagere waterstanden op de Nederrijn/Lek.
7.1

7.1.1

Verbeteringen Lekdijk

Periode tot 2015
De Lekdijk wordt in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)
op een aantal locaties versterkt, namelijk bij Krimpen aan de Lek, bij Lekkerkerk
(dijkversterking Nederlek) en tussen Bergambacht en Schoonhoven (dijkversterking
Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven). Voor de laatste twee dijkversterkingen geldt
dat deze reeds in uitvoering zijn. Door uitvoering van de dijkversterking bij Krimpen
zullen enkele zwakke plekken in dijkring 15 worden verbeterd. Deze zwakke plekken
zijn in de uitgangssituatie beeldbepalend voor de overstromingskans van het
dijkringgebied. Wanneer er van uit wordt gegaan dat de desbetreffende dijkvakken na
verbetering geen significante bijdrage meer hebben aan de overstromingskans van het
dijkringgebied, neemt de overstromingskans af tot 1/150 per jaar.
In tabel 10 is een vergelijking gemaakt tussen de huidige situatie en de situatie waarin
de dijkversterkingen bij Krimpen a/d Lek zijn uitgevoerd (2015). De tabel laat zien dat
de dijkversterking leidt tot een grote reductie van het overstromingsrisico in
dijkringgebied 15. Het effect op het overstromingsrisico van dijkringgebieden 14 en 44
is echter nihil, aangezien bij een dijkdoorbraak bij Krimpen a/d Lek de overstroming
beperkt blijft tot dijkringgebied 15.
Tabel 10: Invloed van dijkversterkingen bij Krimpen a/d Lek op het overstromingsrisico van
dijkringgebied 15 en het gehele systeem

Verwachtingswaarde economische schade
dijkringgebied 15 [milj. euro per jaar]
Verwachtingswaarde economische schade
dijkringgebieden 14, 15 en 44 [milj. euro per jaar]
Verwachtingswaarde aantal slachtoffers dijkringgebied
15 [slachtoffers per jaar]
Verwachtingswaarde aantal slachtoffers
dijkringgebieden 14, 15 en 44 [slachtoffers per jaar]

Huidige

Situatie

Relatieve

situatie

2015

afname

92

51

44%

173

132

24%

6,4

2,8

57%

8,7

4,9

44%
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7.1.2

Verdere verbeteringen Lekdijk

In de faalkansanalyse van de Lekdijk van dijkring 15 en dijkring 44 is voor een aantal
dijkvakken een hoge faalkans berekend. Dit is met name het geval bij Krimpen a/d
Lek, Lekkerkerk, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede en Amerongen. Het effect van een
dijkverbetering bij Krimpen a/d Lek is al in kaart is gebracht in de vorige paragraaf.
Het effect van de overige dijkversterkingen op het overstromingsrisico is in deze
paragraaf in kaart gebracht. De resultaten hiervan zijn in tabel 11 weergegeven,
gerangschikt op hun effectiviteit.
Tabel 11: Effect van verbeteringen aan Lekdijk
Situatie

Omschrijving

Economisch

Afname

Slachtoffer-

Afname

verbetermaatregel

risico [M€

t.o.v.

risico [aantal

t.o.v.

per jaar]

uitgangs-

per jaar]

uitgangs-

situatie

situatie

Uitgangssituatie

173

Na verbetering

Verbeteren van 3 dijkvakken bij

Krimpen

Krimpen a/d Lek. Onderdeel van
HWBP 2 (3,1 km).

Na verbetering

Verbetering 1 dijkvak (1,4 km) bij

bij Lekkerkerk

Lekkerkerk (Opperduit) m.b.t.
opbarsten en piping.

Na verbetering

Verbeteren van 2 dijkvakken

Amerongen

(2,9km) m.b.t. opbarsten en

Na verbetering

Verbetering 1 dijkvak (2,7km) bij

Wijk bij

Wijk bij Duurstede m.b.t.

Duurstede

opbarsten en piping

Na verbetering

Verbeteren van 2 dijkvakken

Nieuwegein

(1,7km)m.b.t. opbarsten en piping

piping

8,7

132

24%

4,9

44%

115

33%

4,4

49%

97

44%

4,2

52%

89

49%

4,1

53%

83

52%

3,9

55%

Tabel 11 laat zien dat het overstromingsrisico met een vijftal gerichte verbeteringen
ongeveer gehalveerd kan worden. Hiervoor moet 12 km dijk worden verbeterd. In
figuur 11 is de relatie tussen het economisch risico en het totaal aantal kilometer
dijkverbetering weergegeven. De figuur laat zien dat het verder versterken steeds
minder veiligheidswinst oplevert. Voor het slachtofferrisico geldt dat met name de
verbetering bij Krimpen een groot effect heeft. Deze verbetering leidt tot een afname
van het slachtofferrisico van 44%.
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Verwachtingswaarde economische schade [M€ per jaar]

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0,0

3,1

4,5

7,4

10,1

11,8

Aantal km versterking Lekdijk
Dijkringgebied 14

Dijkringgebied 15

Dijkringgebied 44

Figuur 11: Relatie tussen het overstromingsrisico en aantal kilometer dijkverbetering

7.2

Afvoerverdeling bij Pannerdensche Kop

De rivierarmen Waal, Nederrijn/Lek en IJssel voeren respectievelijk 6/9-deel, 2/9-deel
en 1/9-deel van het water af dat via de Rijn Nederland binnenkomt. Momenteel wordt
onderzocht of de afvoerverdeling bij het splitsingspunt Pannerdensche Kop kan worden
veranderd, waardoor er meer water via de Waal wordt afgevoerd. Wanneer deze
verdeling kan worden veranderd, zou dit mogelijk een positief effect kunnen hebben
op de waterveiligheid op nationaal niveau. De gedachte hierbij is dat het positieve
effect op de waterveiligheid van dijkringen langs de Nederrijn/Lek en de IJssel groter
is dan het negatieve effect langs de Waal.
In deze paragraaf wordt een indicatie gegeven van het effect van waterstandsdaling
langs de Lekdijk van de dijkringen 15 en 44 op het overstromingsrisico van
dijkringgebieden 14, 15 en 44. Hierbij is gekeken naar situaties waarbij door een
andere afvoerverdeling een waterstandsverlaging bij het splitsingspunt van 0,25 m en
0,50 m wordt gerealiseerd. De waterstandsverlaging die bovenstrooms kan worden
gerealiseerd zal echter niet geheel doorzetten tot Krimpen a/d Lek. Dit wordt
veroorzaakt door het feit dat benedenstrooms ook invloed van de zee gaat meespelen.
Op basis van evenstandslijnen [Ref 4] is een inschatting gedaan van het effect van een
waterstandsverlaging bovenstrooms op de lokale waterstand. Figuur 12 geeft per
locatie op de Lek aan wat de procentuele waterstandsverlaging is ten opzichte van de
waterstandsverlaging bovenstrooms.
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splitsingspunt

% waterstandsverlaging t.o.v.

100%

25%

Schoonhoven

Krimpen

Nieuwegein

Wijk bij Duurstede

Amerongen

Figuur 12: Inschatting van effect afvoerverdeling op waterstanden van de Lek

Op basis van de veronderstelde waterstandsverlaging is voor de dijkvakken langs de
Lek een nieuwe faalkans berekend. Vervolgens is op basis van deze faalkansen het
overstromingsrisico berekend. In figuur 13 is het effect van de waterstandsdaling op
de Lek op het economisch risico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 weergegeven.
Hierbij zijn alle bijdragen aan het overstromingsrisico (incl. cascade-effecten en falen
van de dijken langs de Hollandse IJssel) meegenomen. Uit de figuur blijkt dat het
economisch risico bij een waterstandsdaling van -0,25 m afneemt tot circa 132 miljoen
euro per jaar en bij een waterstandsdaling van -0,50 m tot circa 112 miljoen euro per
jaar. Dit is een afname van circa 35%. De relatieve afname is het grootst in
dijkringgebied 44.
200

Economisch risico [milj. euro per jaar]

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Uitgangssituatie
Dijkringgebied 44

Lek -0,25m
Dijkringgebied 15

Lek -0,50m
Dijkringgebied 14

Figuur 13: Effect van waterstandsdaling op de Lek op het economisch risico van dijkringgebieden
14, 15 en 44

In figuur 14 is het effect van de waterstandsdaling op de Lek op het slachtofferrisico
van dijkringgebieden 14, 15 en 44 weergegeven. Uit de figuur blijkt dat het
slachtofferrisico bij een waterstandsdaling van -0,25 m afneemt tot circa 7,3
slachtoffers per jaar en bij een waterstandsdaling van -0,50 m tot circa 6,7
slachtoffers per jaar. Dit is een afname van circa 25%. De relatieve afname is het
grootst in dijkringgebied 44.
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Slachtofferrisico [slachtoffers per jaar]

10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
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2,0
1,0
0,0
Uitgangssituatie
Dijkringgebied 44

Lek -0,25m
Dijkringgebied 15

Lek -0,50m
Dijkringgebied 14

Figuur 14: Effect van waterstandsdaling op de Lek op het slachtofferrisico van dijkringgebieden
14, 15 en 44
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Conclusies

Dit hoofdstuk geeft de belangrijkste conclusies van de analyse weer.
Eén systeem
Vanuit het oogpunt van waterveiligheid vormen dijkringgebied 14 (Zuid-Holland),
dijkringgebied 15 (Lopiker- en Krimpenerwaard) en dijkringgebied 44 (Kromme Rijn)
één systeem. De voornaamste reden hiervoor is het beperkte waterkerende vermogen
van de c-keringen die de drie dijkringgebieden fysiek scheiden. Als gevolg hiervan
leiden dijkdoorbraken in dijkring 15 en dijkring 44 ook tot schade en slachtoffers in
respectievelijk dijkringgebied 14 en in de dijkringgebieden 14 en 15. Het effect dat een
dijkdoorbraak in een dijkring leidt tot schade en slachtoffers in een aangrenzende
dijkring is een cascade-effect.
Overstromingsrisico van dijkringgebied 14
Het overstromingsrisico van dijkringgebied 14 wordt vooral veroorzaakt door een
doorbraak van de Lekdijk (cascade-effect) en een doorbraak van de dijk langs de
Hollandse IJssel (categorie c-kering). Ruim de helft van het economisch risico wordt
bepaald door cascade-effecten die ontstaan bij een doorbraak van de Lekdijk, terwijl
het slachtofferrisico voor ruim de helft wordt bepaald door falen van de c-keringen
langs de Hollandse IJssel. De categorie a-keringen langs de Nieuwe Maas, Nieuwe
Waterweg en de Noordzeekust dragen nauwelijks bij aan het overstromingsrisico.
Lekdijk cruciaal
Het overstromingsrisico van het systeem van dijkringgebieden 14, 15 en 44 wordt
vooral veroorzaakt door een mogelijke doorbraak van de Lekdijk van dijkring 15 of
dijkring 44. De bijdrage van deze doorbraken aan het overstromingsrisico is circa
75%. Het overige deel van het risico komt vrijwel volledig voor rekening van het
getijdedeel van de Hollandsche IJssel. Het totale overstromingsrisico van het systeem
van dijkringgebieden 14, 15 en 44 bedraagt ongeveer 170 miljoen euro per jaar. Het
cascade-effect levert een significante bijdrage aan dit overstromingsrisico. De bijdrage
van cascade-effecten aan het slachtofferrisico en het economisch risico is
respectievelijk circa 7% en 17%. Ook het falen van de dijken langs de Hollandse IJssel
(categorie c-kering) levert een relatief grote bijdrage aan het overstromingsrisico. De
bijdrage aan het slachtofferrisico en het economisch risico is circa 25%. Deze relatief
grote bijdrage wordt veroorzaakt door de zwakke gesteldheid van de dijk, de hoge
bevolkingsdichtheid en de lage maaiveldligging van het overstroomde gebied.
Veiligheid vergroten
De waterveiligheid van dijkringgebieden 14, 15 en 44 kan met verschillende typen
maatregelen worden vergroot. In deze studie is met name gekeken naar het effect van
het verbeteren van het Lekdijk en aanpassen van de afvoerverdeling bij
Pannerdensche Kop. Door het uitvoeren van een aantal gerichte verbetermaatregelen
langs de Lekdijk met een totale lengte van 12 km kan het overstromingsrisico van de
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dijkringgebieden 14, 15 en 44 ongeveer worden gehalveerd.Het aanpassen van de
afvoerverdeling bij Pannerdensche Kop kan mogelijk leiden tot een significante
verlaging van het overstromingsrisico.Wanneer bovenstrooms op de Nederrijn een
waterstandsdaling van 0,50 m kan worden gerealiseerd dan neemt het economisch
risico van het systeem van dijkringgebieden 14, 15 en 44 af met circa 35% tot 112
miljoen euro per jaar. Het slachtofferrisico neemt in dit geval af met circa 25% tot 6,7
slachtoffers per jaar. De afname van het overstromingsrisico in dijkringgebieden 14 en
44 is nihil.
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Bijlage A

Ruimtelijke verdeling economisch risico

Figuur 15: Verwachtingswaarde van de economische schade door een doorbraak van de categorie
a-kering van dijkring 14

Figuur 16: Verwachtingswaarde van de economische schade door een doorbraak van de categorie
a-kering van dijkring 15
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Figuur 17: Verwachtingswaarde van de economische schade door een doorbraak van de categorie
a-kering van dijkring 44

Figuur 18: Verwachtingswaarde van de economische schade door een doorbraak van de categorie
a-kering van dijkringen 15 en 44
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Bijlage B

Ruimtelijke verdeling lokaal individueel risico

Figuur 19: Lokaal individueel risico (LIR) door een doorbraak van de categorie a-kering van
dijkring 14

Figuur 20: Lokaal individueel risico (LIR) door een doorbraak van de categorie a-kering van
dijkring 15
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Figuur 21: Lokaal individueel risico (LIR) door een doorbraak van de categorie a-kering van
dijkring 44

Figuur 22: Lokaal individueel risico (LIR) door een doorbraak van de categorie a-kering van
dijkringen 15 en 44
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