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Inleiding

Dit
document
beschrijft
de
gebruikershandleiding
van
de
Schade -en
SlachtofferModule 2017 (SSM2017). SSM2017 kan gebruikt worden om schade en
slachtoffers te berekenen gegeven de resultaten van een overstromingssimulatie. De
minimale invoer is een maximale waterdiepte kaart van een overstromingssimulatie.
Voor betere resultaten en meer informatie kan ook een maximale stijgsn elheid kaart,
een maximale stroomsnelheid kaart en een aankomsttijden kaart worden ingevoerd.
Er worden ook schattingen gedaan van het aantal slachtoffers dat verwacht wordt bij
verschillende evacuatie strategieën.
Hierin worden de volgende aspecten behandeld:
1. installatie;
2. functionele testprocedure;
3. berekening;
4. vereisten invoerbestanden gebruiker;
5. beschrijving uitvoerbestanden;
6. rapportage.
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1

Installatie

1.1

Inleiding
SSM2017 wordt geleverd middels 2 ingepakte bestanden (.zip):
1. SSM2017_app_Vx.zip - programma
2. objecten.zip – data
Systeemvereisten:
(minimaal) Microsoft Windows 7 besturingssysteem, of hoger.
64-bit C PU
1,1 GB ruimte op harddisk
De installatie omvat 2 eenvoudige stappen.

1.1.1

Uitpakken applicatie
Het programma wordt geïnstalleerd door het ingepakte bestand
SSM2017_app_Vx.zip uit te pakken op elke door de gebruiker gewenste locatie
(bijv. c:\SSM2017 of d:\SSM2017).

Figuur 1.1 map met bestanden onderdeel van SSM2017

1.1.2

Uitpakken gegevens
Het andere ingepakte bestand objecten_v02.zip bevat de benodigde data om het
programma goed te laten functioneren. Dit bestand dient te worden uitgepakt in de
map c:\SSM2017\objecten van de installatiemap. Het mapje objecten in de
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installatiemap bevat na het uitpakken, 4 nieuwe mappen (5x5, 25x25, 50x50 en
100x100) met tiff-bestanden.

Figuur 1.2 mappenstructuur van data in de het grids mapje

De installatie is geslaagd als het programma start bij het dubbelklikken op
SSM2017.exe.
N.B.: Het kan ook voorkomen dat alle benodigde bestanden, de programmatuur en
de objecten, in 1 zip bestand staan. Dan is het uitpakken van dit bestand
voldoende.
1.2

Beveiligingsaspecten
De applicatie is beveiligd zodat een gebruiker geen veranderingen kan doorvoeren
aan de standaardmethode. De MS-Excel-bestanden met de methode-beschrijving
zijn read-only gemaakt en kunnen op deze manier wel worden bekeken, maar niet
gewijzigd. Bij elke berekening verifieert het programma of het originele
geïnstalleerde bestand nog gevonden kan worden.
Ook de geografische invoerbestanden worden bij een berekening geverifieerd op
juistheid. De bestanden kunnen wel in een GIS bekeken worden, maar elke wijziging
zal door het programma worden gedetecteerd.
De applicatie geeft na aanpassing van een invoerbestand tijdens een b erekening de
volgende melding:

Figuur 1.3 melding na aanpassing van een invoerbestand

Om dit op te lossen, verwijder je de installatiemap van SSM2017 en installeer je
SSM2017 opnieuw, of kopieer je de betreffende bestanden (template en objecten)
opnieuw vanuit het ingepakte installatiebestand.
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2

Functionele testprocedure

2.1

Inleiding
Om te testen of de software goed is geïnstalleerd om berekeningen te doen is het
verstandig een testberekening te doen door de volgende stappen te nemen.

2.2

Test
Stap 1. Verwijs naar de volgende bestanden in het geopende scherm na opstarten.
Zorg ervoor dat je in de velden verwijst naar het in de testmap (bijv.
C :\SSM2017\Test_ssm) geleverde bestand.

Figuur 2.1 I nvullen scherm voor testberekening
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Stap 2. Druk op “Start berekening” en volg de voortgang in de indicator; eerst
worden de bestanden ingeladen en getest op juistheid, vervolgens wordt de
berekening uitgevoerd. Afhankelijk van de grootte van het studiegebied en de
resolutie van de invoerbestanden duren berekeningen tussen 20-30 seconden en
enkele minuten.
Stap 3. Bekijk resultaten via de knop “Toon resultaten” of zoek de uitvoerlocatie op
via de Windows verkenner. De uitvoermap met resultaten is herkenbaar aan datum
en tijdstip.

Figuur 2.2 O verzicht uitvoerbestanden van testberekening

2.3

Resultaat
Verifieer of in het bestand standaard.txt bij Totaal (totale schade) het bedrag
5.984.821.760 wordt getoond.
Indien er geen verbinding is met internet zullen de png-bestanden (Slachtoffers,
Studiegebied, Totaalschade en Waterdiepte) niet zichtbaar zijn. Overigens kan de
gebruiker ervoor kiezen om de “achtergrond kaarten” uit te vinken, zodat deze niet
worden uitgevoerd.
Het is aan te bevelen bij de berekening niet van of naar netwerk -(en of virtuele)
schijven te lezen of schrijven. Hierdoor kan de rekentijd substantieel toenemen.
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3

Berekening

3.1

Inleiding
Het programma wordt gestart door SSM2017.exe in de installatiefolder te starten.
Vervolgens opent het hoofdscherm van SSM2017 (zie ook figuur 2.1). Een
berekening omvat 3 stappen.

3.2

Keuze standaardmethode
De gebruiker heeft de keuze uit het toepassen van de standaardmethode voor
overstromingen in binnendijkse gebieden, hoogwatersituaties in buitendijkse
gebieden en regionale overstromingen. Men kiest voor een methode door het vakje
voor de methode te klikken. Meer informatie over de beschikbare methodes is via de
knop ‘Schade-en slachtofferfuncties’ te bereiken. Na opstarten van SSM2017 is de
standaardmethode voor overstromingen van binnendijkse gebieden gesele cteerd.
Meer informatie met een uitgebreide beschrijving van de methoden is te vinden in
de Standaardmethode 2017 Schade en Slachtoffers als gevolg van overstromingen
(Slager en Wagenaar, 2017).

3.3

Invoeren van scenario gegevens
Nadat de keuze voor een methode is gemaakt kan de gebruiker een scenario
samenstellen. Hierbij is minimaal het kiezen van een scenario naam, een
waterdieptekaart bestand en een uitvoermap vereist. Bij de binnendijkse methode is
voor het berekenen van effecten van evacuatiestrategieën ook het selecteren van
een normtraject verplicht.
Het invoeren van de overige bestanden zijn optioneel (en grotendeels zelfs niet
mogelijk/nodig bij de buitendijkse methode) en geven bij gebruik meer detail aan
de getroffenen en slachtofferstatistieken. Indien het stijgsnelheid bestand niet wordt
ingevoerd, wordt standaard een snelheid van 0 m/s gehanteerd in de
slachtofferberekeningen. Dit kan voor de slachtoffer berekeningen zorgen voor een
grote onderschatting van het aantal slachtoffers maar heeft geen effect op de
schade berekening. De stroomsnelheid is ook niet verplicht en kan in theorie een
effect hebben op zowel de berekende schade als de slachtoffers. Wanneer
stroomsnelheid niet wordt ingevoerd wordt er een snelheid van 0m/s aangenomen.
Stroomsnelheid speelt echter pas een rol in de berekening wanneer die hoger is dan
2m/s, dit komt in de praktijk vooral voor rondom bressen. Aankomsttijd is ook niet
verplicht, wanneer deze wel wordt ingeven komt er informatie beschikbaar over
hoeveel tijd na de dijkdoorbraak er mensen getroffen kunnen worden.
De gebruiker kan ervoor kiezen alle individuele impactkaarten bij een scenario uit te
voeren door het vinkje aan te zetten bij “Kaarten per categorie”. Verder kan de
gebruiker ervoor kiezen om de standaard schade- en slachtoffer plaatjes (.png) niet
uit te voeren.
De invoerbestanden moeten van het ESRI ASC II (.asc) of Geo Tagged Image File
Format (.tiff) zijn, met een resolutie (celgrootte) van 5, 25, 50 of 100m en moeten
(in ieder geval voor een gedeelte) in Nederland liggen.
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Let op, berekeningen voor grote gebieden en of op hoge resolutie (5m), wat
voornamelijk voorkomt voor buitendijkse gebieden, kunnen 10-15 minuten duren.
Over het algemeen duurt een berekening (op een computer vergelijkbaar aan de in
H1 genoemde systeemvereisten) tientallen seconden tot een minuut.
De exacte vereisten aan de verschillende in te voeren bestanden staan verder in
hoofdstuk 4 beschreven.
3.4

Starten van de berekening en bekijken van de resultaten
De gebruiker start uiteindelijk de berekening door de knop “Start berekening
scenario” in te drukken. Middels een voortgangsindicatie is te zien hoe een
berekening vordert. In de voortgangsbalk wordt melding gemaakt of een berekening
geslaagd is / of niet geslaagd is. Op de aangegeven uitvoerlocatie en knop “Toon
resultaten” (de uitvoermap met resultaten is herkenbaar met datum en tijdstip)
kunnen de resultaten worden bekeken. Indien een berekening niet volledig afgerond
kan worden is in de log bestanden in de uitvoermap te lezen wat er f out kan zijn
gegaan.

Figuur 3.2 Voorbeeld van resultaten berekening op uitvoerlocatie

De uitgevoerde bestanden kunnen na een succesvolle berekening in diverse andere
software bekeken worden. De legenda’s van de schade -, waterdiepte- en
slachtofferplaatjes worden los uitgevoerd en zijn eenvoudig samen te bekijken met
de kaarten en te gebruiken (bijv. in MS-Powerpoint of MS-Word). In de invoermap
zijn de gebruikte invoerbestanden gekopieerd. In de uitvoermap staan de
geografische uitvoerbestanden (zie H5).
Er is in de applicatie vanuit gegaan dat de berekening wordt uitgevoerd met een
internetverbinding. Indien de computer niet verbonden is met internet, zal de
berekening (incl. geografische bestanden) wel worden uitgevoerd, zonder de uitvoer
van de standaard schade-en slachtofferplaatjes. Internet is namelijk nodig om de
achtergrond (luchtfoto) in de plaatjes te downloaden.
Om een indicatie te geven van het aantal slachtoffers gegeven evacuatie worden bij
gebruik van de binnendijkse methode naast het aantal slachtoffers zonder evacuatie
ook het aantal slachtoffers bij preventieve en verticale evacuatie gerapporteerd. Dit
gebeurt voor verschillende tijdstippen (1,2 en 3 dagen) voor mogelijke doorbraak
van de waterkering.
Deze module is in SSM2017 beschikbaar om inzicht te genereren in mogelijke
effectiviteit van een bepaalde evacuatiestrategie gegeven de overstromingssimulati e
en een bepaalde waarschuwingsduur. Details van de methode zijn beschreven in
Pleijter en Kolen (2016). Voor het ontwerpen van gebied specifieke
evacuatiestrategieën en rampenplannen wordt aanbevolen de resultaten uit deze
methode niet zonder nadere detaillering te gebruiken. Voor dat doel zijn
geavanceerde modellen beschikbaar (bijv. verkeersmodellen, het PBL model,
EvacuAid etc.). In hoofdstuk 6 van deze gebruikersdocumentatie worden de
rapportages uitgebreid besproken.
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3.5

Gebruik van SSM2017 in crisissituaties
In het LIWO zijn gevolgen van overstromingen voor honderden
overstromingssimulaties voorberekend, akkoord bevonden en opgeslagen in een
database, zodat deze gegevens kunnen worden gebruikt zonder afhankelijkheid met
externe systemen. Op dit moment zijn de gevolgen voor elke simulatie berekend
met het voorgaande instrumentarium en op basis van de ‘oude’ HIS-SSM methode.
In de nabije toekomst, kan met SSM2017 applicatie de gevolgen voor elke simulatie
doorgerekend worden en het resultaat worden opgeslagen in de LIWO database.
Daarmee komen dan alle functionaliteiten in LIWO beschikbaar om de bestanden
van SSM2017 te bekijken (incl. inzoomen, bevragen en overleggen van de
bestanden in een GIS-webviewer).

3.6

Niet meegenomen posten
SSM2017 bevat niet alle mogelijke manieren waarop schade kan ontstaan tijdens een
overstroming. Posten zoals evacuatiekosten, schoonmaak, nazorg, verstoorde
infrastructuur, afhandelingskosten, schade aan de natuur en culturele waarde worden
niet meegenomen. Voor kosten-batenanalyses zouden dit soort posten eigenlijk wel
meegenomen moeten worden. In de WV21 studie voor het normeren van de primaire
waterkeringen is er daarom een opslagfactor toegepast op de resultaten van de
voorganger van SSM2017 (HIS-SSM). Voor HIS-SSM werd een opslagfactor van 1,6
aanbevolen in de WV21 studie. In SSM2017 zijn sommige elementen die in deze 1,6
zitten expliciet meegenomen, maar er is nog steeds een opslagfactor nodig. Deze
nieuwe benodigde opslagfactor is 1,42. De motivatie hiervoor is te rug te vinden in
bijlage A.

3.7

Rekentijd
De rekentijd in SSM is afhankelijk van verschillende zaken: Resolutie van de
berekening, grootte van het gebied dat doorgerekend wordt en de gebruikte
hardware. De langste rekentijden ontstaan bij een kleine resolutie en een groot
gebied.
De gebruiker kan de rekentijd zelf beïnvloeden door betere hardware te gebruiken.
Vooral het type hardschijf is belangrijk voor de rekentijd. De software werkt het
snelst met een solid state disk (SSD) en kan bijzonder traag zijn w anneer de
berekening wordt uitgevoerd vanaf een netwerk schijf. De berekening wordt ook iets
sneller wanneer de opties “achtergrond kaart” en “kaart per categorie” uit staan.
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4

Vereisten invoerbestanden

4.1

Inleiding
Voor de verschillende invoervelden worden de volgende eisen gesteld aan de in te
voeren bestanden. Een voorbeeld van een invoerbestand is beschikbaar in het
mapje ../Test_SSM en in de bijlage van dit document.

4.2

Waterdiepte bestand
Een ASC II of GeoTiff bestand met de waterdieptes per locatie. Er wordt uitgegaan
van waterdieptes in meters. Het bestand moet (deels) Nederlands grondgebied
beschrijven. Alle celresoluties die een veelvoud van 5x5 meter zijn worden
gegarandeerd ondersteund. Indien een andere resolutie gebruikt is/wordt, kan deze
ook door SSM worden omgezet indien de gebruikte computer voldoende intern
geheugen heeft om deze operatie uit te voeren. Alleen ronde getallen worden
geaccepteerd als celresolutie. Originele uitvoer van de hydraulische
softwarepakketten Delft-FLS en SOBEK is gegarandeerd door de software in te
lezen. Het waterdieptekaart bestand is een verplichte invoer en is het meest
bepalend voor zowel de schade als de slachtoffers.

4.3

Stroomsnelheid bestand 1
Dit is een ASC II of GeoTiff bestand met stroomsnelheidsgegevens per locatie, in
m/s. Het bestand moet voor wat betreft het oppervlak, de afmetingen en de
resolutie volledig overeenkomen met het ingevoerde waterdiepte bestand. Uitvoer
van de hydraulische softwarepakketten Delft-FLS en SOBEK is gegarandeerd door
de software in te lezen. Deze invoer is niet verplicht, het niet opgeven van deze
invoer kan alleen voor een onderschatting van de schade en slachtoffers zorgen bij
zeer hoge stroomsnelheden (+2m/s).

4.4

Incrementeel bestand 1
Uit dit bestand kan een stijgsnelheid en aankomsttijden kaart afgeleid worden door
SSM2017. Dit is dus een alternatief voor de kaarten in 4.6. Dit is een zogenoemd
.inc bestand (fls_h.inc) met gegevens over het overstromingsverloop. De opbouw
van dit bestand is beschreven in de documentatie van de hydro -dynamische
software (Delft-FLS, SOBEK) die dit soort bestanden standaard aanmaakt. Zorg er
als gebruiker voor dat dit incrementele bestand dezelfde simulatie beschrijft als het
waterdiepte bestand.

4.5

Doorbraak tijdstip 1
De gebruiker dient hier op te geven welke instelling is gebruikt bij de hydro dynamische berekening voor wat betreft het moment van doorbreken van de dijk.
Dit getal is nodig om een correcte berekening te maken van de mogelijke
aankomsttijd van het eerste water. Dit is alleen nodig in combinatie met een
aankomsttijden kaart of in combinatie met een incrementeel bestand. Wanneer dit
niet wordt ingevuld, maar wel een aankomsttijdenkaart of een incrementeel bestand
dan zullen de berekende tijden waarop mensen getroffen worden niet correct zijn.

1

niet mogelijk bij buitendijkse methode
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4.6

Aankomsttijd / Stijgsnelheid bestand 1
Bij het ingeven van het incrementele bestand (zie boven) maakt SSM2017 tijdelijk
een aankomsttijd bestand, alsmede een stijgsnelheidsbestand. Het komt ook voor
dat buiten SSM2017 deze bestanden zijn aangemaakt. SSM2017 accepteert alleen
ASC II en GeoTiff bestanden met identieke eigenschappen (oppervlak, afmetingen,
resolutie) als het waterdiepte bestand dat eerder opgegeven is. Indien ook al een
incrementeel bestand is opgegeven, worden de aankomsttijd en stijgsnelheid
bestanden zoals hier ingegeven gebruikt en overschrijven daarmee de bestanden uit
het incrementele bestand. Aankomsttijden en stijgsnelheden bestanden (of het
incrementele alternatief) zijn geen verplichte invoer. Het niet gebruiken van een
stijgsnelheid grid kan zorgen voor grote onderschattingen van het aantal
slachtoffers maar heeft geen invloed op de schade.

4.7

Normtraject
Uit de lijst van mogelijkheden selecteert de gebruiker het bij de simulatie behoren de
normtraject. Dit is nodig om het aantal slachtoffers te berekenen bij verschillende
evacuatie strategieën. Er is een kaart beschikbaar onder de knop “toon trajecten”
waarin opgezocht kan worden om welk traject het gaat. Bij de buitendijkse methode
of de regionale methode is dit niet nodig.

4.8

LIWO als bron van invoerbestanden SSM2017
Een mogelijke bron van bestaande overstromingsscenario’s voor SSM2017 is LIWO
(Landelijke Informatie Water en Overstromingen). Veel van de SSM2017 invoer
(waterdiepten, stroomsnelheden en stijgsnelheden) is daar beschikbaar. Verder zijn
op deze website over het algemeen ook al de SSM2017 resultaten die bij een bepaald
scenario horen beschikbaar. Het adres van deze website is: https://basisinformatieoverstromingen.nl/liwo/#/.
Op
deze
website
staat
onder
“Kaarten”
een link
naar individuele
overstromingsscenario’s uit het hoofdwatersysteem. Daarnaast zijn er vanuit het
“kaarten” scherm links naar samengestelde kaarten van buitendijkse scenario’s en
regionale scenario’s.
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Figuur 4.1 H et LIWO scherm “O verstromingen vanuit het hoofdwatersysteem”.

In het scherm “bekijken overstromingsscenario’s” is het vervolgens mogelijk om alle
doorbraak locaties te zien. Na het kiezen van een doorbraaklocatie is vervolgens alle
informatie op die locatie als een pakket beschikbaar. Links onderin is er een knop
om deze bestanden te exporteren (zie figuur 4.2).

Figuur 4.2 Het LIWO scherm waar het mogelijk is om een kaart te exporteren voor
SSM2017.
Bij het exporteren is het nodig om voor een “zip” bestand te kiezen. Door
vervolgens op de knop “exporteer” te drukken kan een gebruiker het geselecteerde
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bestand downloaden in zip formaat. Binnen het “zip” bestand kan de gebruiker
vervolgens een “.tif” bestand vinden. Dit bestand is niet direct bruikbaar in
SSM2017 omdat het meerdere banden bevat. Deze banden bevatten informatie
zoals waterdiepte, stroomsnelheid, stijgsnelheid en SSM2017 resultaten. Niet elk
bestand heeft dezelfde informatie beschikbaar dus de band nummering is niet altijd
gelijk. Het is daarom belangrijk om met QGIS de metadata te bekijken om te zien
welk band nummer welke kaart bevat. Vervolgens kunnen bepaalde banden met
QGIS worden geëxporteerd als enkele band .tif bedstand of .asc bestand voor
gebruik in SSM2017.
De functionaliteit van LIWO kan veranderen, de hierboven beschreven werkwijze is
een voorbeeld en alleen bedoeld als referentie.
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5

Beschrijving uitvoerbestanden

5.1

Inleiding
Afhankelijk of de gebruiker kiest voor het uitvoeren van alle ‘kaarten per categorie’
worden de volgende bestanden uitgevoerd. In onderstaande tabel zijn beide
uitvoersets kort beschreven.

5.2

Tabel

1

Log_SSM2017.txt

inform atie over berekening

x

x

X

2

Log_standaard.txt

inform atie over

X

x

X

3

ove rzichtperdijkring.shp*

statistieken van impact per
dijk ringgebied

X

4

ove rzichtperdijkring.xls

statistieken van impact per
dijk ringgebied

X

5

Slachtoffers.png (+ legenda)
ruim te lijk e verdeling van de
slachtoffers

e e n opgemaakt kaartje
m e t de berekende
slachtoffers

aantal

X

X

6

Slachtoffers.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende slachtoffers

aantal

X

X

7

Slachtoffers_getroffenen.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende getroffenen

aantal

X

X

8

Slachtoffers_mortaliteit.tif

e e n GeoTiff-bestand met
be re kende mortaliteit

0-1

X

X

9

standaard.txt

e e n overzichtsrapport m et
schade-en slachtoffer

10

standaard.xls

Studie gebied.png

Eenheden

Regionaal

Be schrijving

Buitendijks

Naam

Binnendijks

ID

Standaard

X

x

X

e e n overzichtsrapport m et

X

x

X

schade-en slachtoffer
totale n in excel format
e e n luchtfoto van het

x

x

X

e uro

X

x

X

e uro

X

x

X

M

x

x

X

totale n

11

studiegebied als png
12

Totaalschade.png (+ le genda)

e e n opgemaakt kaartje

ruim te lijk e verdeling van de schade

m e t berekende totale
schade

13

Totaalschade.tif

14

W ate rdiepte.png (+ legenda)

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende totale
schade
Ee n opgemaakt k aartje
m e t ingevoerde
wate rdie pte
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Volle dig
13

Be drijve n_Bijeenkomst.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

X

14

Be drijve n_Bijeenkomst_bedrijfsuitval.ti
f

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

X

15

Be drijve n_Gezondheidszorg.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

x

16

Be drijve n_Gezondheidszorgfunctie_bed
rijfsuitval.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

x

17

Be drijve n_Industrie.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

x

18

Be drijve n_Industriefunctie_bedrijfsuitv
al.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

x

19

Be drijve n_Kantoor.tif

e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

de be rekende schade
20

Be drijve n_Kantoorfunctie_bedrijfsuitva

e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

21

l.tif
Be drijve n_Onderwijs.tif

de be rekende schade
e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

de be rekende schade
22

Be drijve n_Onderwijsfunctie_bedrijfsuit

e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

23

val.tif
Be drijve n_Sport.tif

de be rekende schade
e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

e uro

x

de be rekende schade
24

Be drijve n_Sportfunctie_bedrijfsuitval.ti

e e n GeoTiff-bestand met

f

de be rekende schade

25

Be drijve n_Winkel.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

x

26

Be drijve n_Winkelfunctie_bedrijfsuitval.
tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

x

27

Infrastructuur_Autowe gen.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

x

x

x

28

Infrastructuur_Overige_we gen.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

x

x

x

29

Infrastructuur_Rijk swe gen.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

x

x

x

30

Infrastructuur_Spoorwe gen_electrisch.
tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

x

x

x

31

Infrastructuur_Spoorwe gen_non e le ctrisch.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

x

x

x

32

O ve rige_Ex tensieve_recre atie.tif

e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

x
x

de be rekende schade
33
34

O ve rige_Gemalen.tif

e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

O ve rige_Glastuinbouw.tif

de be rekende schade
e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

e uro

x

x
x

x

x

de be rekende schade
35

O ve rige_Intensieve_recre atie.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

36
37

O ve rige_Landbouw.tif

e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

O ve rige_Stedelijk_gebied.tif

de be rekende schade
e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

de be rekende schade
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38
39

O ve rige_Vervoermiddelen.tif

e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

x

x

O ve rige_Vliegvelden.tif

de be rekende schade
e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

x

x

de be rekende schade
40
45

O ve rige_Zuiveringsinstallaties.tif

e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

x

x

Spe ciaal_Drinkwaterlocaties.tif

de be rekende schade
e e n GeoTiff-bestand met

aantal

x

x

x

aantal

x

x

x

de be rekende locaties
46

Spe ciaal_IPPC-bedrijve n.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende locaties

47

Spe ciaal_Kwe tsbaar_ander_opbject.tif

e e n GeoTiff-bestand met

aantal

x

x

x

48

Spe ciaal_Kwe tsbaar_hotel_pension.tif

de be rekende locaties
e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende locaties

aantal

x

x

x

49

Spe ciaal_Kwe tsbaar_kantoor_bedrijf.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende locaties

aantal

x

x

x

50

Spe ciaal_Kwe tsbaar_kantoor_bedrijf.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende locaties

aantal

x

x

x

51

Spe ciaal_Kwe tsbaar_publieksgebouw.ti
f

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende locaties

aantal

x

x

x

52

Spe ciaal_Kwe tsbaar_woonverblijf.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende locaties

aantal

x

x

x

53

Spe ciaal_Kwe tsbaar_ziekenhuis_tehuis
.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende locaties

aantal

x

x

x

54

Spe ciaal_Kwe tsbare_onderwijsinstellin
g.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende locaties

aantal

x

x

x

55

Spe ciaal_Natura2000_gebieden.tif

e e n GeoTiff-bestand met

m2

x

x

x

Spe ciaal_Rijksmonumenten.tif

de be rekende locaties
e e n GeoTiff-bestand met

aantal

x

x

x

aantal

x

x

x

56

de be rekende locaties
57

Spe ciaal_Zwe mwaterlocaties.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende locaties

58

W oningen_Begane_grond_appartemen

e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

x

x

59

te n_inboedel.tif
W oningen_Begane_grond_appartemen

de be rekende schade
e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

x

x

te n_opstal.tif

de be rekende schade

60

W oningen_Begane_grond_appartemen

e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

de be rekende schade

61

te n_uitval_
van_woningdiensten.tif
W oningen_Ee ngezinswoningen_inboed

e uro

x

x

x

e l.tif

de be rekende schade

W oningen_Ee ngezinswoningen_opstal.t

e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

x

x

if

de be rekende schade

63

W oningen_Ee ngezinswoningen_uitval_

e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

64

van_woningdiensten.tif
W oningen_Ee rste_verdieping_apparte

de be rekende schade
e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

x

x

m e nten_inboedel.tif

de be rekende schade

W oningen_Ee rste_verdieping_apparte

e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

x

x

m e nten_opstal.tif

de be rekende schade

W oningen_Ee rste_verdieping_apparte

e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

m e nten_uitval_
van_woningdiensten.tif

de be rekende schade

62

65
66

e e n GeoTiff-bestand met
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67

W oningen_Hogere_verdieping_apparte

e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

x

x

68

m e nten_inboedel.tif
W oningen_Hogere_verdieping_apparte

de be rekende schade
e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

x

x

m e nten_opstal.tif

de be rekende schade

W oningen_Hogere_verdieping_apparte

e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

m e nten_uitval_
van_woningdiensten.tif

de be rekende schade

70

W oningen_Ee ngezinswoningen_opstal_
10.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

x

71

W oningen_Ee ngezinswoningen_inboed
e l_10.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

x

72

W oningen_Ee ngezinswoningen_opstal_
100.tif
W oningen_Ee ngezinswoningen_inboed

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade
e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

e uro

x

e l_100.tif

de be rekende schade

W oningen_Begane_grond_appartemen

e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

te n_inboedel_10.tif

de be rekende schade

75

W oningen_Begane_grond_appartemen

e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

76

te n_opstal_10.tif
W oningen_Begane_grond_appartemen

de be rekende schade
e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

te n_inboedel_100.tif

de be rekende schade

77

W oningen_Begane_grond_appartemen

e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

78

te n_opstal_100.tif
W oningen_Ee rste_verdieping_apparte

de be rekende schade
e e n GeoTiff-bestand met

e uro

x

m e nten_inboedel_10.tif

de be rekende schade

79

W oningen_Ee rste_verdieping_apparte
m e nten_opstal_10.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

x

80

W oningen_Ee rste_verdieping_apparte
m e nten_inboedel_100.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

x

81

W oningen_Ee rste_verdieping_apparte
m e nten_opstal_100.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

x

82

W oningen_Hogere_verdieping_apparte
m e nten_inboedel_10.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

x

83

W oningen_Hogere_verdieping_apparte
m e nten_opstal_10.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

x

84

W oningen_Hogere_verdieping_apparte
m e nten_inboedel_100.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

x

85

W oningen_Hogere_verdieping_apparte
m e nten_opstal_100.tif

e e n GeoTiff-bestand met
de be rekende schade

e uro

x

69

73
74
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6

Rapportage

6.1

Inleiding
SSM2017 produceert naast de kaarten (zie H5) nog een aantal bestanden:
- een uitvoerrapport ‘standaard.txt’ in txt formaat
- een identiek uitvoerrapport ‘standaard.xls’ in xls formaat
- een shapefile (let op 4 bestanden, overzichtperdijkring.shp) met uitvoer per
dijkring
- een gedetailleerd uitvoerrapport ‘overzichtperdijkring.xls’
- twee log-bestanden met informatie over de berekening

6.2

Standaardrapport
Het tekstbestand en het MS-Excel bestand bevatten identieke informatie.
De rapportage bevat een ‘header’, twee samenvattende tabellen (schade -en
slachtoffers) en vier detailtabellen (schade per categorie, getroffenen per type
woning en per aankomsttijdzone, slachtoffers gegeven een evacuatiestrategie en
ruimtelijke verdeling van de inwoners per locatietype gegeven een
evacuatiestrategie). In het MS-Excel bestand zijn deze gegevens op de tabbladen
gezet.
De header geeft informatie over het tijdstip en de datum van uitvoering, alsmede
welke methode is gehanteerd, en welk normtraject is geselecteerd. De ee rste
samenvattende tabel levert de totale schade, het totale aantal slachtoffers (zonder
evacuatie) en het totale aantal getroffenen (inwoners in het overstroomde gebied).
De tweede samenvattende tabel levert een indicatie van het verwachte aantal
slachtoffers wanneer een preventieve evacuatiestrategie wordt gehanteerd of een
verticale evacuatiestrategie.
In onderstaand voorbeeld (Figuur 6.1) betekent dit dat met de gebruikte methode,
preventieve evacuatie alleen minder slachtoffers geeft (nl. 63) dan ver ticale
evacuatie (nl. 82) als dit uiterlijk 3 dagen voor de doorbraak wordt besloten. Bij 2
dagen of minder leidt verticale evacuatie waarschijnlijk tot minder slachtoffers.
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Figuur 6.1 H eader en s amenvattende tabellen

De detailtabellen (schade-en getroffenenrapport) tonen meer informatie (zie Figuur
6.2).
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Figuur 6.2 D etailtabellen (deel 1) met schade-en s lachtofferrapport

Het schadedeel toont voor iedere categorie wat de totaalschade is en hoeveel
objecten/gebied overstroomd zijn (> 2 cm water). Een categorie kan weer
onderverdeeld zijn in twee of drie subcategorieën. Bijvoorbeeld de bedrijven
bevatten bij de binnendijkse methode een schadepost voor directe schade en voor
bedrijfsuitval. Woningen zijn onderverdeeld in 4 subcategorieën en per sub categorie
weer verder onverdeeld naar schade aan inboedel, aan de opstal en schade als
gevolg van de uitval van de woningdienst.
Let op dat de schades horen bij een bepaald peiljaar (2011) en dat voor
berekeningen met een ander peiljaar een correctie moet worden uitgevoerd.
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Het getroffenen rapport toont:
1. het totaal aantal getroffenen
2. het aantal getroffenen binnen 24 uur na doorbraak van de kering (zonder
evacuatie)*
2. het aantal getroffenen tussen 24 en 48 uur na doorbraak van de kering (zonder
evacuatie)*
3. het aantal getroffenen meer dan 48 uur na doorbraak van de kering (zonder
evacuatie)*
4. het aantal getroffenen woonachting in eengezinswoningen
5. het aantal getroffenen woonachtig op de begane grond
6. het aantal getroffenen woonachtig op de 1e verdieping
7. het aantal getroffenen woonachtig hoger dan de 1 e verdieping
* het aantal getroffenen met een (aankomst)tijdindicatie wordt alleen gegeven,
indien de aankomsttijd of het incrementele bestand is ingevoerd.
C ategorie 4 t/m 7 met getroffenen per type woning worden gerapporteerd met het
oog op hoeveel personen nog mogelijk een droge verdieping hebben.

Figuur 6.3 D etailtabellen (deel 2) met indicaties van s lachtofferaantallen en getroffenen gegeven een
evacuatiestrategie en bij verschillende waarschuwingstijden

De onderste twee tabellen tonen informatie over berekende slachtofferaantallen
gegeven een evacuatiestrategie (preventief of verticaal) en bij verschillende
waarschuwingstijden (1,2 en 3 dagen) voor verschillende categorieën. Uit b eide
tabellen is in dit geval bijvoorbeeld op te maken dat voor beide strategieën geldt dat
afhankelijk van het aantal dagen minder waarschuwingstijd het aantal slachtoffers
substantieel toeneemt. Omdat elke categorie slachtoffers overlijdenskans heeft,
verschilt het daadwerkelijke aantal slachtoffers (tabel 6.3 boven) van wat je op
basis van de fracties van getroffenen - aantal personen toebedeeld per locatie type
(tabel 6.3 onder) zou verwachten.
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6.3

Overzicht per dijkring
De shapefile en het excel bestand bevatten identieke informatie. Afhankelijk van de
invoerinstellingen (uitvoer individuele schadegrids), toont deze voor alle dijkringen
(rijen) de schade, slachtoffers en mortaliteit per categorie (kolommen).

Figuur 6.4 Voorbeeld van s tandaard opmaak dijkringgebieden-rapport (.xls of .s hp)

6.4

Log-bestanden
Het Log_SSM2017 bestand bevat informatie over de uitvoering van de berekening.
Eventuele (fout)meldingen worden hierin opgeslagen.
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Bijlage A: Opslagfactor niet meegenomen posten

In de onderstaande tabel is een overzicht te zien van de opslagfactor voor niet
meegenomen posten zoals afgeleid in bijlage D van de WV21 studie voor de normering
van primaire waterkeringen. Voor meer informatie zie bijlage D van WV21 en het
achtergrondrapport van SSM-2017.

Posten die via een opslag
meegenomen worden
Kosten van hulpverlening, evacuatie,
opruiming en nazorg
Schade van directe en indirecte
bedrijfsuitval
Indirecte effecten van doorsnijding
van infrastructuur
Overige (afhandelingkosten, uitval
van woningdiensten, doorsnijding
nutsleidingen en
communicatieverbindingen,
langetermijnimpact op het
investeringsklimaat, LNC waarden,
onbekende posten)
Risicopremie
Totaal - middenpunt
Factor

Opslag op schade
volgens WV21
10%

Opgenomen
in SSM2017
0%

Nieuwe
opslagfactor
10%

9-19%

100%

0%

2 – 14%

0%

2 – 14%

19 – 17%

20%

14 - 15%

10%
60%
1,6

0%

10%
42%
1,42

De opslagfactor van 1,4 die ook in WV21 werd aanbevolen om economische groei en
prijspeil wijzigingen mee te nemen komt ook te vervallen. Deze wijzigingen waren
namelijk voor de periode 2000 tot 2011. Het huidige prijspeil van SSM2017 is 2011
en de economische waarden komen uit 2014. Voor sommige projecten zou het
nodig zijn om deze waarden op een vergelijkbare manier bij te stellen.
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