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Voorwoord

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde risicoanalyse
voor dijkring 5: Texel. Het voorliggende rapport betreft de risico’s die verband houden
met de categorie a-kering van dijkring 5. Het detailniveau van de uitgevoerde analyses
is afgestemd op de primaire doelstelling van VNK2: het verschaffen van een beeld van
het overstromingsrisico.
Hoewel dit rapport een beeld geeft van de veiligheid van dijkring 5 dient het niet te
worden verward met een toetsrapport in het kader van de Waterwet. De in VNK2
berekende overstromingskansen laten zich niet zondermeer vergelijken met de
wettelijk vastgelegde overschrijdingskansen van de waterstanden die de primaire
waterkeringen veilig moeten kunnen keren.
Door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn de overstromingsberekeningen uitgevoerd die ten grondslag liggen aan de berekende gevolgen van de
overstromingsscenario’s. De beheerders hebben een essentiële bijdrage geleverd door
gegevens ter beschikking te stellen en de plausibiliteit van de opgestelde (alternatieve)
schematisaties te bespreken. De uitgevoerde analyses zijn zowel intern getoetst als
extern. Ten slotte zijn de resultaten besproken met het Expertise Netwerk
Waterveiligheid (ENW) en heeft het ENW de kwaliteit van de analyses en rapportages
steekproefsgewijs gecontroleerd.
Graag wil ik alle betrokkenen bedanken voor de constructieve bijdrage en de plezierige
samenwerking.
Harry Stefess
Projectmanager VNK2, Rijkswaterstaat Waterdienst
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Managementsamenvatting

Wat is VNK2?
Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2) is het project dat overstromingsrisico’s in
Nederland in kaart brengt. In VNK2 is de methode om de kansen, gevolgen en risico’s
van overstromingen te berekenen verder ontwikkeld. De geavanceerde rekenmethode
van VNK2 maakt het mogelijk overstromingskansen te bepalen. Door het combineren
van doorbraakkansen, overstromingsverlopen en gegevens omtrent bewoning en
bedrijvigheid kan een beeld worden gegeven van het overstromingsrisico. Zo geeft
VNK2 het inzicht in de overstromingsrisico’s in Nederland.
In de voorloper van het project (VNK1) zijn voor zestien dijkringen de
overstromingsrisico’s in beeld gebracht. Voor drie van deze gebieden zijn de gevolgen
in detail berekend. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Provincies en
Waterschappen zijn gezamenlijk gestart met een vervolg om met een verbeterde
methode de overstromingsrisico’s voor geheel Nederland in detail in kaart te brengen:
VNK2. Voor u ligt de rapportage van de analyse van dijkring 5 Texel.
Waarom VNK2?
Inzicht in overstromingskansen en –gevolgen is essentieel om antwoord te kunnen
geven op de vragen die spelen op het gebied van de bescherming tegen hoogwater.
Met een goed beeld van het overstromingsrisico en de effectiviteit van maatregelen
kunnen beter onderbouwde keuzes worden gemaakt ten aanzien van investeringen in
waterveiligheid. VNK2 levert basisinformatie voor:
•
•
•
•
•
•
•
•

De politiek-maatschappelijke afweging of de waterveiligheid van Nederland op orde
is;
Het identificeren van relatief zwakke waterkeringen;
Het bepalen van de kosteneffectiviteit van risicoreducerende maatregelen;
De prioritering van preventieve maatregelen;
De prioritering van gevolgbeperkende maatregelen;
De verbetering van toetsmethoden;
Afwegingen ten aanzien van zelfredzaamheid en rampenbestrijding;
Het opstellen van overstromingsrisicokaarten en plannen zoals vereist door de
Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR).

Dijkring 5: Texel
Texel heeft ongeveer 13.800 inwoners verspreid over diverse woonkernen zoals De
Cocksdorp, De Koog, De Waal, Den Burg, Oudeschild en Den Hoorn (Figuur 1). Het
landoppervlak binnen het dijkringgebied beslaat ongeveer 15.800 hectare en met
13.800 bewoners is het daarmee een dunbevolkt gebied. Bezoekers/toeristen zijn
hierin niet meegenomen en zijn ook niet meegenomen in de risicoberekening, dit
vormt geen probleem omdat tijdens het stormseizoen het aantal toeristen gering zal
zijn. Het toerisme is een belangrijke economische factor voor Texel. Jaarlijks verblijven
er bijna één miljoen mensen op Texel, waarvan er maximaal 60.000 tegelijk op het
eiland kunnen overnachten.
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Figuur 1:

Overzicht dijkring 5.

De primaire waterkering van dijkring 5 bestaat uit een aaneengesloten stelsel van
dijken, duinen en kunstwerken. De waterkeringen van de dijkring zijn zogenaamde
categorie a-keringen. Dit zijn primaire waterkeringen die direct bescherming bieden
tegen buitenwater.
Dijkring 5 grenst aan de oostzijde aan de Waddenzee en de westzijde ligt aan de
Noordzee. Texel ligt in de provincie Noord-Holland en de waterkering wordt beheerd
door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De dijkring bestaat aan de
westzijde uit duinen en aan de oostzijde uit dijken. De totale lengte van de dijkring is
ongeveer 54 kilometer; 26 kilometer dijk en 28 kilometer duin.
De huidige veiligheidsnorm voor dijkring 5 is volgens de Waterwet 1/4.000 per jaar.
Dit betekent dat de dijken en duinen de waterstand die eens in de 4.000 jaar optreedt
veilig moet kunnen keren.
Resultaten
Hoewel VNK2 een beeld geeft van de overstromingsveiligheid dienen de resultaten van
VNK2 niet te worden verward met die van een toetsing in het kader van de Waterwet.
In de toetsing wordt beoordeeld of de primaire waterkeringen voldoen aan de
wettelijke normen. Deze normen zijn niet gedefinieerd als overstromingskansen maar
als overschrijdingskansen van waterstanden die de waterkeringen veilig moeten
kunnen keren, rekening houdend met alle factoren die het waterkerend vermogen
beïnvloeden. Omdat de wettelijke normen geen betrekking hebben op
overstromingskansen kunnen zij niet zondermeer worden gelegd langs de uitkomsten
van VNK2.
Overstromingskans
De berekende overstromingskans voor dijkring 5 is 1/130 per jaar. Deze
overstromingskans heeft betrekking op de kans dat er ergens in de dijkring een
overstroming plaatsvindt. Afhankelijk van de breslocatie(s) worden verschillende delen
van het dijkringgebied getroffen.
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De grootste bijdrage aan deze overstromingskans wordt geleverd door het dijkvak bij
de Prins Hendrikpolder. De berekende kans op een overstroming door het faalmechanisme opbarsten en piping is 1/370 per jaar. Indien voor dit vak de kans op opbarsten
en piping verwaarloosbaar klein zou zijn dan zou de overstromingskans 1/200 per jaar
zijn. De verlaging van de overstromingskans is relatief gering. Dit is het gevolg van
meerdere vakken met een relatief grote faalkans. Om de overstromingskans met een
factor 10 te verkleinen naar 1/1.300 per jaar moeten er ingrepen worden gedaan in 8
dijkvakken en 2 kunstwerken. Dit zijn voornamelijk ingrepen op het gebied van
opbarsten en piping.
Voor het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts zijn in VNK2 vrijwel overal
relatief kleine faalkansen berekent. Dit resultaat is opvallend omdat de Waddenzeedijk
in de tweede toetsronde over een grote afstand is afgekeurd voor dit faalmechanisme.
Het toetsoordeel berust op het feit dat de stabiliteit van de binnenberm niet aan de
door het toetsvoorschrift gestelde voorwaarden voldoet. Het afschuiven van de
binnenberm heeft echter weinig tot geen effect op het waterkerend vermogen van de
dijk; de eis in het toetsvoorschrift houdt verband met de afschuiving van de
binnenberm en daarmee de begaanbaarheid van dijken ten behoeve van inspectie en
onderhoud. Het feit dat het toetsoordeel niet direct betrekking heeft op het
waterkerend vermogen van de Waddenzeedijk, verklaart waarom deze in de tweede
toetsronde over een afstand van ongeveer 10 km is afgekeurd op macrostabiliteit
binnenwaarts, terwijl de in VNK2 berekende faalkansen veelal relatief laag zijn.

Figuur 2:

Overzicht faalkansen per vak die leiden tot een overstroming.
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Gevolgen van overstromingen
In dijkring 5 zijn een secundaire kering en diverse hoge lijnelementen aanwezig die
het overstromingsverloop beïnvloeden. Dit leidt er toe dat bij een doorbraak van de
primaire kering niet de gehele dijkringgebied overstroomt. Doordat de dijkring
dunbevolkt is zijn de schade en het aantal slachtoffers bij een enkelvoudige doorbraak
meestal beperkt. De economische schade ligt voor een enkelvoudige doorbraak tussen
de 30 en 300 miljoen euro, het aantal slachtoffers ligt tussen de 0 en 30.
Voor een meervoudige doorbraak kan de economische schade en het aantal
slachtoffers hoger liggen. Het aantal slachtoffers bij het zwaarste beschouwde scenario
is 35, de bijbehorende economische schade is ongeveer 500 miljoen euro. De kans op
een dergelijk scenario is echter klein, 1/635.000 per jaar.
Overstromingsrisico
Het overstromingsrisico kan op verschillende manieren worden uitgedrukt (Tabel 1).
De verwachtingswaarden voor de schade en slachtoffers zijn relatief laag ondanks de
relatief grote overstromingskans. Dit komt doordat voor de scenario’s met de grootste
bijdrage de gevolgen beperkt zijn.
De kans op tenminste 100 miljoen euro economische schade is ongeveer 1/1.000 per
jaar; de kans op tenminste 200 miljoen euro schade is 1/20.000 per jaar. De kans op
tenminste 10 slachtoffers is ongeveer 1/50.000 per jaar.
Economisch
risico

Slachtofferrisico

Tabel 1:

Verwachtingswaarde economische schade (euro per jaar)

0,47 miljoen

Gemiddelde economische schade per overstroming (euro)

175 miljoen

Economische schade bij het zwaarste beschouwde
scenario (euro)

525 miljoen

Verwachtingswaarde (slachtoffers per jaar)

0,01

Gemiddeld aantal slachtoffers per overstroming

5

Maximaal aantal slachtoffers bij het zwaarste beschouwde
scenario

35

Overlijdenskans van een individu per locatie exclusief het
effect van preventieve evacuatie (plaatsgebonden risico)
(per jaar)

Op aantal locaties
groter dan 1/10.000

Overlijdenskans van een individu per locatie inclusief het
effect van preventieve evacuatie (lokaal individueel risico)
(per jaar)

Op aantal locaties
groter dan 1/10.000

Resultaten risicoberekeningen voor dijkring 5.

Ingrepen in de primaire kering leiden tot een substantiële verlaging van het
overstromingsrisico. Zo zal het aanpakken van acht dijkvakken en de twee
kunstwerken de verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers en de economische
schade met een factor 6 reduceren. De overlijdenskans van een individu per locatie
exclusief en inclusief het effect van preventieve evacuatie zal voor een aantal locaties
met meer dan een factor 10 afnemen. Daarmee liggen het plaatsgebonden en lokaal
individueel risico voor het gehele dijkringgebied onder de 1/100.000 per jaar.
Aanbevelingen
Met de risicoanalyse die in het kader van VNK2 is uitgevoerd zijn verschillende
inzichten opgedaan waarmee de overstromingsveiligheid van dijkring 5 kan worden
gewaarborgd en verhoogd:
•
Uit de gevoeligheidsanalyse is gebleken dat de kwaliteit van de grasbekleding van
invloed is op de overstromingskans. Het is aan te bevelen om door middel van
bijvoorbeeld beheerplannen de kwaliteit van het gras op een goed niveau te
houden.
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•

Bij het berekenen van de faalkans voor “opbarsten en piping” is een belangrijke
parameter het binnenpeil van de kwelsloot. Het opzetten van het peil leidt tot een
significante reductie van de faalkans. In de huidige situatie verhoogt het binnenpeil
automatisch door de regenval en het niet meer kunnen pompen. Het is aan te
bevelen om uit te zoeken of het opzetten van het binnenpeil gedurende hoogwater
gereguleerd kan gebeuren om de kans op piping te verkleinen.

•

Het dijkvak bij Molwerk zou voor het faalmechanisme “opbarsten en piping” nader
beschouwd moeten worden om het effect van de aanwezige sliblaag te bepalen en
of hier beheersmaatregelen noodzakelijk zijn.

•

Als men de kans op een overstroming wil verkleinen dan zijn maatregelen voor de
volgende vakken en faalmechanismen effectief:
o Piping dijkvak 2, Prins Hendrikpolder;
o Macrostabiliteit binnenwaarts dijkvak 3, dp4.4 – dp5.8;
o Piping onder Gemaal Prins Hendrikpolder;
o Piping dijkvak 9, Haven van Oudeschild dp9.0 – dp9.75;
o Piping dijkvak 14, dp13.5 – dp15.0.
Deze vijf maatregelen zouden de overstromingskans al reduceren van 1/130 per
jaar tot 1/450 per jaar.
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Technische samenvatting

Dit rapport behelst de resultaten van de risicoanalyse die is verricht voor dijkring 5
Texel in het kader van het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2). In deze
technische samenvatting worden de berekeningsresultaten besproken en wordt op
hoofdlijnen beschreven op welke uitgangspunten en aannamen deze resultaten
berusten. De berekening van overstromingsrisico’s in VNK2 omvat de volgende
stappen:
1. De schematisatie van de dijkring
De primaire waterkering van dijkring 5 bestaat uit een aaneengesloten stelsel van
dijken, duinen en kunstwerken. De waterkeringen van de dijkring zijn zogenaamde
categorie-a keringen. Dit zijn primaire waterkeringen die direct bescherming bieden
tegen buitenwater.
Dijkring 5 grenst aan de oostzijde aan de Waddenzee en de westzijde ligt aan de
Noordzee. Texel ligt in de provincie Noord-Holland en de waterkering wordt beheerd
door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De dijkring bestaat aan de
westzijde uit duinen en aan de oostzijde uit dijken. De totale lengte van de dijkring is
ongeveer 54 kilometer; 26 kilometer dijk en 28 kilometer duin.
Dijken

Totale lengte

Duinen

Kunstwerken

Tabel 2:

26 km

Aantal dijkvakken

26

Gemiddelde lengte dijkvak

1 km

Totale lengte

28 km

Aantal duinvakken

12

Gemiddelde lengte dijkvak

2,5 km

Totaal aantal kunstwerken (sluizen, gemalen, tunnels)

10

Aantal nader beschouwde kunstwerken

5

De vakindeling van dijkring 5.

2. De berekening van faalkansen
Elk dijkvak, duinvak en kunstwerk is beschouwd. Voor niet alle vakken en kunstwerken
zijn echter faalkansen berekend en/of zijn de berekende faalkansen meegenomen bij
de bepaling van de overstromingskans. Zo is de bekleding van dijkvakken achter een
voorliggende kering niet meegenomen in de overstromingsrisicoberekening omdat
door de voorliggende kering geen realistische faalkans berekend kan worden.
Daarnaast grenst één duinvak aan de Waddenzee, hierdoor zijn voor de duinafslag
berekening geen hydraulische randvoorwaarden beschikbaar. Een ander vak dat in de
faalkans berekening voor “opbarsten en piping” niet is meegenomen maar mogelijk
wel een bijdrage aan de faalkans zou kunnen leveren is het dijkvak, Molwerk. Op het
moment van schematiseren van het faalmechanisme waren er niet voldoende
basisgegevens beschikbaar om een goede schematisatie van dit vak te maken. Een
overzicht van de voor de berekening van de overstromingskans beschouwde
faalmechanismen, vakken en kunstwerken is opgenomen in Tabel 3.
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Type
waterkering

Faalmechanisme

Aantal
vakken/kunstwerken

Dijken

Overloop en golfoverslag

26

Opbarsten en piping

13

Macrostabiliteit binnenwaarts

4

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam

20

Duinen

Duinafslag

11

Kunstwerken

Overloop en golfoverslag

-

Niet-sluiten van afsluitmiddelen

4

Onder- en achterloopsheid

5

Constructief bezwijken

5

Tabel 3:

Beschouwde faalmechanismen en het aantal vakken/kunstwerken dat is
meegenomen bij de berekening van de overstromingskans.

De berekende overstromingskans voor dijkring 5 is 1/130 per jaar. In onderstaande
tabel zijn de faalkansen per faalmechanisme gegeven.
Type
waterkering

Faalmechanisme

Dijk

Overloop en golfoverslag
Macrostabiliteit binnenwaarts
Opbarsten en piping
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam

Duin

Duinafslag

Kunstwerk

Overloop en golfoverslag
Niet sluiten
Piping
Constructief falen

Overstromingskans
Tabel 4:

Faalkans (per jaar)
1/67.000
1/1.300
1/200
1/1.500
1/108.000
1/176.000
1/600
1/772.000
1/130

Berekende faalkansen per faalmechanisme.

De grootste bijdrage aan deze overstromingskans wordt geleverd door het dijkvak bij
de Prins Hendrikpolder. De berekende kans op een overstroming door het
faalmechanisme “opbarsten en piping” is daar 1/370 per jaar.
Indien voor dit vak de kans op “opbarsten en piping” verwaarloosbaar klein zou zijn
dan zou de overstromingskans verkleind worden van 1/130 per jaar naar 1/200 per
jaar. De verlaging van de overstromingskans is relatief gering, dit is het gevolg van
meerdere vakken met een relatief grote faalkans. Om de overstromingskans met een
factor 10 te verkleinen naar 1/1.300 per jaar moeten er ingrepen worden gedaan in 8
dijkvakken en 2 kunstwerken. Dit zijn voornamelijk ingrepen op het gebied van
opbarsten en piping.
3. De berekening van scenariokansen
Bij het berekenen van de scenariokansen is uitgegaan van 13 ringdelen (12 mogelijke
doorbraaklocaties) en van de afwezigheid van een afname van de hydraulische
belastingen na een doorbraak. In ringdeel 10 is geen doorbraak gemodelleerd omdat
de duinen daar zo breed zijn dat de kans op een doorbraak daar nihil is.
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Figuur 3:

Ringdelen dijkring 5 Texel.

De som van de scenariokansen van de 50 meest waarschijnlijke scenario’s is vrijwel
gelijk aan de overstromingskans. Onder de scenario’s bevinden zich 1-4-voudige
doorbraken. Gemiddeld is bij meer dan 90% van de overstromingen sprake van een
enkelvoudige doorbraak.
4. De berekening van de gevolgen
Per breslocatie zijn overstromingsberekeningen uitgevoerd voor verschillende
belastingcondities: toetspeil minus 1 decimeringhoogte (TP-1D), TP, TP+1D en TP+2D.
In de overstromingsberekeningen is uitgegaan van de standzekerheid van de regionale
keringen. De gevolgen zijn berekend met HIS-SSM. Ten aanzien van de
bevolkingsgegevens en schadegegevens is uitgegaan van de situatie in 2000,
respectievelijk 2006. Mocht na 2000 in het dijkringgebied grootschalige woningbouw
hebben plaatsgevonden, dan kan met name dat een onderschatting van het
overstromingsrisico geven.
Voor de meervoudige doorbraken zijn de overstromingskenmerken (waterdiepte,
stroomsnelheid, stijgsnelheid) bepaald op basis van de overstromingsberekeningen
voor de enkelvoudige doorbraken.
De grootste economische schade bij de 50 beschouwde scenario’s bedraagt 525
miljoen euro, het grootste aantal slachtoffers ongeveer 35 slachtoffers. De gemiddelde
economische schade per overstroming is ongeveer 175 miljoen euro, het gemiddeld
aantal slachtoffers 5. Tussen de economische schade en het aantal slachtoffers per
scenario bestaat geen sterke correlatie.
5. Het combineren van de scenariokansen en de gevolgen
Voor de 50 scenario’s waarvoor scenariokansen zijn berekend zijn bijbehorende
gevolgberekeningen geselecteerd. Gelet op de waarschijnlijke belastingcondities bij het
optreden van de overstromingsscenario’s is vrijwel steeds gekoppeld met
gevolgberekeningen voor TP-1D en TP.

9

6. De berekening van het overstromingsrisico
De verwachtingswaarden van de economische schade en het aantal slachtoffers
bedragen respectievelijk 0,47 miljoen euro en 0,01 slachtoffer per jaar. De FN- en FScurve zijn getoond in Figuur 4. Deze curven beschrijven de kansen op overschrijding
van bepaalde slachtofferaantallen of schades. Voor dijkring 5 is de kans op ten minste
10 slachtoffers als gevolg van een overstroming ongeveer 1/50.000 per jaar.

Figuur 4:

FN-curve (links) en FS-curve (rechts) voor dijkring 5.

Het lokaal individueel risico (LIR) en het plaatsgebonden risico (= LIR exclusief effect
evacuatie) liggen relatief dicht bij elkaar. Door de verwachtingswaarde van de
evacuatiefractie van 0,42 zit er een factor 1,7 tussen het PR en het LIR (Figuur 5). Het
LIR en het PR zijn in de Prins Hendrikpolder groter dan de rest van het dijkringgebied
dit komt door de grote faalkans van de dijk langs de Prins Hendrikpolder. Het PR en
het LIR zijn hier groter dan 1/10.000 per jaar. In de rest van het dijkringgebied is deze
kans kleiner dan 1/10.000 per jaar en voor het merendeel zelfs kleiner dan 1/100.000
per jaar.

Figuur 5:
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Plaatsgebonden (links) en lokaal individueel (rechts) risico dijkring 5.

7. Gevoeligheidsanalyses
Op basis van de gevoeligheidsanalyses is gebleken dat de kwaliteit van de
grasbekleding een significante invloed heeft op de faalkans voor het mechanisme
“beschadiging bekleding en erosie dijklichaam”. De faalkans voor dit mechanisme
neemt met een factor 8 toe bij een slechtere kwaliteit van de grasbekleding.
Dit is gedaan door vanuit de uitgangssituatie de kwaliteit van het gras één niveau te
verkleinen. Er zijn drie graskwaliteitsniveaus, “goed”, “matig” en “slecht”, “goede”
kwaliteit wordt “matige” kwaliteit en “matige” wordt “slechte” kwaliteit, grasbekleding
die reeds “slecht” is blijft op hetzelfde niveau.
Door 11 verbeteringsmaatregelen uit te voeren op acht dijkvakken en twee
kunstwerken met de grootste bijdrage aan de overstromingskans reduceert de
overstromingskans met een factor 10 tot 1/1.300 per jaar Figuur 6).

Oorspronkelijke overstromingskans (1/130 per jaar)

Zonder dijkvak 2 piping (1/200 per jaar)
Zonder dijkvak 2 piping & 3 macrostab. (1/230 per jaar)

Figuur 6:

Afname overstromingskans door verbeteringsmaatregelen.

Bovenstaande maatregelen hebben ook een grote invloed op het risico, de
verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers en de economische schade is voor
beide gereduceerd met een factor 6.

Basis

8 dijkvakken
2 kunstwerken

Slachtofferrisico
(slachtoffers/jaar)

0,012

0,002

Economisch risico
(Meuro/jaar)

0,473

0,076

Tabel 5:

Reductie op de verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers en de schade.

Het plaatsgebonden en lokaal individueel risico zijn ook gereduceerd, op een aantal
locaties zelfs met meer dan een factor 20 (Figuur 7).
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Figuur 7:
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Plaatsgebonden risico (links) na verbeteringsmaatregelen en reductie van het
plaatsgebonden risico (rechts) ten opzichte van de uitgangssituatie.

1

Inleiding

1.1

Aanleiding project Veiligheid van Nederland in Kaart
Na de watersnoodramp van 1953 werden door de Deltacommissie de fundamenten van
het huidige hoogwaterbeschermingsbeleid gelegd. Daarbij werd een nieuwe
veiligheidsfilosofie geïntroduceerd: de kosten van dijkverzwaring werden voor de
eerste maal expliciet afgewogen tegen de verlaging van het overstromingsrisico. Ook
de tweede Deltacommissie (Commissie Veerman) heeft geadviseerd om het
beschermingsniveau te bepalen op basis van een afweging van de omvang van
overstromingsrisico’s. Hoewel de beschouwing van de eerste Deltacommissie uitging
van overstromingskansen en overstromingsrisico’s konden deze destijds nog niet
worden berekend. Inmiddels is in deze situatie verandering gekomen.
Door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW, heden ENW) is in
1992 een ontwikkelingstraject ingezet om het kwantificeren van overstromingskansen
en overstromingsrisico’s mogelijk te maken, de zogenaamde Marsroute. Op basis van
diverse studies, zoals de Casestudies 1998, ONIN en SPRINT zijn de rekentechnieken
verder ontwikkeld. Na de PICASO-studie is VNK1 uitgevoerd en zijn wederom
verbeteringen in het instrumentarium doorgevoerd. In 2006 is vervolgens het project
VNK2 van start gegaan. In VNK2 wordt het overstromingsrisico in Nederland in beeld
gebracht. De inzichten die daarbij worden opgedaan zijn van grote waarde voor de
bescherming van Nederland tegen overstromingen.

1.2

Projectopdracht Veiligheid van Nederland in Kaart
Het project VNK2 wordt uitgevoerd door de Waterdienst in opdracht van het
Directoraat Generaal Water van het Ministerie Infrastructuur en Milieu, de Unie van
Waterschappen (UvW), het Interprovinciaal overleg (IPO) en Rijkswaterstaat (RWS).
Voor de uitvoering van de feitelijke berekeningen is het Projectbureau VNK2 opgericht.
Het Projectbureau werkt samen met de waterschappen en provincies, en wordt daarbij
ondersteund door ingenieursbureaus. Door kennisinstituten wordt bijgedragen aan de
verdere methodiekontwikkeling en de operationalisering van het analyseinstrumentarium. Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) controleert
steekproefsgewijs de kwaliteit van de analyses en rapportages.
In het project VNK2 worden de kansen en gevolgen van overstromingen per dijkring
berekend. Een dijkring bestaat uit een aaneengesloten keten van waterkeringen (en
mogelijk hooggelegen gronden) waarmee het omsloten gebied (het dijkringgebied)
tegen overstromingen wordt beschermd. In totaal zijn er in Nederland 57 van dit type
dijkringen. Dijkringen 23 (Biesbosch; wordt grotendeels ontpolderd) en 33
(Kreekrakpolder; uitsluitend categorie c-keringen) worden in VNK2 niet beschouwd.
Daarnaast zijn er sinds de uitvoering van de Maaswerken 46 Maaskaden. Het project
VNK2 voert de berekeningen van de overstromingskansen en –gevolgen uit voor 55
dijkringgebieden en 3 Maaskaden.
VNK2 verschaft inzicht in de betrouwbaarheid van de waterkeringen, de omvang van
het overstromingsrisico en de mogelijkheden om het risico te verkleinen. VNK2 levert
zo basisinformatie voor politiek-maatschappelijke afwegingen ten aanzien van
investeringen in de waterveiligheid van Nederland.
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1.3

Overschrijdingskansen en overstromingskansen
De huidige Nederlandse veiligheidsnormen zijn gedefinieerd als overschrijdingskansen.
De waterstanden die horen bij deze overschrijdingskansen worden “toetspeilen”
genoemd. Deze waterstanden moeten de waterkeringen veilig kunnen keren, rekening
houdend met alle factoren die het waterkerend vermogen beïnvloeden.
De wettelijke overschrijdingskansen moeten niet worden verward met
overstromingskansen. Een overstromingskans is de kans dat zich in een dijkring
daadwerkelijk een overstroming voordoet. Er zijn verschillende redenen waarom de
overschrijdingskansen uit de Waterwet niet gelijk zijn aan de overstromingskansen van
dijkringgebieden:
•

•

•

1.4

Een overstromingskans is de kans dat zich in een dijkring daadwerkelijk een
overstroming voordoet. Een overstromingskans geeft dus een beeld van de
conditie van een dijkring. Een overschrijdingskans uit de Waterwet is een
normwaarde1. De conditie van een waterkering kan afwijken van de norm, zowel in
positieve als negatieve zin.
Een overschrijdingskans heeft alleen betrekking op de belastingen. Om een
overstromingskans te bepalen moeten ook de onzekerheden ten aanzien van de
sterkte-eigenschappen van waterkeringen expliciet worden meegenomen.
De overschrijdingskans is gedefinieerd per vak. De overstromingskans heeft
betrekking op de gehele dijkring. Bij het beoordelen of een waterkering het
toetspeil veilig kan keren wordt per vak gekeken. Bij het bepalen van een
overstromingkans moeten de faalkansen van alle vakken worden gecombineerd.
Daarbij speelt ook de totale lengte van de kering een rol: hoe langer een kering,
hoe groter de kans dat zich ergens een zwakke plek bevindt. Dit fenomeen wordt
ook wel het lengte-effect genoemd.

Rekenmethode VNK2
In het project VNK worden overstromingsrisico’s berekend. Deze risico’s worden
bepaald door de kansen op de vele mogelijke doorbraakscenario’s te combineren met
de bijbehorende gevolgen van overstromingen. Voor een nadere toelichting op de
verschillende onderdelen van de risicoberekeningen wordt verwezen naar de
handleiding [Ref 9] en het achtergrondrapport [Ref 29]. In zijn de stappen die
achtereenvolgens worden gezet om het overstromingsrisico te berekenen schematisch
weergegeven. In de onderstaande tekst worden deze verder verduidelijkt.

1

Door de aanwezigeid van reststerkte hoeft een dijk bij een overschrijding van een waterstand die gelijk is aan het
toetspeil nog niet direct te bezwijken. Het is echter ook mogelijk dat een dijk bij een waterstand beneden het toetspeil
bezwijkt door bijvoorbeeld het faalmechanisme “opbarsten en piping".
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Kansenspoor

Gevolgenspoor

Stap 1
Verdeel de dijkring (cf. Waterwet) in vakken
waarin de sterkte-eigenschappen en belastingen
homogeen zijn.
Vak 2

Stap 1
Verdeel de dijkring in ringdelen waarvoor de
gevolgen ongeacht de breslocatie (vrijwel)
gelijk zijn. De grens van een ringdeel valt
samen met een vakgrens.

Vak 1

Ringdeel 2
Vak 3

Ringdeel 1
Vak 5

Vak 4

Stap 2
Bereken per vak een faalkans voor de
verschillende faalmechanismen
Vak

Faalkans per
faalmechanisme
Overloop
Piping

Faalkans per
vak

1
2

KansOver,1
KansOver,2

KansPip,1
KansPip,2

Kans1
Kans2

3
4

KansOver,3
KansOver,4

KansPip,3
KansPip,4

Kans3
Kans4

5
Combin

KansOver,5
KansOver

KansPip,5
KansPip

Kans5
Overstr, kans

Uit de combinatie van de kansen per
faalmechanisme per vak volgt de kans op
een overstroming ergens in de dijkring. Bij
het combineren van de faalkansen wordt
rekening gehouden met afhankelijkheden
tussen faalmechanismen en vakken.
Stap 3
Bereken scenariokansen door op basis van de
kansen per vak te berekenen wat de kans is
dat er in bijv. ringdelen 1 en 2 tegelijk een
bres optreedt. De scenariokansen zijn nodig
om de koppeling tussen kansen en gevolgen te
kunnen maken.
Scenario

Scenariokans

1
2

Kans1
Kans2

3
Som

Kans3
Kans

Omdat de scenarioset alle mogelijke
overstromingsverlopen omvat, is de som van
de scenariokansen gelijk aan de eerder
berekende kans op een overstroming ergens
in de dijkring.

Stap 2
Bepaal per ringdeel het overstromingspatroon,
de waterdiepte en de stroom- en stijgsnelheid
in geval van een doorbraak.

Scenario 1 (zie stap 3)

Scenario 2 (zie stap 3)

Stap 3
Definieer scenario’s: een scenario wordt
gevormd door een unieke combinatie van
falende en niet falende ringdelen. De
scenarioset bevat alle mogelijke
overstromingsverlopen.
Scenario
1

Ringdeel 1
Faalt

Ringdeel 2
Faalt niet

2
3

Faalt niet
Faalt

Faalt
Faalt

Stap 4
Bepaal het overstromingspatroon, de
waterdiepte en de stroom- en stijgsnelheid voor
meervoudige doorbraken (hier: scenario 3), op
basis van de overstromingsberekeningen per
ringdeel (zie stap 2).
Scenario 3

Stap 5
Bereken de schade en het slachtofferaantal
per scenario. Per scenario zullen de gevolgen
anders zijn.
Scenario

Schade

Slachtoffers

1
2

E1
E2

N1
N2

3

E3

N3

Risicoberekening
Bereken op basis van de scenariokansen- en gevolgen per scenario de verwachtingswaarden van de schade
en het aantal slachtoffers.
Scenario
Scenariokans x Schade
Scenariokans x Slachtoffers
Een verwachtingswaarde is
een gewogen gemiddelde
1
Kans1 x E1
Kans1 x N1
van alle mogelijke
2
Kans2 x E2
Kans2 x N2
uitkomsten, met als
3
Kans3 x E3
Kans3 x N3
gewichten de kansen op die
Som
Verwachtingswaarde schade
Verwachtingswaarde slachtofferaantal
waarden.
Figuur 8:

De rekenmethode van VNK2.

15

Een dijkring kan worden opgevat als een keten: de schakels worden gevormd door alle
dijkvakken, duinvakken en kunstwerken die onderdeel uitmaken van de waterkering
(Figuur 9). Per vak en kunstwerk wordt gekeken naar de verschillende wijzen waarop
deze kan falen, d.w.z. zijn waterkerende functie kan verliezen. Deze verschillende
wijzen van falen worden “faalmechanismen” genoemd. De overstromingskans wordt
berekend door het combineren van alle faalkansen per vak en faalmechanisme.

Figuur 9:

De dijkring als een keten met verschillende schakels.

Voor een beschrijving van de verschillende faalmechanismen die in de risicoanalyse
zijn meegenomen wordt verwezen naar paragraaf 3.4. De faalmechanismen
zettingsvloeiing, afschuiven voorland, afschuiven buitentalud, microstabiliteit en
verweking worden binnen VNK2 niet meegenomen. De redenen hiervoor zijn divers en
houden verband met de volgende zaken:
•
Voor sommige mechanismen is er nog een kennistekort of zijn de gegevens
onvoldoende beschikbaar.
•
Niet alle mechanismen leiden direct tot bezwijken.
•
Mechanismen hebben een sterk tijdsafhankelijk karakter waardoor de modellering
met het VNK-instrumentarium niet mogelijk is of tot onvoldoende betrouwbare
antwoorden zal leiden.
Bij de berekening van faalkansen en overstromingskansen spelen onzekerheden een
centrale rol. Als de belasting op een waterkering groter is dan de sterkte, zal de kering
bezwijken. Omdat er onzekerheden bestaan ten aanzien van zowel de belastingen als
de sterkte-eigenschappen van waterkeringen, is het onzeker of een waterkering in een
gegeven periode zal bezwijken. Anders gezegd: er bestaat een kans dat de
waterkering bezwijkt. Onzekerheden ten aanzien van belastingen en sterkteeigenschappen vormen dus de basis van de overstromingskans: zonder onzekerheden
is de kans dat een kering bezwijkt nul of één.
Op basis van de berekende faalkansen per vak/kunstwerk en faalmechanisme kan de
kans op een overstroming worden berekend. Dit is de kans dat zich ergens een
doorbraak zal voordoen. Niet elke doorbraak heeft echter dezelfde gevolgen. Om het
overstromingsrisico te bepalen is het zodoende nodig om voor de vele mogelijke
(combinaties van) doorbraken de kansen en gevolgen te bepalen. Het verloop van een
overstroming dat hoort bij een bepaalde doorbraak of combinatie van doorbraken
wordt een overstromingsscenario genoemd. De kansen op de verschillende
overstromingsscenario’s worden bepaald op basis van de berekende faalkansen per
vak en kunstwerk.
Door de provincie is onder begeleiding van VNK2 voor een aantal breslocaties
overstromingsberekeningen gemaakt, voor verschillende belastingsituaties [Ref 30].
Per overstromingsberekening zijn de gevolgen bepaald in termen van economische
schade en slachtoffers. Daarbij zijn ook de (on)mogelijkheden voor evacuatie
meegenomen.
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Door de scenariokansen aan de bijbehorende gevolgen te koppelen kan het
overstromingsrisico worden bepaald. Het overstromingsrisico wordt weergegeven door
de jaarlijkse verwachtingswaarden van de schade en het aantal slachtoffers, het
groepsrisico (FN-curve), de kansverdeling van de schade (FS-curve), het
Plaatsgebonden Risico (PR) en het lokaal individueel risico (LIR). In hoofdstuk 6 wordt
nader op deze weergaven van het risico ingegaan.
1.5

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is een beschrijving van dijkring 5 opgenomen. Er wordt in dit hoofdstuk
onder meer ingegaan op de inrichting, ontstaansgeschiedenis, watersysteem en de
ligging van de primaire waterkering. Ten slotte wordt de onderverdeling van de dijken
en duinen in vakken besproken en wordt een toelichting gegeven op de selectie van de
kunstwerken waarvoor in VNK2 betrouwbaarheidsanalyses zijn uitgevoerd.
In hoofdstuk 3 worden de berekende faalkansen per vak/kunstwerk en
faalmechanisme getoond en besproken.

In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de uitgevoerde overstromingsberekeningen
besproken. Het betreft hier de enkelvoudige doorbraken. Per doorbraaklocatie zijn
overstromingsberekeningen uitgevoerd voor verschillende belastingcondities.
Voorafgaand aan de presentatie van de resultaten van de overstromingsberekeningen
wordt kort ingegaan op de gehanteerde aannamen en uitgangspunten.
Naast enkelvoudige doorbraken kunnen er ook meervoudige doorbraken optreden,
deze worden samen met de scenariokansberekening in hoofdstuk 5 beschreven. Ook
wordt een toelichting gegeven op de selectie van de scenario’s (enkelvoudige en
meervoudige doorbraken) die ten grondslag liggen aan de risicoberekeningen.
Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van de uitgevoerde risicoberekeningen. Het
overstromingsrisico wordt op verschillende manieren weergegeven. Het economisch
risico en het slachtofferrisico worden afzonderlijk behandeld.
Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van gevoeligheidsanalyses die zijn uitgevoerd.
Deze geven inzicht in de invloed van belangrijke uitgangspunten en geven wat de
invloed is van verschillende (typen) interventies op het overstromingsrisico.
In hoofdstuk 8 worden de conclusies gegeven van de risicoanalyse voor dijkring 5. Tot
slot worden aanbevelingen gedaan voor het waarborgen en verder vergroten van de
overstromingsveiligheid.
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2

Gebiedsbeschrijving en schematisatie

In dit hoofdstuk wordt de ligging en kenmerken van dijkringgebied 5 Texel besproken.
Daarnaast wordt de onderverdeling van de waterkering in vakken ten behoeve van de
faalkansberekeningen toegelicht. In het achtergrondrapport wordt nader ingegaan op
de vakindeling.
2.1

Beschrijving dijkring 5 Texel

2.1.1

De primaire waterkering van dijkring 5
De primaire waterkering van dijkring 5 bestaat uit een aaneengesloten stelsel van
dijken, duinen en kunstwerken. De waterkeringen van de dijkring zijn zogenaamde
categorie-a keringen. Dit zijn primaire waterkeringen die direct bescherming bieden
tegen buitenwater.
Dijkring 5 grenst aan de oostzijde aan de Waddenzee en de westzijde ligt aan de
Noordzee. Texel ligt in de provincie Noord-Holland en wordt, met uitzondering van drie
voorlandkeringen, beheerd door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
De dijkring bestaat aan de westzijde uit duinen en aan de oostzijde uit dijken. De
totale lengte van de dijkring is ongeveer 54 kilometer; 26km dijk en 28km duin.
De huidige veiligheidsnorm voor dijkring 5 is volgens de Wet op de Waterkering
1/4.000 per jaar. Dit betekent dat de dijken en duinen de waterstand die eens in de
4.000 jaar optreedt veilig moet kunnen keren.
De categorie-a kering van dijkring 5 loopt aan de oostzijde langs de Waddenzee. Vanaf
de Mokbaai tot aan het noordelijke punt van Texel is de dijk redelijk uniform, waarbij
de dijk bestaat uit een steenbekleding met daarboven asfalt en vervolgens gras tot
over de kruin en op het binnentalud. Uitzondering hierop zijn de dijken bij de haven
van Oudeschild, het Molwerk en drie locaties waarbij een voorlandkering voor de
primaire dijk ligt, de “kapen”. De dijken waarbij een voorlandkering aanwezig is zijn
volledig groene dijken zonder een “harde” bekledingstype.
Aan de westzijde van de dijkring loopt de primaire waterkering langs de Noordzee.
Deze primaire kering bestaat volledig uit duinen, die op diverse plaatsen zeer breed
zijn (meer dan een kilometer). Een bijzondere locatie in de duinen is de Slufter (zie
paragraaf 2.1.2).

2.1.2

Gebiedsbeschrijving
Texel heeft ongeveer 13.800 inwoners verspreid over diverse woonkernen zoals De
Cocksdorp, De Koog, De Waal, Den Burg, Oudeschild en Den Hoorn (Figuur 10). Het
landoppervlak binnen het dijkringgebied beslaat ongeveer 15.800 hectare en met
13.800 bewoners is het daarmee een dunbevolkt gebied. Bezoekers/toeristen zijn
hierin niet meegenomen en zijn ook niet meegenomen in de risicoberekening, dit
vormt geen probleem omdat tijdens het stormseizoen het aantal toeristen gering zal
zijn. Het toerisme is een belangrijke economische factor voor Texel, jaarlijks verblijven
er bijna één miljoen mensen op Texel. De maximumgrens aan het aantal toeristische
slaapplaatsen is gesteld op 45.000. Dit betekent dat er in totaal maximaal 60.000
mensen op het eiland kunnen overnachten.
Naast het toerisme is de Texelse visserij ook een belangrijk economisch onderdeel.
Texel is het enige waddeneiland met een eigen vissersvloot. Er werken ongeveer 160
mensen op de circa 20 kotters. De Texelse visserij is goed voor een omzet van 27,5
miljoen euro per jaar.
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De vloot heeft als thuishaven Oudeschild en is één van de modernste vloten van
Nederland. In onderstaande figuren zijn de woonkernen, infrastructuur en
grondgebruik weergegeven van dijkring 5. Duidelijk wordt dat het noordelijke gedeelte
van dijkring 5 vooral wordt gebruikt voor akkerbouw en het zuidelijke gedeelte
voornamelijk voor veeteelt. Daarnaast worden er, voornamelijk rond Den Hoorn en ’t
Horntje, bollen geteeld (hoogwaardige landbouw).

Figuur 10: Dorpen en infrastructuur dijkring 5.

Figuur 11: Grondgebruik dijkring 5.
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2.1.3

Beheerder
Tot 2006 werden de duinen beheerd door Rijkswaterstaat en de dijken langs de
Waddenzee door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In 2006 is het
beheer van de duinen van dijkring 5 ook overgegaan naar het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier. Het Hoogheemraadschap beheert nu, op drie
voorlandkeringen na, de gehele dijk.
Bij wet is geregeld dat de provincies (Gedeputeerde Staten) de toezichthouders zijn op
alle primaire waterkeringen. De beheerder moet over de zesjaarlijkse toetsing over de
algemene waterstaatkundige toestand van de primaire waterkeringen verslag
uitbrengen aan Gedeputeerde Staten. Ook moet de beheerder voor bijvoorbeeld een
dijkversterking goedkeuring vragen aan Gedeputeerde Staten. De Gedeputeerde
Staten rapporteert aan de Minister. In dijkring 5 is één provincie vertegenwoordigd:
Noord-Holland.

2.2

Ontstaansgeschiedenis
Gedurende één van de ijstijden van het pleistoceen, het Saalien, was Texel bedekt met
landijs uit Scandinavië. Dit landijs voerde keileem mee, dat door het ijs werd
opgestuwd. De Hoge Berg op Texel is het duidelijkste voorbeeld hiervan (Figuur 12).
In de daaropvolgende ijstijd, het Weichselien, werden grote hoeveelheden materiaal
verstoven tot dekzandpakketten. Gedurende het Holoceen werden de laagten tussen
de keileemopduikingen en het dekzand opgevuld met Zeeklei.
Aan de Noordzeezijde ontstond in de loop van de 13e eeuw een boogvormige reeks van
duinketens, van De Hors in het zuiden tot De Koog in het noorden (Figuur 10). Ten
noorden van het toenmalige eiland Texel lag het eilandje Eijerland, dat voornamelijk
uit duinen bestond. Rond 1629 slaagde men erin door het plaatsen van zandbinders,
beide delen van Texel met elkaar te verbinden. Pas in 1835 werd het vóór deze
stuifdijk aangeslibde zand bedijkt. Daarna volgde in de 2e helft van de 18e eeuw polder
de Eendracht, de prins Hendrik polder en polder het Noorden.
Het oudste gedeelte van het huidige Texel beslaat globaal de streek tussen Den Hoorn,
Den Burg, Hoge Berg, De Waal en Oosterend en wordt nu nog het 'oude land'
genoemd (Figuur 10).
Het eiland verplaatst zich langzaam in zuidelijke richting. In plaats van de
aanwezigheid van kilometers breed strand in het noorden rond 1864 is nu een
basaltglooiing nodig om de vuurtoren te beschermen. De aanleg van een strekdam
resulteert sinds kort weer in aanlanding. Elders weggeslagen zand wordt aan de
zuidzijde van Texel weer afgezet.
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Figuur 12: Hoogteligging dijkring 5.

2.3

Recente geschiedenis: bedreigingen en versterkingen

2.3.1

Overstromingsrampen
•
•

•

In het zuiden van Texel zijn rond het jaar 1450-1500 de eerste polders aangelegd.
Deze polders zijn getroffen door een overstroming in 1555, 1571 en 1591.
Verdere uitbreiding van de polders in het zuiden leidde tot het inpolderen van de
polder Hoorn en Burg, nu beter bekend als de Prins Hendrikpolder. Door slecht
onderhoud overstroomde deze polder in 1792.
De meest recente overstroming dateert uit 1953, waarin de dijk van polder de
Eendracht doorbrak. Hierbij waren zes slachtoffers te betreuren, zij hadden vlak
voor de doorbraak nog werkzaamheden verricht om de dijk te versterken.

Na elke overstroming werden herstelwerkzaamheden in gang gezet om het land weer
bewoonbaar te maken en te beschermen tegen nieuwe overstromingen. Na de
watersnoodramp van 1953 werd door de Deltacommissie de fundamenten van het
huidige hoogwaterbeschermingsbeleid gelegd. Daarbij werd een nieuwe
veiligheidsfilosofie geïntroduceerd waarin de kosten van dijkverzwaring werden
afgewogen tegen de verlaging van het overstromingsrisico. Hoewel de beschouwing
van de Deltacommissie uitging van overstromingskansen konden deze destijds niet
berekend worden. Daarom werden de economisch optimale overstromingskansen
vertaald naar overschrijdingskansen van waterstanden die de waterkeringen moesten
kunnen keren. Tussen overstromingskansen en overschrijdingskansen bestaat echter
geen eenduidige relatie (zie ook paragraaf 1.3).
2.3.2

Versterking van de kustzone
In de periode 1960 (zeedijk Prins Hendrikpolder) tot 1981, is de Waddenzeedijk op
deltahoogte gebracht. Hierbij zijn de dijken niet alleen verhoogd maar ook verbreed.
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Figuur 13: Dijkversterking in de buurt van haven De Oudeschild (bron: C. Veld).

Daarnaast is een asfaltdijk aan de zeezijde van de vuurtoren aangelegd (Figuur 14).
Deze is aangelegd omdat de zee, tijdens een grote storm in 1954, grote stukken duin
had weggeslagen.

Figuur 14: Weggeslagen duin aan de zeezijde van de vuurtoren (bron: HVT2).

2.3.3

Recente dijkversterkingen
De volgende twee projecten vinden plaats in het kader van het landelijk hoogwater
beschermingsprogramma:
•
Versterking bekleding in de Mokbaai (reeds uitgevoerd);
•
Versterking Waddenzeedijken.

2

Historische Vereniging Texel.
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2.4

Vakindeling categorie-a kering
Ten behoeve van de faalkansberekeningen is de categorie-a kering van dijkring 5
onderverdeeld in vakken. Per vak zijn voor de verschillende faalmechanismen
faalkansen berekend. De vakindelingen voor de dijken en de duinen zijn afzonderlijk
opgesteld, omdat voor beide andere criteria gelden waarop vakken gedefinieerd
worden.

2.4.1

Vakindeling dijken
Conform de standaardaanpak van VNK2 zijn er vakgrenzen aangenomen in de
volgende gevallen:
•
Verandering van de categorie waartoe de waterkering behoort;
•
Verandering van het type waterkering;
•
Grens van het beheersgebied van het Hoogheemraadschap;
•
Grens van een ringdeel;
•
Dijknormaal;
•
Geometrie;
•
Bodemeigenschappen;
•
Dusdanige verandering in belasting en/of sterkte-eigenschappen dat niet langer
sprake is van een homogene belasting en/of van homogene sterkteeigenschappen.
De primaire waterkering langs de Waddenzee is redelijk uniform met op een aantal
locaties bijzonderheden als de haven van Oudeschild, Molwerk, de veerhaven en de
drie kapen. Voor het berekenen van de faalkansen van deze kering leveren niet alle
faalmechanismen overal een relevante bijdrage aan het overstromingsrisico.
Faalmechanismen zijn voor het definiëren van de vakgrenzen niet beschouwd indien in
de tweede toetsronde is gebleken dat het faalmechanisme niet van toepassing is of dat
er een ruime veiligheidsmarge aanwezig is. Ook het beheerdersoordeel is
meegenomen bij de selectie van faalmechanismen en het opstellen van de vakindeling.
Voor de vakindeling van de dijken onder het beheer van het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier is de vakindeling overgenomen van de tweede toetsronde en
zijn extra vakken toegevoegd op basis van de vakindeling voor het toetsspoor
Overloop / Golfoverslag (HT). Deze is aangevuld met vakgrenzen die volgen uit de
door VNK2 gehanteerde criteria. Er is aangesloten op de vakindeling uit de tweede
toetsronde om een vergelijking van de resultaten van de voorliggende studie met de
resultaten van de tweede toetsronde te vereenvoudigen. In totaal zijn er 26
dijkvakken gedefinieerd.

2.4.2

Vakindeling duinen
Conform de standaardaanpak van VNK2 zijn er vakgrenzen aangenomen in de
volgende gevallen:
•
Verandering van de belastingparameters;
•
Verandering van de oriëntatie van de duinen;
•
Verandering van de korreldiameters;
•
Verandering van de mate van aanzanding en/of erosie;
•
Verandering van de vorm van het duinprofiel;
•
Aanwezigheid van constructieve elementen;
•
Grens van een ringdeel;
•
Grens van het beheersgebied van het hoogheemraadschap.
Naast deze criteria is ook het beheerdersoordeel meegenomen bij het opstellen van de
vakindeling. In totaal zijn er 11 duinvakken gedefinieerd.
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2.4.3

Overzicht vakindeling
Een overzicht van de vakindeling is gegeven in Figuur 15 (vakgrenzen zijn aangegeven
door zwarte markeringen). Een gedetailleerder beeld van de vakgrenzen, inclusief dijken strandpaalnummering, locatieaanduidingen en bijbehorende ringdelen, is gegeven
in Bijlage C.

Figuur 15: Vakindeling dijkring 5.

2.5

Kunstwerken
In totaal bevinden zich 10 kunstwerken zoals gemalen en uitwateringssluizen in de
primaire kering van dijkring 5. Niet alle kunstwerken zijn in de risicoanalyse voor
dijkring 5 meegenomen. Op basis van een aantal criteria is een weloverwogen keuze
voor deze kunstwerken gemaakt. De criteria zijn dusdanig opgesteld, dat de
kunstwerken die niet beoordeeld zijn, geen significante invloed hebben op de
overstromingskans en het overstromingsrisico. De criteria hebben betrekking op
resultaten van de tweede toetsronde, het oordeel van de beheerder en kenmerkende
afmetingen van de kunstwerken (bv leidingdiameter in het geval van een gemaal).
In Tabel 6 is een overzicht gegeven van alle kunstwerken. Aangegeven is tevens of ze
beoordeeld (geselecteerd) zijn of niet. De ligging van de geselecteerde kunstwerken is
getoond in Figuur 16.
Nr

Naam/Locatie

Geselecteerd

K1

Gemaal Eijerland

Ja

K2

Pomphuis Krassekeet

Ja

K3

Gemaal Prins Hendrikpolder

Ja

K4

Gemaal Dijkmanshuizen

Ja

K5

Gemaal de Schans

Ja

K6

Voormalig Gemaal Krassekeet

Nee
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Nr

Naam/Locatie

Geselecteerd

K7

Gemaal de Zandkres

Nee

K8

Lozingduiker ’t Horntje

Nee

K9

Hevelleiding polder Wassenaar

Nee

K10

Hevelleiding (vispassage Eijerland)

Nee

Tabel 6:

Overzicht van de kunstwerken

Van de kunstwerken die zijn geselecteerd volgt hieronder een korte beschrijving:
Gemaal Eijerland
Dit gemaal, waarvan de functie het uitmalen van water uit de polder is, ligt bij dijkpaal
24,55 (aan de rand van het dorp Cocksdorp) met als buitenwater de Waddenzee en als
binnenwater de polder Eijerland. Het gemaal is gebouwd in 1952 en bij de
dijkversterking van 1966 is het gemaal verlengd richting Waddenzee. De
instroomconstructie en het pomphuis bevinden zich binnendijks in de polder. De beide
pompen hebben elk een capaciteit van 150 m³/uur. Zowel het pomphuis, de
instroomconstructie, de persleidingen en de uitstroomconstructie zijn gefundeerd op
palen. Ter plaatse van het pomphuis sluiten de persleidingen met een kattenrug aan
op het pomphuis. De persleidingen hebben een diameter van 1,40 m. In het
buitentalud bevindt zich nog een schuivenschacht. Het gemaal beschikt met een
terugslagklep (uitstroomwerk), een automatische hoogwaterschuif (schuivenschacht)
en een schuif (pomphuis), over een drietal keermiddelen. Het gemaal wordt
voornamelijk in het stormseizoen ingezet. Hierbij is een gemiddelde maalfrequentie
van 1 keer per dag door de beheerder opgegeven.
Pomphuis Krassekeet
Dit gemaal, waarvan de functie het spuien van overtollig water uit de achterliggende
polder is, ligt bij dijkpaal 17,2. Het buitenwater wordt gevormd door de Waddenzee en
het binnenwater is afkomstig uit de polder Eijerland. Het gemaal is in 1979 gebouwd
en beschikt over een tweetal pompen met elk een capaciteit van 225 m³/uur. De
pompen worden automatisch ingezet, waarbij in het stormseizoen 2 maal daags een
pompvraag voorkomt. De gemiddelde pompduur per dag in het stormseizoen bedraagt
6-8 uur. De instroomconstructie en het pomphuis bevinden zich beide binnendijks. De
betonnen persleidingen (afmetingen 1,20×1,20 m) sluiten aan op de in het buitentalud
opgenomen schuivenschacht. Van daaruit vervolgen de leidingen hun weg naar het
uitstroomwerk. De gehele constructie is op staal gefundeerd. Het gemaal beschikt over
een drietal sluitmiddelen te weten; terugslagklep (uitstroomwerk), automatische
hoogwaterschuif (schuivenhuis) en een automatische tolklep. Zowel tolklep als
terugslagklep sluiten automatisch bij het afslaan van de pompen.
Gemaal Prins Hendrikpolder
Dit gemaal ligt bij dijkpaal 4.6 en loost water uit de Prins Hendrikpolder op de
Waddenzee. Het gemaal dateert uit 1957 en beschikt over een tweetal pompen. Deze
verschillende pompen hebben een capaciteit van respectievelijk 20 m³/minuut en 90
m³/minuut. De pompen zijn via een broekstuk aangesloten op de enige persleiding
met een diameter van 1,0 m. In 1997 heeft nog een grote reconstructie
plaatsgevonden waarbij het uitstroomwerk en de grote pomp van het gemaal
vervangen zijn. Het instroomwerk en het pomphuis zijn binnendijks gelegen. De
schuivenschacht bevindt zich in het buitentalud. Het water stroomt uiteindelijk in de
Waddenzee door het uitstroomwerk. De gehele constructie is op palen gefundeerd. Het
gemaal is voorzien van een terugslagklep in het uitstroomwerk, een automatische
hoogwaterschuif in de schuivenschacht en een terugslagklep voor elke pomp ter
plaatse van het broekstuk in de persleiding.

26

Gemaal Dijkmanshuizen
Dit gemaal, gelegen bij dijkpaal 11,4 loost water uit de Gemeenschappelijke polders op
de Waddenzee. De gehele constructie bestaat uit een pompgebouw, een maalkom
(beide binnendijks), 2 uitstroomkokers (1,70×1,20 m), twee kleppenschachten (1 in
het binnentalud en 1 in het buitentalud) en een uitstroomwerk. In 1940 is het gemaal
gebouwd, maar uit die tijd stamt alleen nog het pompgebouw. De rest van de huidige
constructie stamt uit 1975. De gehele constructie is op staal gefundeerd. De pompen
malen het water in de maalkom waarna het onder vrij verval de Waddenzee in kan
stromen. In de beide kleppenschachten bevinden zich per leiding een automatische
klep. Direct na de pompen zijn terugslagkleppen aanwezig tussen pompgebouw en
maalkom. In het stormseizoen zijn er gemiddeld drie maalvragen per dag.
Gemaal de Schans
Dit gemaal is wel meegenomen in de risicoanalyse, maar is niet los geschematiseerd.
Dit omdat het een broertje/zusje is van gemaal Dijkmanshuizen. Dit wil zeggen dat de
invoerparameters van het gemaal Dijkmanshuizen ook ingevoerd worden voor het
gemaal de Schans, maar waarbij wel de hydraulische randvoorwaarden van gemaal de
Schans worden gebruikt. Gemaal de Schans lijkt wat constructie betreft precies op
gemaal Dijkmanshuizen. Het gemaal is gelegen bij dijkpaal 7.
In Tabel 7 is een overzicht opgenomen van de kunstwerken die niet zijn meegenomen
in de risicoanalyse voor dijkring 5, waarbij ook de redenen zijn aangegeven voor het
niet beschouwen van deze kunstwerken.
Nr

Naam/Locatie

Reden voor weglating

K6

Voormalig Gemaal Krassekeet

Niet beoordelen omdat het object geen direct
waterkerende functie meer heeft. Ter plaatse van de
voormalige watergang is een betonnen wand
aangebracht. Het gemaal bestaat niet meer.

K7

Gemaal de Zandkres

Ø200 leiding, ligt met kattenrug in dijk en bevindt zich
in voorlandkering. Mede door de kleine diameter is het
overstromingsrisico verwaarloosbaar klein.

K8

Lozingduiker ’t Horntje

Deze duiker bestaat niet meer en is verwijderd.

K9

Hevelleiding polder Wassenaar

Ø216, hevelleiding, door de kleine/beperkte
leidingdiameter is het overstromingsrisico
verwaarloosbaar klein.

K10

Hevelleiding (vispassage
Eijerland)

Ø216, hevelleiding, door de kleine/beperkte
leidingdiameter is het overstromingsrisico
verwaarloosbaar klein.

Tabel 7:

Overzicht van de kunstwerken waarvoor geen faalkans is bepaald.
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Figuur 16: Ligging van de kunstwerken in dijkring 5.
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3

Overstromingskans

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop de overstromingskans is berekend en toont de
resultaten van de uitgevoerde berekeningen.
3.1

Aanpak en uitgangspunten
De berekeningen van de overstromingskans van de dijkring en de faalkansen van de
dijkvakken en kunstwerken zijn uitgevoerd met behulp van het programma PC-Ring
[Ref 26 - Ref 28]. De faalkansen voor het faalmechanisme “macrostabiliteit
binnenwaarts” zijn met behulp van aparte procedures buiten PC-Ring berekend. De
voor dit faalmechanisme berekende faalkansen dienden wel weer als invoer voor PCRing bij het berekenen van de overstromingskans.
De betreffende belastingmodellen zijn afgestemd op de thermometerwaarden van
2006 (TMR2006). In deze waarden zijn de gegevens en inzichten tot en met 2006
verwerkt. In paragraaf 3.2 zal nader worden ingegaan op de randvoorwaarden die
gebruikt zijn voor de faalkansberekening van dijkring 5.
Ten behoeve van de berekening van de faalkans is eerst per vak bepaald welke
faalmechanismen op welke locaties relevant zijn. Daarbij is gebruik gemaakt van de
resultaten en onderliggende gegevens uit de tweede en derde toetsronde en het
oordeel van de beheerder. Per faalmechanisme is per vak een schematisatie van de
waterkering opgesteld (bepaling hoogte, intree- en uitreepunt, gemiddelden,
spreidingen et cetera). Op vakniveau zijn, indien relevant, verschillende
gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om een beeld te krijgen van de invloeden van
alternatieve schematisaties. Voor een uitgebreide toelichting op de vakindeling,
selectie van faalmechanismen en de opgestelde schematisaties per faalmechanisme en
vak wordt verwezen naar het achtergrondrapport [Ref 29].

3.2

Hydraulische randvoorwaarden
De gebruikte randvoorwaarden voor bepaling van de faalkansen zijn de Thermometer
Randvoorwaarden 2006. De thermometer randvoorwaarden zijn gebaseerd op de
hydraulische randvoorwaarden 2006 (HR2006) met daarin de nieuwste inzichten tot
2006 verwerkt die niet in de HR2006 zijn meegenomen. Voor de Waddenzee leiden
deze nieuwe inzichten niet tot andere randvoorwaarden dan de HR2006. Om de
randvoorwaarden geschikt te maken voor de probabilistische PC-Ring berekening is er
voor een aantal locaties een aanpassing doorgevoerd zodat deze goed aansluit bij de
HR2006. De Waddenzee randvoorwaarden zijn de laatste jaren onderwerp van
discussie en worden daarom voor de toetsing van 2011-2016 aangepast. Dit zal leiden
tot nieuwe hydraulische randvoorwaarden, de HR2011. In de nu berekende faalkansen
zijn deze aanpassingen niet meegenomen.

3.3

Voorlandkeringen
Op drie locaties langs de dijken aan de Waddenzee is een voorlandkering aanwezig. Dit
is van belang voor de berekende faalkansen voor de faalmechanismen “overloop en
golfoverslag” (reductie golfbelasting) en “falen bekleding en erosie dijklichaam”.
Als er een randvoorwaardenpunt beschikbaar is tussen de voorlandkering en de
primaire kering dan is het mogelijk dit randvoorwaarde punt te gebruiken. De
voorlandkering is daarmee onder maatgevende omstandigheden stabiel verondersteld,
dit kan tot een faalkans leiden die mogelijk te laag is. Is er geen randvoorwaardenpunt
tussen de voorlandkering en de primaire kering aanwezig, dan wordt een punt gebruikt
dat buiten de voorlandkering ligt.
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Hiermee is de belasting op de primaire kering groter dan in de praktijk verwacht wordt
en is de berekende faalkans zeer waarschijnlijk conservatief. Voor de drie aanwezige
locaties is er voor gekozen om een randvoorwaarde punt te gebruiken dat buiten de
voorlandkering ligt. In paragraaf 3.6.2 zal hier voor het faalmechanisme “Beschadiging
bekleding en erosie dijklichaam” nader op in worden gegaan, voor het mechanisme
“overloop en golfoverslag” is er geen probleem.
3.4

Beschouwde faalmechanismen

3.4.1

Faalmechanismen dijken
Bij de bepaling van de faalkans van de dijken worden in VNK2 de volgende
faalmechanismen beschouwd:
•
Overloop en golfoverslag
•
Macrostabiliteit binnenwaarts
•
Opbarsten en piping
•
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam
Overloop
enen
golfoverslag
overloop
golfoverslag

Opbarsten
en piping
opbarsten
en piping

Macrostabiliteit
binnenwaarts
afschuiving binnentalud
afschuiving

Beschadiging bekleding en erosie
beschadiging bekleding
dijklichaam

Figuur 17: Beschouwde faalmechanismen dijken.

Overloop en golfoverslag
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat grote hoeveelheden water over de dijk
heen lopen of slaan. Bij aflandige wind of bij anderszins zeer kleine golfhoogten wordt
het bezwijken beschreven door het faalmechanisme overloop. In andere gevallen door
het faalmechanisme golfoverslag.
Macrostabiliteit binnenwaarts
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat een deel van de dijk ten gevolge van
langdurige hoge waterstanden instabiel wordt en daarna afschuift of opdrijft.
Opbarsten en piping
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat het zand onder de dijk wordt
weggespoeld. Door de druk van het water zal eerst, indien aanwezig, de afsluitende
laag opbarsten. Vervolgens kunnen zogenaamde pijpen ontstaan waardoor het zand
wegspoelt en de dijk inzakt.
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat eerst de bekleding wordt beschadigd
door de golfaanval waarna de grootte van de doorsnede van de dijkkern door erosie
wordt verminderd en de dijk inzakt.
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De faalmechanismen zettingsvloeiing, afschuiven voorland, afschuiven buitentalud,
micro-instabiliteit en verweking worden binnen VNK2 niet in de berekening
meegenomen.
3.4.2

Faalmechanismen duinen
Bij de duinen wordt het faalmechanisme duinafslag beschouwd. Door het afslaan van
een duin tijdens storm kan een bres ontstaan (Figuur 18). Het kritieke afslagpunt
wordt bepaald op basis van het grensvolume dat bij de beschouwde condities aanwezig
dient te zijn. Zoals in ENW-TRDA2006 [Ref 32] staat beschreven wordt aangenomen
dat er een doorbraak van het duin zal optreden als het afslagpunt landwaarts van het
kritieke afslagpunt komt te liggen.

Figuur 18: Het faalmechanisme duinafslag.

3.4.3

Faalmechanismen kunstwerken
Voor de bepaling van de faalkans van een kunstwerk wordt rekening gehouden met de
volgende faalmechanismen (zie ook Figuur 19):
• Overloop en golfoverslag
• Niet-sluiten van afsluitmiddelen
• Achterloopsheid en onderloopsheid
• Constructief falen
Overloop
en golfoverslag
en golfoverslag
overloop

Niet-sluitenniet sluiten

Achterloopsheid en
achterloopsheid en
onderloopsheid

Constructief falen

constructief falen

onderloopsheid
onderloopsheid

Figuur 19: Beschouwde faalmechanismen kunstwerken.

Overloop en golfoverslag
Bij het faalmechanisme overloop en golfoverslag bezwijkt het kunstwerk ten gevolge
van erosie achter het kunstwerk door overloop en overslag. De beoordeling van het
kunstwerk is gebaseerd op een vergelijking van de kerende hoogte in gesloten
toestand met de overschrijdingsfrequentielijn van de buitenwaterstand.
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Niet-sluiten van afsluitmiddelen
Bij het mechanisme niet-sluiten van kunstwerken wordt de waterkering als bezweken
beschouwd als de beweegbare kering niet gesloten is én het debiet groter is dan het
kritieke debiet. De hoofdoorzaken van falen betreffen de volgende fasen:
•
Fase 1: Falen sluiting.
•
Falen van de sluiting vindt plaats door falen van het sluitproces en door falen van
het herstel achteraf.
•
Fase 2: Falen door instroming.
•
Falen vindt plaats als het instromende debiet groter is dan het kritieke debiet dat
vanuit de sterkte van de achter het kunstwerk aanwezige bodembescherming
toelaatbaar is. Indien de erosie die dan optreedt, leidt tot ondergraving van het
object, zal bezwijken optreden.
Achterloopsheid en onderloopsheid
Op het contactvlak tussen grond en kunstwerk kan onder en/of langs het kunstwerk
een grondwaterstroming ontstaan die tot kwel kan leiden. Bij toenemende kwel
kunnen zandmeevoerende wellen ontstaan, waardoor ondermijning van het kunstwerk
kan optreden. Aangenomen wordt dat bij het optreden en constateren van piping bij
kunstwerken er geen tegenmaatregelen getroffen kunnen worden. In de beschrijving
van de grenstoestandfuncties wordt onderscheid gemaakt in twee methoden: Bligh
voor alleen horizontale kwelwegen langs het kunstwerk en Lane voor gecombineerde
horizontale en verticale kwelwegen onder en langs het kunstwerk.
Constructief falen
Bij het faalmechanisme constructief falen is de beoordeling van het kunstwerk
gebaseerd op een beschouwing van de constructieve sterkte en stabiliteit in relatie tot
de belastingen bij het keren van hoogwater. Bij deze beoordeling zijn de volgende
mechanismen van toepassing:
•
Falen door bezwijken van de keermiddelen ten gevolge van vervalbelasting
•
Falen door functieverlies ten gevolge van een aanvaring (schutsluizen)
•
Falen door metastabiliteitsverlies van het kunstwerk of delen daarvan waardoor
het kunstwerk zijn contact met de waterkering zodanig verliest dat erosie om het
kunstwerk optreedt.
Beoordelingsmethode
Voor een aantal typen kunstwerken is binnen het project VNK2 een methode
ontwikkeld om faalkansen te berekenen voor de verschillende faalmechanismen. Het
gaat om de volgende typen kunstwerken: schutsluizen, keersluizen, in- en
uitwateringssluizen, coupures, tunnels en gemalen. Uitwaterende leidingen worden
beschouwd als uitwateringssluizen.
Het falen van een kunstwerk door het optreden van overloop en golfoverslag, nietsluiten van afsluitmiddelen of het bezwijken van afsluitmiddelen leidt op zichzelf niet
tot het ontstaan van een bres in de waterkering. Daarvoor is het ook nog nodig dat er
erosie van de achterliggende bodembescherming optreedt, waardoor het kunstwerk
geheel bezwijkt en er daadwerkelijk een bres kan optreden. Het optreden van erosie is
afhankelijk van de sterkteparameters van de aanwezige bodembescherming. Binnen
VNK2 wordt voor de hierboven genoemde faalmechanismen zowel de kans van
optreden van een faalmechanisme als de kans van het optreden van erosie bepaald en
gecombineerd, zodat uiteindelijk een bezwijkkans (kans op bresvorming) wordt
uitgerekend. Voor dijkring 5 is het mechanisme overloop en golfoverslag een
uitzondering omdat de beschouwde kunstwerken zich achter of in de dijk bevinden
hierdoor wordt dit mechanisme voor de kunstwerken niet meegenomen.
Bij de mechanismen achterloopsheid/onderloopsheid en algehele instabiliteit wordt
verondersteld dat de standzekerheid direct verloren gaat op het moment dat het
faalmechanisme optreedt, zodat bresvorming plaatsvindt.
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De bijbehorende faalkans wordt daarom beschouwd als kans op het ontstaan van een
bres. Hiermee is de beoordeling van de kunstwerken in analogie met de beoordeling
van de dijken en duinen. Voor elk kunstwerk wordt per faalmechanisme het aanwezige
verval over het kunstwerk en het instromende debiet bepaald op het moment van
falen van (onderdelen van het) kunstwerk.
3.5

Niet beschouwde faalmechanismen
Niet alle faalmechanismen kunnen met het VNK2-instrumenarium worden
doorgerekend. Zodoende worden ondermeer de faalmechanismen zettingsvloeiing,
afschuiven voorland, afschuiven buitentalud, micro-instabiliteit en verweking binnen
VNK2 niet in de faalkansberekeningen meegenomen.

3.6

Berekende overstromingskansen
Hoewel VNK2 een beeld geeft van de overstromingsveiligheid dienen de resultaten van
VNK2 niet te worden verward met die van een toetsing in het kader van de Waterwet.
In de toetsing wordt beoordeeld of de primaire waterkeringen voldoen aan de
wettelijke normen. Deze normen zijn niet gedefinieerd als overstromingskansen maar
als overschrijdingskansen van waterstanden die de waterkeringen veilig moeten
kunnen keren, rekening houdend met alle factoren die het waterkerend vermogen
beïnvloeden. Omdat de wettelijke normen geen betrekking hebben op
overstromingskansen kunnen zij niet zondermeer worden gelegd langs de uitkomsten
van VNK2.

3.6.1

Overstromingskans en faalkansen per faalmechanisme
De berekende overstromingskans voor de categorie a-kering van dijkring 5 is
1/130 per jaar, dit is de kans op een dijkdoorbraak in dijkring 5. Deze overstromingskans heeft betrekking op de kans dat er ergens in de dijkring een overstroming
plaatsvindt. Afhankelijk van de breslocatie(s) worden verschillende delen van het
dijkringgebied getroffen. In Tabel 8 zijn de faalkansen (kans per jaar) voor de
verschillende faalmechanismen weergegeven.
Type waterkering

Faalmechanisme

Dijk

Overloop en golfoverslag
Macrostabiliteit binnenwaarts
Opbarsten en piping
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam

Duin

Duinafslag

Kunstwerk

Overloop en golfoverslag
Niet sluiten
Piping
Constructief falen

Overstromingskans
Tabel 8:

Faalkans (per jaar)
1/67.000
1/1.300
1/200
1/1.500
1/108.000
1/176.000
1/600
1/772.000
1/130

Berekende faalkansen (kans per jaar) per faalmechanisme.

De faalkansbijdragen van de faalmechanismen “overloop en golfoverslag”, en
“duinafslag” zijn van een vergelijkbare ordegrootte. De faalkansbijdragen van de
faalmechanismen “Opbarsten Piping”, “Macrostabiliteit binnenwaarts”, “Beschadiging
bekleding en erosie dijklichaam” en “Piping Kunstwerken” zijn relatief hoog en hebben
een grote bijdrage aan de overstromingskans van de dijkring. Het beeld van de
faalkansen is consistent met het toetsoordeel in de tweede toetsronde.
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De som van de faalkansen per faalmechanisme (1/125 per jaar) is niet exact gelijk aan
de berekende overstromingskans (1/130 per jaar). Dit is het gevolg van afhankelijkheden tussen de faalmechanismen. In Figuur 20 is een overzicht opgenomen van de
procentuele bijdragen van verschillende faalmechanismen aan de som van de
faalkansen per faalmechanisme. Hierin is duidelijk te zien dat het faalmechanisme
“opbarsten piping” voor meer dan 50 procent de totale ringkans bepaald.

Figuur 20: Procentuele bijdragen van verschillende faalmechanismen aan de som van de faalkansen per mechanisme (deze som is niet exact gelijk aan de overstromingskans).

3.6.2

Faalkansen dijken
De resultaten van de berekende faalkansen zijn per faalmechanisme en vak
weergegeven in Tabel 9. Indien op voorhand kon worden aangegeven dat de faalkans
van een faalmechanisme op een bepaalde locatie verwaarloosbaar is, dan is voor het
bewuste vak geen faalkans berekend voor dat faalmechanisme3.
faalkans (per jaar) per faalmechanisme
Vak nr.

3

Overloop
golfoverslag

Opbarsten en
piping

Beschadiging
Macrostabiliteit
bekleding en
binnenwaarts
erosie dijklichaam

Gecombineerd

1_00

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000

1_01

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000

1_02

< 1/1.000.000

1/400

1/47.000

1_03

< 1/1.000.000

1/5.200

1/32.000

1_04

< 1/1.000.000

1/19.000

1/19.000

2_05

< 1/1.000.000

1/266.000

1/266.000

2_06

< 1/1.000.000

1/49.000

1/49.000

2_07

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000

1/38.000

1/38.000

3_08

1/88.000

1/13.100

< 1/1.000.000

1/11.000

3_09

1/166.000

1/1.600

< 1/1.000.000

1/1.600

4_10

1/343.000

< 1/1.000.000

1/342.000

1/400
1/1.300

1/1.000

Deze verwachting is gebaseerd op de onderliggende gegevens van de toetsing, in combinatie met het oordeel
van de beheerder. Indien niet met zekerheid gesteld kon worden dat een faalkans verwaarloosbaar is, is een
faalkans berekend. Dit is (mede) debet aan het grote aantal berekende faalkansen die verwaarloosbaar klein
zijn.
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faalkans (per jaar) per faalmechanisme
Vak nr.

Overloop
golfoverslag

Opbarsten en
piping

Beschadiging
Macrostabiliteit
bekleding en
binnenwaarts
erosie dijklichaam

4_11

< 1/1.000.000

1/283.000

5_12

1/705.000

1/10.000

5_13

< 1/1.000.000

1/13.000

5_14

< 1/1.000.000

1/1.700

1/18.000

5_15

< 1/1.000.000

1/50.000

1/279.000

5_16

< 1/1.000.000

6_17

< 1/1.000.000

6_18

1/97.000

Gecombineerd
1/282.000

< 1/1.000.000

1/9.000
1/13.000
1/1.600

< 1/1.000.000

1/42.000

1/146.000

1/144.000

1/39.000

1/109.000

1/29.000

< 1/1.000.000

1/3.000

< 1/1.000.000

1/3.000

7_19

< 1/1.000.000

1/13.000

1/46.000

7_20

< 1/1.000.000

1/13.000

1/4.800

1/3.500

8_21

< 1/1.000.000

1/8.100

1/8.100

9_22

< 1/1.000.000

1/3.700

1/3.700

9_23

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000

9_23b

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000

13_36

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000

Overstromingskans
Tabel 9:

1/67.000

1/200

1/1.500

< 1/1.000.000

1/10.000

1/1.300

1/130

Berekende faalkansen voor de dijken van dijkring 5 (voor vakken zie Figuur 15).

Overloop en golfoverslag
De berekende faalkansen voor overloop en golfoverslag zijn voor vrijwel alle dijkvakken kleiner dan 1/1.000.000 per jaar. Voor de vakken 8 en 9 liggen de faalkansen
rond de 1/100.000 per jaar. Dit zijn de vakken in de haven van Oudeschild. Als voor
deze vakken naar de overloopkans wordt gekeken dan zijn de vakkansen veel kleiner,
kleiner dan 1/1.000.000 per jaar. Het meenemen de golfbelasting in de haven zorgt
voor een kans rond de 1/100.000 per jaar.
De berekende faalkansen geven een beeld dat consistent is met het beeld uit de
tweede toetsronde. In de tweede toetsronde kregen enkele vakken “Geen oordeel”. Dit
kwam doordat er geen eindoordeel over de kwaliteit van de grasmat op het
binnentalud kan worden gegeven. De modellen die in de toetsing en VNK2 worden
gehanteerd voor het bepalen van de weerstand van een dijk tegen overloop en
golfoverslag zijn niet aan elkaar gelijk. Zo is in de toetsing berekend dat het
overslagdebiet van deze vakken onder maatgevende omstandigheden rond de 1,0 liter
per seconde per meter ligt en dat de periode dat het overslagdebiet groter is dan 0,1
liter per seconde per meter maximaal 7 uur is [Ref 1, paragraaf 3.5.3]. In VNK2 wordt
daarentegen expliciet rekening gehouden met de sterkte van de lokaal aanwezige
grasbekleding. De veelal zeer kleine faalkansen die in VNK2 zijn berekend voor het
faalmechanisme “overloop en golfoverslag” houden verband met het feit dat de
overslagbelasting ten opzichte van de sterkte van de grasbekleding relatief laag is.
Opbarsten en piping
De berekende faalkans voor het faalmechanisme “opbarsten en piping” ligt voor één
vak (vak 2, Zeedijk Prins Hendrikpolder) relatief hoog, een faalkans van 1/400 per
jaar. De relatief grote faalkans wordt verklaard door een groot verval ten opzichte van
de kwelweglengte, een dik watervoerend zandpakket en doordat de kwelsloot de
deklaag doorsnijdt. In Figuur 21 is de kwelsloot van dijkvak twee weergegeven, hier is
uitredend kwelwater te zien.

35

Het verval kan verkleind worden door het kwelslootpeil op te zetten. In de standaardberekening is hier al rekening mee gehouden, voor dit vak is het kwelslootpeil 50
centimeter opgezet. Het extra opzetten van het kwelslootpeil met nogmaals 50
centimeter leidt tot een afname van de kans tot 1/900 per jaar4. Het toekennen van
extra kwelweglengte leidt ook tot een afname van de kans; vijf meter extra
kwelweglengte leidt tot een faalkans van 1/700 per jaar.
In de tweede toetsronde is dit vak op zowel de regel van Bligh als op Sellmeijer
afgekeurd op piping. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor de
Waddenzeedijken wordt dit vak op onder andere piping versterkt. Een mogelijke optie
is de kwelsloot met 40 meter te verplaatsen. Alleen deze maatregel zou al een grote
invloed op de faalkans hebben, de faalkans wordt hiermee met een factor 35
gereduceerd tot 1/13.000 per jaar.

Figuur 21: Uittredend kwelwater dijkvak 2, Zeedijk Prins Hendrikpolder.

Naast vak 2 hebben ook de vakken 9 en 14 een relatief grote faalkans voor het
faalmechanisme “opbarsten en piping”, orde 1/1.500 per jaar. Vak 9 ligt in de haven
van Oudeschild, hierbij is het verharde voorland vanwege de grote indringweerstand
meegenomen in de kwelweglengte. Het effect van de aanwezige damwanden op de
kwelweglengte is niet meegenomen. Het meenemen van 10 meter extra
kwelweglengte door de aanwezigheid van de damwanden leidt tot een reductie van de
faalkans tot 1/3.100 per jaar.
Voor vak 14, dp13.5 – dp15.0, wordt de relatief grote faalkans bepaald door het grote
verval over de kering in relatie tot de kwelweglengte, doordat de deklaag wordt
doorsneden door de kwelsloot, door de aanwezigheid van zandlagen en de
mogelijkheid van diepere zandlagen. Deze relatief grote faalkans wijkt af van het beeld
uit de toetsing. Een verklaring van het verschil tussen het beeld uit de toetsing en het
beeld uit het VNK resultaat is alleen mogelijk door middel van een gedetailleerde
vergelijking van de invoerwaarden van de Sellmeijer berekeningen.

4

Deze ingreep van het extra opzetten van de kwelslootpeil met 50 centimeter leidt wel tot wateroverlast in de dijkring.
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Na intensief en uitgebreid zoeken in de archieven van GeoDelft en HHNK zijn de
invoerwaarden van de Sellmeijer berekeningen uit de tweede toetsing niet
achterhaald. Dit maakt de detailvergelijking helaas niet mogelijk.
Dijkvak nummer 18, dp18.9 – dp20.1, heeft een faalkans van 1/3.000 per jaar. Dit is
ook een relatief grote faalkans. Ook deze kans wordt weer veroorzaakt doordat het
verval groot is ten opzicht van de kwelweglengte, er zandpakketten aanwezig zijn en
de kwelsloot de deklaag doorsnijdt. Dit komt niet helemaal overeen met het beeld uit
de toetsing, maar op basis van de achterliggende studies voor de toetsing blijkt uit de
resultaten van de Sellmeijer berekening dat de veiligheidsfactor net voldoende. Dit kan
dus de relatief grotere faalkans verklaren.
De overige vakken die beoordeeld zijn op “opbarsten en piping” hebben allemaal een
faalkans van 1/10.000 per jaar en kleiner. Dit komt overeen met het beeld uit de
tweede toetsronde.
Een vak dat in de faalkans berekening voor “opbarsten en piping” niet is meegenomen
maar mogelijk wel een bijdrage aan de faalkans zou kunnen leveren is dijkvak 36,
Molwerk. Op het moment van schematiseren van het faalmechanisme waren er niet
voldoende basisgegevens beschikbaar om een goede schematisatie van dit vak te
maken.
Hoewel dit vak tijdens de tweede toetsronde op het mechanisme “opbarsten en piping”
is goedgekeurd, is hier wel een kanttekening bij te maken. In de toetsing van dit vak
is namelijk de voorliggende sliblaag meegenomen in de beoordeling van het
mechanisme. Mocht deze sliblaag tijdens een hoogwater, door baggerwerkzaamheden
of erosie, niet aanwezig zijn dan zou hier een piping probleem kunnen ontstaan.
Macrostabiliteit binnenwaarts
De faalkans met betrekking tot het faalmechanisme binnenwaartse macrostabiliteit is
berekend voor vier profielen. Deze profielen zijn geselecteerd op basis van de
resultaten van de tweede toetsronde en na overleg met de beheerder. De
bijbehorende faalkansen zijn voor drie van de vier vakken verwaarloosbaar klein. Voor
de overige dijkvakken die niet zijn beschouwd zijn nog kleinere faalkansen te
verwachten. Dijkvak 3, dp4.4 – dp5.8, heeft voor het faalmechanisme macrostabiliteit
binnenwaarts een relatief grote faalkans van 1/1.300 per jaar. Deze faalkans wordt
veroorzaakt door de kans op het opdrijven van een gedeelte van de dijk. Dit is ook
onderkend in de tweede toetsronde, waarbij de beelden uit de toetsing en uit VNK
overeenkomen.
Afgezien van dijkvak nummer 3 is de kans op een dijkdoorbraak door het
faalmechanisme “macrostabiliteit binnenwaarts” overal verwaarloosbaar klein. In de
tweede toetsronde is echter een groot deel van de Waddenzeedijk afgekeurd op dit
faalmechanisme. Dat is voornamelijk gebeurd op basis van het toetsoordeel voor de
stabiliteit van de binnenberm. Het afschuiven van de binnenberm heeft echter weinig
tot geen effect op het waterkerende vermogen van de dijk, maar is wel een eis uit het
VTV (vanwege de begaanbaarheid). Dit is het verschil waarom er in de tweede toetsing
veel op macrostabiliteit binnenwaarts is afgekeurd en de faalkansen binnen VNK op
één locatie na zeer klein zijn.
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam
De berekende kansen voor falen bekleding en erosie dijklichaam liggen in het
noordelijke gedeelte van Texel wat hoger dan de voor de rest van de Texelse dijken
langs de Waddenzee. De faalkansen in het noorden liggen rond de 1/4.000 tot 1/8.000
per jaar. Deze faalkansen worden bepaald door het falen van de steenzetting en het
falen van de asfaltlaag op het buitentalud.
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In de toetsing is voor veel van de bekledingstypen tot “Geen oordeel” gekomen en is
er veel afgekeurd op basis van de grasbekleding. Dit is niet terug te zien in de
faalkansen van de bekleding. Een belangrijk verschil tussen de berekeningsmethode
binnen VNK en de beoordeling in de toetsing is dat in de toetsing wordt gekeken naar
het falen van de bekleding en niet naar de kans op een doorbraak ten gevolge van
erosie van het dijklichaam.
In VNK2 wordt daarentegen gekeken naar de kans dat er een bres ontstaat door het
falen van de bekleding.
Voor de vakken 1, 13 en 23 is er in Tabel 9 geen faalkans opgenomen voor het
faalmechanisme beschadiging bekleding en erosie dijklichaam. Dit komt omdat op
deze locaties voor de primaire kering een voorlandkering aanwezig is. Bij de
berekening van de faalkans voor dit faalmechanisme is het alleen mogelijk een
hydraulisch belastingpunt te gebruiken dat buiten de voorlandkering ligt. In de
berekening wordt dan verondersteld dat er geen voorlandkering of hoog voorland
aanwezig is. Dit leidt voor deze drie vakken tot onrealistisch grote faalkansen. Omdat
er geen andere hydraulische belasting beschikbaar is worden deze onrealistische
waarden verder niet meegenomen in de berekening van het overstromingsrisico.
De bekleding van deze drie vakken bestaat volledig uit gras en is in de tweede
toetsronde afgekeurd. De voorlandkeringen bestaan wel deels uit een steenbekleding
en beschermen de achterliggende primaire kering, de voorlandkeringen zijn echter te
laag.
Naast bovengenoemde punten is een belangrijke opmerking bij het berekenen van de
faalkans voor het mechanisme beschadiging bekleding en erosie dijklichaam dat een
aantal invoer parameters, die als determinist moeten worden ingevoerd, zeer veel
invloed hebben op de faalkans, bijvoorbeeld de afmeting van de basaltstenen.
Op Texel is deze bekleding aanwezig en bestaat uit verschillende afmetingen
(Figuur 22). Deze afmeting als determinist opgeven kan al snel leiden tot een
onrealistisch antwoord. Op basis van de aanwezige stenen is een gemiddelde waarde
bepaald die is gebruikt in de berekening van de overstromingskans. In de
achtergrondrapportage zijn diverse gevoeligheidsanalyses opgenomen [Ref 29].

Figuur 22: Basaltbekleding dijkring 5.
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3.6.3

Faalkansen duinen
De resultaten van de faalkansberekeningen voor duinafslag zijn weergegeven in
Tabel 10. Voor één vak, Robbengat, is geen resultaat in de tabel opgenomen omdat
voor dit vak geen hydraulische randvoorwaarden beschikbaar zijn. In de toetsing is dit
duinvak afgekeurd voor het toetsspoor “duinafslag”.
Dit is gedaan door één hydraulische belasting van buitengaats naar binnengaats te
vertalen. Dit is echter niet voldoende om een probabilistische berekening uit te voeren.
VakNr.

Naam duinvak

Raai Begin

Raai Eind

Faalkans (per jaar)

10_24

Robbengat

3081

3250

-

10_25

Eierlandse Duinen 1

3001

3081

< 1/1.000.000

10_26

Eierlandse Duinen 2

2820

3001

< 1/1.000.000

10_27

Eierlandse Duinen 3

2740

2820

< 1/1.000.000

11_28

Slufter 1

2580

2740

< 1/1.000.000

11_29

Slufter 2

2440

2580

1/108.000

12_30

Slufter 3

2111

2440

< 1/1.000.000

12_31

De Koog 1

1972

2111

< 1/1.000.000

12_32

De Koog 2

1873

1972

< 1/1.000.000

12_33

Gerritsland

1624

1873

< 1/1.000.000

12_34

Westerduinen

1352

1624

< 1/1.000.000

12_35

Den Hoorn

900

1352

< 1/1.000.000

Gecombineerd
Tabel 10:

1/108.000

Berekende faalkansen voor de duinen van dijkring 5.

De faalkansen voor het faalmechanisme duinafslag zijn over het algemeen zeer gering:
kleiner dan 1/1.000.000 per jaar. Dit is conform verwachting, gelet op de resultaten
van de tweede en derde toetsronde en de brede duinen op Texel. Uitzondering hierop
is de ingang van de Slufter (Figuur 23). De faalkans is groter in vergelijking tot de
overige duinvakken maar nog steeds zeer klein.

Figuur 23: Ingang van de Slufter.

In Figuur 24 is het hoogtebestand ter hoogte van de Slufter weergegeven. De wat
grotere faalkans ter hoogte van de ingang van de Slufter wordt veroorzaakt door de
opening in de duinenrij.
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De smallere zanddijk die om de Slufter is aangelegd moet de belasting zelfstandig
opvangen. De overige duinen zijn veel breder en hebben daardoor een kleinere
faalkans.

Figuur 24: AHN ter hoogte van de ingang van de Slufter.

3.6.4

Overzicht faalkansen dijken en duinen
In onderstaande figuur is een overzicht gegeven van de faalkansen van de dijk- en
duinvakken. De rood en oranje gekleurde vakken worden veroorzaakt door de relatief
grote faalkans voor “opbarsten en piping” (dijkvakken 02, 09 en 14) en
“macrostabiliteit binnenwaarts” (dijkvak 03).
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Figuur 25: Overzicht faalkansen per dijk- en duinvak.

3.6.5

Faalkansen kunstwerken
Er zijn vijf kunstwerken waarvoor de faalkans is berekend. Twee van deze
kunstwerken, gemaal Dijkmanshuizen en Gemaal de Schans, zijn een broertje/zusje.
In onderstaande Tabel 11 zijn de faalkansen voor de verschillende faalmechanismen
weergegeven. Voor het faalmechanisme “overloop en golfoverslag” zijn geen
faalkansen opgenomen omdat de kunstwerken in of achter de dijk ligt. In dit geval
verzorgt het dijklichaam de kerende hoogte van de primaire waterkering en dus wordt
de kans voor “overloop en golfoverslag” al meegenomen in de faalkansen van de
dijken.
De faalmechanismen “Niet sluiten” en “Constructief falen” hebben nauwelijks een
bijdrage aan de overstromingskans. Voor “niet sluiten” komt dit met name omdat de
kunstwerken allemaal voorzien zijn van minimaal drie afsluitmiddelen.
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Bij “constructief falen” is met name de sterkte van de keermiddelen beschouwd. Deze
zijn ruim uitgelegd en de analyses leiden dan ook tot kleine faalkansen.
Het faalmechanisme “piping” heeft daarentegen een relatief grote bijdrage. Zeker de
kunstwerken Pomphuis Krassekeet en Gemaal Prins Hendrikpolder hebben een relatief
grote faalkans voor het mechanisme piping. Deze grote faalkans wordt met name
veroorzaakt door het grote verval tussen het buitenwater en het binnenwater en de
relatief kleine verticale kwelweglengte.
Overloop
golfoverslag

Niet sluiten

Piping

Constructief
falen

Gecombineerd

VNK05.02.001
Gemaal Eijerland

-

< 1/1.000.000

1/9.000

< 1/1.000.000

1/9.000

VNK05.02.003
Pomphuis
Krassekeet

-

< 1/1.000.000

1/1.800

< 1/1.000.000

1/1.800

VNK05.02.005
Gemaal De
Schans

-

1/288.000

< 1/1.000.0005

< 1/1.000.000

1/287.000

VNK05.02.006
Gemaal Prins
Hendrikpolder

-

-

1/1.100

1/772.000

1/1.100

VNK05.02.007
Gemaal
Dijkmanshuizen

-

1/277.000

< 1/1.000.0006

< 1/1.000.000

1/277.000

Kunstwerk

Tabel 11:

Berekende faalkansen voor de kunstwerken van dijkring 5.

In de toetsing (derde toetsronde) voldoen een aantal kunstwerken niet. Dit wordt met
name veroorzaakt door een dagelijkse situatie waarbij het keren van hoogwater geen
rol van betekenis speelt. Bij de toetsing in de derde toetsronde treedt een score van
“onvoldoende” op bij het aspect sterkte. Volgens de toetsing voldoet deze niet
wanneer zich een as van een zware vrachtwagen boven de leidingen op de dijk
bevindt. Daarnaast worden in de toetsing ook onderhoudssituaties beschouwd, welke
in de VNK methodiek niet worden bekeken. VNK gaat ervan uit dat hoogwatersituaties
niet samenvallen met onderhoudssituaties (en anders is er altijd nog wel een
noodmaatregel te treffen). Het theoretisch niet voldoen aan de eisen van sterkte onder
dagelijkse omstandigheden betekent nog niet dat de leidingen elk moment in zullen
storten. Dit wordt bevestigd door het feit dat ze al circa 30 jaar hun functie
probleemloos vervullen. Verschil tussen theorie en praktijk zit onder andere in de
veiligheidsfactoren en schematisaties die in de berekeningen worden aangehouden.
Aangezien een hoogwater geen invloed heeft ten aanzien van het aspect sterkte van
de leidingen wordt de in de toetsing beschouwde situatie binnen VNK niet
meegenomen.

5

Uitgangspunt is hierbij dat het waterpeil in de maalkom gelijk is aan het sluitpeil en dat deze gedurende het hoogwater
niet veranderd.
6
Uitgangspunt is hierbij dat het waterpeil in de maalkom gelijk is aan het sluitpeil en dat deze gedurende het hoogwater
niet veranderd.
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3.7

Dominante vakken en faalmechanismen
In onderstaande tabel zijn de top tien van vakken weergegeven die de grootste
bijdrage leveren aan de overstromingskans.
Faalkans (per
jaar)

Maatgevend mechanisme

2: vak_02_hmp3.0-hmp4.4_rd1

1/370

Piping

2

3: vak_03_hmp4.4-hmp5.8_rd1

1/1.000

Macrostabiliteit & piping

3

VNK05.02.006 Gemaal Prins Hendrikpolder

1/1.100

Piping kunstwerk

4

9: vak_09_hmp9.0-hmp9.75_rd3

1/1.550

Piping

5

14: vak_14_hmp13.5-hmp15.0_rd5

1/1.570

Piping

6

VNK05.02.003 Pomphuis Krassekeet

1/1.800

Piping kunstwerk

7

18: vak_18_hmp18.9-hmp20.1_rd6

1/3.010

Piping

8

20: vak_20_hmp21.7-hmp24.15_rd7

1/3.530

Asfalt en steenbekleding

9

22: vak_22_hmp24.8-hmp25.6_rd9

1/3.740

Asfaltbekleding

21: vak_21_hmp24.15-hmp24.8_rd8

1/8.110

Asfaltbekleding

Nr

Vak

1

10

Tabel 12:

Overzicht van de vakken met de hoogste berekende faalkansen in dijkring 5.

Opvallend aan de in bovenstaande tabel opgenomen maatgevende vakken en
kunstwerken is dat ze worden veroorzaakt door verschillende faalmechanismen. Zo
wordt de grote faalkans van de nummers 1, 4, 5 en 7 veroorzaakt door “opbarsten en
piping”, nummer 2 door “macrostabiliteit binnenwaarts”, nummers 3 en 6 door “piping
onder kunstwerk” en nummers 8, 9 en 10 door “falen bekleding en erosie dijklichaam”.
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4

De gevolgen van overstromingen per doorbraaklocatie

4.1

Aanpak en uitgangspunten

4.1.1

Algemeen
De gevolgen van een overstroming worden bepaald door de kenmerken van de
overstroming en de kwetsbaarheid van de getroffen objecten of personen. In VNK2
worden de overstromingskenmerken per scenario berekend met behulp van
overstromingssimulaties. De overstromingssimulaties voor dijkring 5 zijn uitgevoerd
met Sobek 1D2D (versie 2.11). De schade en slachtoffers zijn vervolgens berekend
met behulp van HISSSM (versie 2.5).
Omdat het overstromingspatroon en de gevolgen van een overstroming niet alleen
afhankelijk zijn van de doorbraaklocatie maar ook van de belastingcondities waarbij de
doorbraak plaatsvindt, worden in VNK2 meerdere mogelijke overstromingspatronen
per ringdeel beschouwd. In theorie zouden oneindig veel belastingcombinaties moeten
worden beschouwd. In de praktijk is dit echter onmogelijk. Er zijn daarom, per
doorbraaklocatie, alleen overstromingsberekeningen verricht voor de meest
waarschijnlijke belastingcombinaties volgens de Hydra-modellen met een waterstand
bij het toetspeil (TP), het toetspeil minus één decimeringhoogte (TP-1D) , het toetspeil
plus één decimeringhoogte (TP+1D) en het toetspeil plus twee decimeringhoogte
(TP+2D).
Ten aanzien van de bevolkingsgegevens en schadegegevens is uitgegaan van de
situatie in 2000, respectievelijk 2006. Mocht na 2000 in het dijkringgebied
grootschalige woningbouw hebben plaatsgevonden, dan kan met name dat een
onderschatting van het overstromingsrisico geven. Dit hoeft echter niet het geval te
zijn omdat bij een overstroming niet alle delen van de dijkring worden getroffen.
In de berekende schade per doorbraaklocatie is het effect van verplaatsing van
economische activiteit steeds verdisconteerd: bedrijfsuitval in het door de
overstroming getroffen gebied zal leiden tot verhoogde bedrijvigheid buiten dit gebied.
De genoemde schadebedragen betreffen dus de netto economische schade voor
Nederland als geheel. De maximaal optredende schade in dijkring 5 is weergegeven in
onderstaande figuur.

4.1.2

Ringdelen
Een ringdeel omvat een gedeelte van de dijkring waarvoor het overstromingsverloop
onafhankelijk is van de doorbraaklocatie. De overstromingsberekeningen per ringdeel
vormen de basis voor de beschrijving van de overstromingsscenario’s. Er zijn voor
dijkring 5, 13 ringdelen gedefinieerd (Figuur 26). Langs de Noordzee zijn 3
dijkringdelen gedefinieerd, langs de Waddenzee tien. Voor één ringdeel langs de
Noordzee (Duinen Texel Noord) zijn geen overstromingsberekeningen uitgevoerd. De
duinenrij is hier zo breed, meer dan een kilometer, dat een doorbraak onwaarschijnlijk
is. Voor de exacte ligging van de ringdeelgrenzen en een overzicht van de vakken die
in de verschillende ringdelen zijn gelegen wordt verwezen naar Bijlage C.
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Figuur 26: Ringdelen dijkring 5 Texel.

4.1.3

Secundaire keringen
Secundaire en/of oude waterkeringen kunnen een grote invloed hebben op het
uiteindelijke overstromingspatroon. In de overstromingsberekeningen is er van
uitgegaan dat deze standzeker zijn en dus tijdens een eventuele overstroming niet
door zullen breken, de keringen kunnen wel overlopen.

4.1.4

Evacuatie
Voor het bepalen van het aantal slachtoffers bij een overstroming zijn de
mogelijkheden voor (preventieve) evacuatie van belang.7 Immers, indien een gebied is
geëvacueerd voordat een overstroming optreedt, hoeven er geen slachtoffers te
vallen. In de praktijk wordt de effectiviteit van preventieve evacuaties echter beperkt
door de geringe voorspelbaarheid van overstromingen, de capaciteit van de aanwezige
infrastructuur en de condities waaronder een evacuatie moet worden uitgevoerd (zoals
hoge windsnelheden en sociale onrust) [Ref 33].
In VNK2 wordt rekening gehouden met preventieve evacuatie door elk overstromingsscenario onder te verdelen in vier deelscenario’s [Ref 34]. In Tabel 13 is een overzicht
gegeven van deze evacuatiedeelscenario’s met de bijbehorende ingeschatte kansen
van voorkomen. De evacuatiefracties drukken de fracties van de bevolking uit die
preventief geëvacueerd kunnen worden ten opzichte van het deelscenario
“onverwachte overstroming – geen evacuatie”. De conditionele kans is de kans dat bij
een overstroming een evacuatiedeelscenario kan worden uitgevoerd. Op basis van de
kans van voorkomen kan een verwachtingswaarde worden berekend van de schade,
aantal slachtoffers en getroffenen per overstromingsscenario.

7
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Nadat een bres is opgetreden kunnen mensen ook nog vluchten of worden geëvacueerd. Dit gedrag is echter
onderdeel van de functies waarmee slachtofferkansen worden bepaald. Er wordt daarom in deze paragraaf alleen
gesproken over preventieve evacuatie.

De evacuatiedeelscenario’s hebben effect op het aantal te verwachten slachtoffers bij
een scenario, maar (in beperkte mate) ook op de berekende schade. Voertuigen en
goederen worden immers naar veilig gebied verplaatst. Voor dijkring 5 is aangenomen
dat een evacuatiedeelscenario geen effect heeft op de schade. Dijkring 5 is een eiland,
waarvoor is aangenomen dat bij een evacuatie alleen mensen binnen het gebied
verplaatst kunnen worden en dat de bevolking niet naar het vasteland wordt
geëvacueerd.

Deelscenario
Overstroming kort
van tevoren verwacht
of onverwacht

Overstroming ruim
van tevoren verwacht

Evacuatiefractie (-)

Conditionele kans (-)

1. Geen evacuatie

0,00

0,20

2. Ongeorganiseerde
evacuatie

0,40

0,08

3. Ongeorganiseerde
evacuatie

0,67

0,40

0,80

0,32

4. Georganiseerde
evacuatie

Tabel 13:

Evacuatiefracties en conditionele kans voor vier evacuatiedeelscenario’s.

Het eerste onderscheidt tussen de evacuatiedeelscenario’s is of de overstroming
verwacht is of dat deze onverwacht is. Een overstroming kan onverwacht optreden als
er onzekerheden bestaan ten aanzien van de sterkte-eigenschappen van een
waterkering. De kering kan falen beneden maatgevende omstandigheden. Ook is het
mogelijk dat een voorspelling van extreme belastingcondities dusdanig laat
plaatsvindt, dat er onvoldoende tijd resteert voor georganiseerde evacuatie. Ook in dat
geval wordt gesproken over een onverwachte overstroming. De kansen op geen
evacuatie, ongeorganiseerde evacuatie, en georganiseerde evacuatie zijn onder andere
afhankelijk van de vraag of de overstroming verwacht of onverwacht plaatsvindt.
Daarnaast wordt dit verder bepaald door de aanwezigheid van evacuatieplannen en de
getroffen voorbereidingen.
4.2

Resultaten overstromingsberekeningen per doorbraaklocatie
In de volgende subparagrafen wordt per ringdeel nader ingegaan op de
overstromingsverlopen en de gevolgen van de overstromingen. De gevolgen zijn
weergegeven in figuren van de maximale waterdiepten die in het scenario optreden.
Deze figuren geven naast een indicatie van de waterdiepten, ook inzicht in het overstroomd oppervlak bij het scenario. De maximale waterdiepten die bij de scenario’s
worden genoemd zijn afgerond op 0,1 m. De gevolgen in verwachte schade zijn
afgerond op 5 miljoen euro en de gevolgen in slachtoffers op vijf personen.
Bij elk scenario wordt een range in slachtofferaantallen genoemd. Dit is het effect van
de doorgerekende evacuatiedeelscenario’s. Het minimum van de range is het
verwachte slachtofferaantal bij evacuatiedeelscenario 4 (optimaal georganiseerde
evacuatie), het maximum van de range is het verwachte slachtofferaantal bij
evacuatiedeelscenario 1 (geen evacuatie).
Er wordt opgemerkt dat de gevolgen bij een overstromingsscenario groter kunnen zijn
dan de in dit hoofdstuk beschreven gevolgen. Er kunnen zich immers ook meervoudige
doorbraken voordoen, waarbij er bressen ontstaan op verschillende locaties. In geval
van een meervoudige doorbraak zijn de gevolgen uiteraard groter dan bij een
enkelvoudige doorbraak.
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4.2.1

Ringdeel 1: doorbraak van Zeedijk Prins Hendrikpolder
Bij een doorbraak van de Zeedijk bij de Prins Hendrikpolder overstroomt polder Prins
Hendrik. In het scenario TP-1D blijft het overstroomd oppervlak beperkt tot de polder
(5,3 km2), door de ligging van een oude waterkering (Hoornderweg).
In het scenario TP overstroomt deze oude waterkering. In scenario TP+1D en TP+2D is
dit nog sterker het geval (Figuur 27).
De waterdiepten in de Prins Hendrikpolder zijn ± 3,5 meter. Buiten de Prins
Hendrikpolder is de waterdiepte maximaal 2 meter.
TP-1D

TP

TP+1D

TP+2D

Schade
[miljoen Є]

45

60

65

75

Slachtoffers

0-5

0-5

0-5

0-5

Legenda
Geen water

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1- 2m
2- 3m
>3m

Figuur 27: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers voor vier
scenario’s bij overstroming vanuit de Zeedijk bij de Prins Hendrikpolder.

4.2.2

Ringdeel 2: doorbraak van Rijkszeewering Bolwerk en Westdijk
Bij een doorbraak van Bolwerk en Westdijk overstroomt het gebied ten zuid- en
noordoosten van Den Burg (Figuur 28). Bij een doorbraak komt er eigenlijk direct
water te staan in het dorp Oudeschild. Na ± 5 uur heeft het water Den Burg bereikt en
na ± 9 uur Oosterend.
Het overstroomd oppervlak is in alle situaties vergelijkbaar (Figuur 28). De
waterdiepte die ontstaan verschillen. In scenario TP-1D en TP is de maximale
waterstand gemiddeld 1,2 m. In scenario TP+1D en TP+2D is dit 1,3 m. Door deze
kleine verschillen in waterdiepte zijn de verschillen in verwachte schade tussen de
scenario’s ook beperkt. De verwachte schade in TP+2D is 30 miljoen euro meer dan in
scenario TP-1D.
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TP-1D

TP

TP+1D

TP+2D

Schade
[miljoen Є]

150

160

170

180

Slachtoffers

0-10

0-10

0-10

5-15

Legenda
Geen water

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1- 2m
2- 3m
>3m

Figuur 28: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers voor vier
scenario’s bij overstroming vanuit de Rijkswering Bolwerk en Westdijk.

4.2.3

Ringdeel 3: doorbraak van Zeedijk van Oudeschild
Bij een doorbraak van de Zeedijk van Oudeschild overstroomt het gebied ten zuid- en
noordoosten van Den Burg (Figuur 29). In het scenario TP bereikt het water na ± 5
uur Den Burg en na ± 9 uur Oosterend. Ook bij een doorbraak van de zeedijk van
Oudeschild blijven de dorpskernen van deze dorpen droog.
Het overstroomd oppervlak is in alle situaties vergelijkbaar (Figuur 29
Figuur 29), maar verschillen in waterdiepte die in de polder ontstaat.
In de situatie TP-1D is de maximale waterstand gemiddeld 0,9 m. In scenario TP is dit
1,0 m en bij scenario TP+1D en TP+2D 1,10 m.
TP-1D

TP

TP+1D

TP+2D

Schade
[miljoen Є]

100

130

135

150

Slachtoffers

0-5

1-5

0-10

0-10

Legenda
Geen water

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1- 2m
2- 3m
>3m

Figuur 29: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers voor vier
scenario’s bij overstroming vanuit de Zeedijk van Oudeschild.

4.2.4

Ringdeel 4: doorbraak van IJsdijk
Bij een doorbraak van de IJsdijk overstroomt het gebied ten zuid- en noordoosten van
Den Burg (Figuur 30
Figuur 30). In het scenario TP bereikt het water na ± 3 uur de randen van de
Oudeschild en na 5 uur de randen van ‘De Waal’, ‘Oosterend’ en ‘Den Burg’. De
dorpskernen van deze dorpen blijven droog. Het overstroomd oppervlak is
vergelijkbaar met een overstroming vanuit Oudeschild. Het overstroomd oppervlak in
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scenario’s TP-1D, TP en TP+1D is ook vergelijkbaar, maar verschillen in waterdiepte.
In de situatie TP-1D en TP is de maximale waterstand gemiddeld 1,4 m en in scenario
TP+2D: 1,5 m. In het scenario TP+2D neemt het overstroomd oppervlak fors toe door
het overstromen van de Oosterenderweg. In scenario TP+2D zijn de gevolgen ten
opzichte van het scenario TP verdubbeld.
TP-1D

TP

TP+1D

TP+2D

180

190

200

350

5-15

5-15

5-15

5-30

Legenda
Geen water

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1- 2m
2- 3m
>3m

Schade
[miljoen Є]
Slachtoffers

Figuur 30: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers voor vier
scenario’s bij overstroming vanuit de IJsdijk.

4.2.5

Ringdeel 5: doorbraak van Oostdijk
Bij een doorbraak van de Oostdijk overstroomt het gebied ten zuid- en noordoosten
van Den Burg (Figuur 31). In het scenario TP bereikt het water na ± 4 uur Oosterend.
Door de ligging van een secundaire kering (Oosterenderweg) verplaatst het water zich
vervolgens richting het dorp De Waal en Oudeschild.
Na ± 9 uur bereikt het water de randen van deze dorpen. Na ± 14 uur heeft het water
Den Burg bereikt. De dorpskernen van deze dorpen blijven droog omdat deze op
hogere grond zijn gelegen.
Het overstroomd oppervlak is in alle situaties vergelijkbaar (Figuur 31). De gemiddeld
maximale waterdiepte die in de polder ontstaat verschilt. In scenario TP-1D is dit 0,9
m, bij scenario TP 1,2 m, TP+1D 1,3 m en bij scenario TP+2D 1,4 m.
TP-1D

TP

TP+1D

TP+2D

Schade
[miljoen Є]

100

155

175

185

Slachtoffers

0-5

0-10

0-10

5-15

Legenda
Geen water

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1- 2m
2- 3m
>3m

Figuur 31: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers voor vier
scenario’s bij overstroming vanuit de Inlaagdijk.
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4.2.6

Ringdeel 6: doorbraak van Zeedijk van het Noorden
Bij een doorbraak van de Zeedijk van het Noorden overstroomt polder ‘Het Noorden’.
In het scenario TP-1D blijft het overstroomd oppervlak, door de ligging van een oude
waterkering, beperkt tot deze polder, 8,4 km2. In het scenario TP overstroomt deze
oude waterkering en in de scenario’s TP+1D en TP+2D neemt het overstroomd
oppervalk verder toe (Figuur 32). De schade neemt hierdoor toe in scenario TP+2D,
maar er is weinig tot geen effect op het verwachte aantal slachtoffers.
TP-1D

TP

TP+1D

TP+2D

Schade
[miljoen Є]

30

30

40

65

Slachtoffers

0-5

0-5

0-5

0-5

Legenda
Geen water

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1- 2m
2- 3m
>3m

Figuur 32: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers voor vier
scenario’s bij overstroming vanuit de Zeedijk van het Noorden.

4.2.7

Ringdeel 7: doorbraak van Zeedijk van de Eendracht
Bij een doorbraak van de Zeedijk van de Eendracht overstroomt polder ‘De Eendracht’.
In het scenario TP-1D en TP blijft het overstroomd oppervlak beperkt tot 2,3 km2, door
de ligging van een oude waterkering. In het scenario TP+1D en TP+2D overstroomt
deze oude waterkering, waardoor het overstroomd oppervlak toeneemt (Figuur 33
Figuur 33). Hierdoor is de schade in scenario TP+1D en TP+2D groter in vergelijking
met scenario TP-1D en TP.
TP-1D

TP

TP+1D

TP+2D

Schade
[miljoen Є]

0

5

40

95

Slachtoffers

0-5

0-5

0-5

0-5

Legenda
Geen water

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1- 2m
2- 3m
>3m

Figuur 33: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers voor vier
scenario’s bij overstroming vanuit de Zeedijk van de Eendracht.
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4.2.8

Ringdeel 8: doorbraak bij De Cocksdorp
Bij een doorbraak bij het dorp De Cocksdorp overstroomt het gebied ten noordwesten
van De Cocksdorp en polder ‘Eierland’ (Figuur 34). Het overstromingsverloop is
vergelijkbaar met een doorbraak vanuit de Inlaagdijk.
Het overstroomd oppervlak is in alle situaties beperkt tot polder ‘Eierland’ en het
gebied ten noordwesten van De Cocksdorp. De waterdiepte die in de polder ontstaat
verschilt (Figuur 34). In de situatie TP-1D is de maximale waterstand gemiddeld
0,9 m. Bij scenario TP is dit 1,0 m, bij scenario TP+1D 1,1 m en bij scenario TP+2D
1,2 m. Door het verschil in waterdiepte tussen de scenario’s is er ook een verschil in
verwachte schade. Er is geen verschil in verwachte slachtoffers.
TP-1D

TP

TP+1D

TP+2D

Schade
[miljoen Є]

125

135

140

145

Slachtoffers

0-5

0-5

0-5

0-5

Legenda
Geen water

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1- 2m
2- 3m
>3m

Figuur 34: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers voor vier
scenario’s bij overstroming bij De Cocksdorp.

4.2.9

Ringdeel 9: doorbraak bij Inlaagdijk van 1938
Bij een doorbraak in de Inlaagdijk van 1938 overstroomt het gebied ten noordwesten
van De Cocksdorp en polder ‘Eierland’ (Figuur 35). Bij de overstroming van polder
Eierland is de hogere wegligging van de Hoofdweg in het overstromingspatroon
zichtbaar: als het water de Hoofdweg bereikt verplaatst de overstroming zich eerst
langs de hoofdweg, waarna deze vervolgens overstroomt.
Het overstroomd oppervlak is in alle situaties beperkt tot het gebied ten noordwesten
van De Cocksdorp en polder Eierland. De waterdiepte die in de polder ontstaat
verschilt bij de scenario’s (Figuur 35). In de situatie TP-1D is de maximale waterstand
gemiddeld 0,7 m. In de situatie TP is dit 0,8 m; scenario TP+1D 0,9 m en in scenario
TP+2D 0,95 m. Door het verschil in waterdiepte tussen de scenario’s is er ook een
verschil in verwachte schade. Er is geen verschil in verwachte slachtoffers.
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TP-1D

TP

TP+1D

TP+2D

Schade
[miljoen Є]

125

135

145

150

Slachtoffers

0-5

0-5

0-5

0-5

Legenda
Geen water

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1- 2m
2- 3m
>3m

Figuur 35: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers voor vier
scenario’s bij overstroming vanuit de Inlaagdijk van 1938.

4.2.10 Ringdeel 10: Geen doorbraak
In ringdeel 10 is geen overstromingsscenario doorgerekend. De duinenrij is hier zo
breed, dat een doorbraak onwaarschijnlijk is.
4.2.11 Ringdeel 11: Doorbraak bij Duinen Texel Noord, ter hoogte van de Slufter
Bij een doorbraak van de duinen bij de Slufter overstroomt polder ‘Eierland’ en het
gebied ten noordwesten van De Cocksdorp (Figuur 36). In vergelijking met een
doorbraak vanuit de Inlaagdijk (ringdeel 9) overstroomt er minder stedelijk gebied van
De Cocksdorp. De snelheid van overstromen verschilt tussen de scenario’s. In het
scenario TP-D is polder Eierland na ± 36 uur overstroomd. In het scenario TP is dit na
± 18 uur, in het scenario TP+1D na 17 uur en in het scenario TP+2D na 14 uur. Het
gebied ten noordwesten van De Cocksdorp overstroomt als laatste.
TP-1D

TP

TP+1D

TP+2D

Schade
[miljoen Є]

90

110

115

120

Slachtoffers

0-5

0-5

0-5

0-5

Legenda
Geen water

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1- 2m
2- 3m
>3m

Figuur 36: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers voor vier
scenario’s bij overstroming vanuit de Duinen bij de Slufter.

Het overstroomd oppervlak is in alle dreigingsituaties beperkt tot polder Eierland en
het gebied ten noordwesten van De Cocksdorp, de maximale waterdiepte die optreedt
verschilt wel (Figuur 36). In scenario TP-1D is de maximale waterdiepte gemiddeld 0,5
m. In scenario TP is dit 0,7 m. Bij scenario TP+1D en TP+2D is dit 0,8 m.
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Door het verschil in waterdiepte tussen de scenario’s is er ook een verschil in
verwachte schade. Er is geen verschil in verwachte slachtoffers.
4.2.12 Ringdeel 12: doorbraak van Duinen Texel bij De Koog
Bij doorbraaklocatie De Koog zijn alleen sommen berekend met scenario TP en TP+2D.
Er is een fors verschil in overstroomd oppervlak in deze scenario’s (Figuur 37). Dit
verschil is terug te zien in de verwachte schade.
TP-1D

TP

TP+1D

TP+2D

Legenda
Geen water

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1- 2m
2- 3m
>3m

Schade
[miljoen Є]

30

125

Slachtoffers

0-5

0-5

Figuur 37: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers voor vier
scenario’s bij overstroming vanuit de duinen bij De Koog.

4.2.13 Ringdeel 13: doorbraak van Duinen Texel Zuid, bij Mokbaai
Bij een doorbraak van de Duinen in Texel Zuid, bij de Mokbaai overstroomt het gebied
ten zuid- en noordwesten van Den Burg tot aan De Koog (Figuur 38). In het scenario
TP bereikt het water na ± 2 uur het dorp Den Hoorn en na 9 uur Den Burg. De
dorpskernen van deze dorpen blijven droog.
Bij een hogere buitenwaterstand wordt het overstroomd oppervlak groter. De
gemiddeld maximale waterdiepte neemt beperkt toe. De verschillen in de gevolgen
tussen de scenario’s zijn daarom ook beperkt.
TP-1D

TP

TP+1D

TP+2D

Schade
[miljoen Є]

110

125

140

155

Slachtoffers

0-5

0-5

0-5

0-5

Legenda
Geen water

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1- 2m
2- 3m
>3m

Figuur 38: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers voor vier
scenario’s bij overstroming vanuit de Mokbaai.
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4.3

Overzicht resultaten overstromingsberekeningen
De resultaten van overstromingsberekeningen per doorbraaklocatie zijn samengevat in
Tabel 14. De doorgerekende scenario’s resulteren in een beperkt aantal verwachte
slachtoffers en schade. Doorbraaklocaties waar relatief weinig schade ontstaan zijn een
doorbraak van de Zeedijk bij polder ‘De Eendracht’, en polder ‘Het Noorden’.
Doorbraaklocaties die resulteren in relatief veel schade en getroffenen zijn een
doorbraak bij de Oostdijk, IJsdijk en de Rijkszeewering Bolwerk en Westdijk.
Ringdeel

Breslocatie

Schade
[miljoen Є]

Aantal
slachtoffers

Percentage
overstroomt

Overstroomd gebied en maximale
waterdiepte

1

Zeedijk Prins
Hendrikpolder

45 - 75

0-5

5 – 15%

Prins Hendrikpolder (> 3m) en gebied
ten zuiden van Den Burg (tot 2 m)

2

Rijkszeewering
Bolwerk en
Westdijk

150 - 180

0 - 15

15 – 20%

3

Zeedijk van
Oudeschild

100 - 150

0 - 10

15 – 20%

Gebied ten zuidoosten en noordoosten van Den Burg (tot 2,0 m)

Gebied ten zuidoosten en noordoosten van Den Burg (tot 2,5 m)

4

IJsdijk

180 - 350

5 – 30

20 – 45%

Gebied ten zuidoosten en noordoosten
van Den Burg (tot 3,0 m) In scenario
TP+2D ook het gebied ten Westen en
zuidwesten van Den Burg (tot 2,0 m)

5

Oostdijk

100 - 185

0 –15

15 – 20%

Gebied ten zuidoosten en noordoosten van Den Burg (tot 2,5 m)

6

Zeedijk van
het Noorden

30 - 65

0-5

5 – 25%

Polder het Noorden (tot > 3 m),
Polder Eierland (tot 1 m)

7

Zeedijk van de
Eendracht

0 - 95

0-5

2 – 25%

Polder Eendracht (> 3 m), Polder
Eierland (tot 1 m)

8

Cocksdorp

125 – 145

0-5

25%

9

Inlaagdijk

125 -150

0–5

20 – 25%

Polder Eierland en het gebied ten
noordwesten van De Cocksdorp (1 –
2m)
Polder Eierland (tot 1,0 m) en het
gebied ten noordwesten van De
Cocksdorp (1,5 – 2 m)

10

Geen doorbraak in verband met brede duinenrij

11

Duinen Texel
Slufter

90 - 120

0-5

20 – 25%

Polder Eierland en het gebied ten
noordwesten van De Cocksdorp (tot
1,5 m)

12

De Koog

30 - 125

0-5

10 – 30%

Gebied tussen De Koog en Den Burg
en ten zuiden van Den Burg (tot
2,5 m)

13

Duinen Texel
Zuid

110 - 155

0-5

25 –30%

Gebied ten zuid- en noordwesten van
Den Burg tot aan De Koog (tot 2,5 m)

Tabel 14:

Overzicht resultaten overstromingsberekeningen.

Bij een waterstand met een overschrijdingsfrequentie die een factor 100 verschilt met
toetspeil (TP+2D) neemt de schade met gemiddeld 40% toe. Bij enkele
doorbraaklocaties neemt de schade fors toe, omdat het overstroomd oppervlak
toeneemt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een doorbraak van de IJsdijk, de zeedijk bij
polder ‘Het Noorden’ en bij polder ‘De Eendracht’ (Figuur 30, Figuur 32 en Figuur 33).
De factor van toename in schade tussen scenario TP+2D en TP (factor 2 in geval van
een doorbraak bij de IJsdijk) is kleiner dan de factor waarmee de
overschrijdingsfrequentie toeneemt (factor 100). Het effect van een verhoogde
buitenwaterstand op de verwachte schade, het verwachte aantal getroffenen en het
aantal slachtoffers is daarmee beperkt.
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In de figuren van het overstroomd oppervlak is te zien dat voor Texel de oude
waterkeringen belangrijk zijn voor het overstromingspatroon. Bijvoorbeeld bij een
doorbraak bij de polder ‘De Eendracht’, de Zeedijk bij polder ‘Het Noorden’ en bij de
zeedijk van de Prins Hendrikpolder. In de scenario’s zijn de oude waterkeringen als
standzeker verondersteld. Mocht een kering niet standzeker zijn, dan zal de
waterdiepte in de polder direct achter de primaire kering minder groot zijn maar het
overstroomd oppervlak groter (door het wegstromen van het water door de secundaire
keringen). Gezien het type landgebruik (grasland en akkerbouw) en lage
bevolkingsdichtheid op Texel, is de verwachting dat de toename in schade en
slachtoffers bij niet-standzekere keringen beperkt zal zijn ten opzichte van
standzekere keringen. Een groter overstroomd oppervlak met akkerbouw heeft minder
effect op de schade, dan een groter oppervlak met stedelijk gebied; de schade voor
akkerbouw en grasland is laag in vergelijking met stedelijk gebied. Aangezien er
relatief weinig stedelijk gebied is op Texel en bovendien de dorpskernen van de
aanwezige dorpen ook hoger gelegen zijn ten opzichte van de omgeving, is de
inschatting dat de gevolgen in verwacht aantal slachtoffers en getroffenen ook beperkt
zal zijn tussen scenario’s met of zonder standzekere oude waterkeringen. Dit betekent
dat de aanname van standzekerheid van oude waterkeringen weliswaar effect heeft op
het overstromingspatroon, maar dat het effect op de verwachte schade en het
verwachte aantal slachtoffers beperkt zal zijn. De in dit hoofdstuk gepresenteerde
gevolgen van een overstroming kunnen daarom als representatief worden
verondersteld voor het falen van een dijkringdeel.
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5

Overstromingsscenario’s en scenariokansen

5.1

Definitie overstromingsscenario’s

5.1.1

Aanpak
Elk overstromingsscenario beschrijft een uniek verloop van een overstroming. In
werkelijkheid is het aantal mogelijke scenario’s uiteraard oneindig. In VNK2 wordt een
scenarioset samengesteld die representatief is voor alle mogelijke scenario’s. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van de overstromingsberekeningen die per ringdeel zijn
uitgevoerd (zie hoofdstuk 4). De definitie van overstromingsscenario’s berust op de
volgende aspecten:
1. De onderverdeling van de dijkring in ringdelen (zie hoofdstuk 4).
2. Het overstromingspatroon per ringdeel/doorbraaklocatie (zie hoofdstuk 4).
3. De vraag of, en in welke mate, sprake is van een waterstandsdaling na het
ontstaan van een bres ergens in de dijkring.
4. De afhankelijkheden tussen de betrouwbaarheden van de verschillende ringdelen:
bij grotere afhankelijkheden (en afwezigheid van ontlasten) neemt de kans op een
meervoudige doorbraak toe.

5.1.2

Geen ontlasten na een doorbraak
Soms kan een bres in het ene ringdeel leiden tot een verlaging van de hydraulische
belastingen op een ander ringdeel. In dat geval is er sprake van ontlasten. Dergelijke
relaties tussen het faalgedrag van ringdelen zijn van belang voor het overstromingsrisico. Meervoudige doorbraken zullen immers leiden tot andere overstromingspatronen en andere gevolgen dan enkelvoudige doorbraken. In VNK2 worden drie
basisgevallen onderscheiden:
1. Geen ontlasten bij doorbraak.
2. Ontlasten bij doorbraak waarbij het zwakste vak als eerste faalt.
3. Ontlasten bij doorbraak waarbij het eerst belaste vak het eerste faalt.
Bij de definitie van scenario’s is uitgegaan van “geen ontlasten”. Dat betekent dat de
hydraulische belasting niet verandert als een ringdeel faalt. In het geval van Texel is
dit uitgangspunt alleszins logisch aangezien de hoeveelheid beschikbaar water in de
zee (de hydraulische belasting) aanzienlijk groter is dan het water dat door de bres het
land op stroomt.
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Figuur 39: Dijkring 5 (Texel) bestaande uit 13 ringdelen.

Door het hanteren van het uitgangspunt “geen ontlasten” en het feit dat er 13
ringdelen zijn gedefinieerd, zijn er (213-1=) 8191 verschillende scenario’s.
5.2

Scenariokansen
In VNK2 wordt het aantal door te rekenen scenario’s omwille van de rekentijd
standaard beperkt tot 50. Idealiter is daarbij de som van de scenariokansen van de
niet nader beschouwde (8.191-50) = 8.141 scenario’s kleiner dan 0,1% van de som
van de scenariokansen. In dat geval leidt het beschouwen van slechts 50 van de 8.191
scenario’s in de risicoberekeningen niet tot een relevante afname van de
nauwkeurigheid van de afbeeldingen (te groot conservatisme) 8 van het
overstromingsrisico (Ref 25). De scenariokansen voor de 50 scenario’s met de hoogste
kansen zijn getoond in Tabel 15 als kans per jaar. Tevens is hierbij het aandeel aan de
totale ringkans weergegeven.

8

Aantal bressen
per scenario (x)

Aantal scenario’s waarbij
sprake is van x bressen

Kans (per jaar)

Percentage van
ringkans

1

13

1/130

95,98%

2

78

1/3.450

3,74%

3

286

1/38.500

0,33%

4

715

1/285.000

0,04%

5

1.287

Niet berekend

Niet berekend

6

1.716

Niet berekend

Niet berekend

7

1.716

Niet berekend

Niet berekend

8

1.287

Niet berekend

Niet berekend

9

715

Niet berekend

Niet berekend

FN-curve, PR-kaart, verwachtingswaarde van schade en slachtoffers per ha en per dijkringgebied.
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Aantal bressen
per scenario (x)

Aantal scenario’s waarbij
sprake is van x bressen

Kans (per jaar)

Percentage van
ringkans

10

286

Niet berekend

Niet berekend

11

78

Niet berekend

Niet berekend

12

13

Niet berekend

Niet berekend

13

1

Niet berekend

Niet berekend

Som

8.191

1/128

100,1%

Tabel 15:

Berekende kans (per jaar) per overstromingsscenario.

In theorie is de som van de scenariokansen gelijk aan de gecombineerde faalkans voor
alle vakken en faalmechanismen tezamen (de “overstromingskans”). In de praktijk zijn
deze kansen echter niet exact aan elkaar gelijk door het verschil in de wijze waarop ze
worden berekend. Het verschil is echter zeer beperkt.
Voor de nauwkeurigheid van de risicoberekening is het beschouwen van een groter
aantal scenario’s in het geval van Texel onnodig: de som van de scenariokansen voor
de 50 meest waarschijnlijke scenario’s is 1/128 per jaar (ofwel 7,781.10-3 per jaar).
Het verschil tussen de som van de scenariokansen voor de 50 meest waarschijnlijke
scenario’s verschilt 0,101% van de som van de berekende kansen per scenario.
5.3

De gevolgen van overstromingen voor een selectie van scenario’s

5.3.1

De meest waarschijnlijke enkelvoudige doorbraak
De meest waarschijnlijke enkelvoudige doorbraak betreft een doorbraak in ringdeel 1
(Prins Hendrikpolder). De scenariokans is 1/220 per jaar. In dit geval treedt er dus een
overstroming op ten gevolge van één enkele bres, te weten bij de Prins Hendrikpolder.

Figuur 40: Maximale waterdiepte bij de meest waarschijnlijke enkelvoudige doorbraak.
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5.3.2

De meest waarschijnlijke tweevoudige doorbraak
Het meest waarschijnlijke scenario als het gaat om een dubbele bres, is het scenario
waarbij ringdeel 1 (Prins Hendrikpolder) faalt en tegelijkertijd ringdeel 5 (Oostdijk)
faalt. De kans van optreden van dit scenario is 1/15.500 per jaar.

Figuur 41: Maximale waterdiepte bij de meest waarschijnlijke tweevoudige doorbraak.

5.3.3

De meest waarschijnlijke drievoudige doorbraak
De meest waarschijnlijke drievoudige doorbraak betreft doorbraken in ringdelen 1
(Prins Hendrikpolder), 3 (Zeedijk van Oudeschild) en 5 (Oostdijk). De kans van
optreden van dit scenario is 1/230.000 per jaar.
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Figuur 42: Maximale waterdiepte bij de meest waarschijnlijke drievoudige doorbraak.

5.3.4

De meest waarschijnlijke viervoudige doorbraak
De meest waarschijnlijke drievoudige doorbraak betreft doorbraken in ringdelen 1
(Prins Hendrikpolder), 3 (Zeedijk van Oudeschild), 5 (Oostdijk) en 7 (Zeedijk van de
Eendracht). De kans van optreden van dit scenario is 1/1.600.000 per jaar.

Figuur 43: Maximale waterdiepte bij de meest waarschijnlijke viervoudige doorbraak.
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5.4

Relatie tussen economische schade en aantal slachtoffers
Tussen de economische schade en het aantal slachtoffers per scenario bestaat geen
sterk verband (Figuur 44), ook al zijn personendichtheden in gebieden met een grote
economische waarde veelal hoog. Dit is het gevolg van het feit dat de economische
schade en het aantal slachtoffers niet van exact dezelfde variabelen afhankelijk zijn.
De economische schade van een overstromingsscenario wordt bepaald door de
waterdiepte in het getroffen gebied en de aanwezigheid en kwetsbaarheid van
economische waarden in dat gebied. Het aantal slachtoffers wordt bepaald door zowel
de stroomsnelheid, de stijgsnelheid als de waterdiepte in het getroffen gebied, alsook
de aanwezigheid van personen in dat gebied en de mogelijkheden voor evacuatie.

Figuur 44: Economische schade en aantal slachtoffers per scenario.

De verschillende mogelijke uitkomsten van evacuaties (inclusief de afwezigheid van
evacuatie) worden in VNK2 beschreven door elk overstromingsscenario te splitsen in
vier deelscenario’s. Het aantal slachtoffers kan door evacuatie met ongeveer 50%
worden gereduceerd, hoewel de kans op deze uitkomst laag is. Anders dan het aantal
slachtoffers wordt de economische schade nauwelijks worden beïnvloed door de mate
waarin evacuatie heeft plaatsgevonden. In Figuur 44 is per schadebedrag dan ook
steeds een cluster van 4 slachtofferaantallen te herkennen.
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6

Overstromingsrisico

Het overstromingsrisico dat is gerelateerd aan de categorie-a kering van dijkring 5 is
bepaald door kansen op de verschillende overstromingscenario’s te combineren met de
gevolgen van deze scenario’s. Daarbij is zowel gekeken naar economische schade als
slachtoffers.
6.1

Koppeling scenariokansen en gevolgen
De waarden van de belastingvariabelen in het ontwerppunt zijn gebruikt om de
koppeling te maken met de gevolgen van overstromingsscenario’s. Het ontwerppunt
beschrijft de meest waarschijnlijke waarden van de stochasten waarbij het
overstromingsscenario optreedt. Voor elk ontwerppunt is de gevolgberekening
geselecteerd die hoort bij het eerstvolgende, ongunstiger gelegen peil. Deze aanpak is
niet per definitie conservatief. Idealiter wordt voor de gevolgen van een
overstromingsscenario immers uitgegaan van de verwachtingswaarde van de gevolgen
gegeven overstroming en niet van de meest waarschijnlijke gevolgen bij een
overstroming. Indien het ontwerppunt van de lokale waterstand steeds exact gelijk
zou zijn aan het peil waarbij de overstromingsberekening is uitgevoerd, dan zou wordt
het overstromingsrisico worden onderschat. Hetzelfde overstromingsscenario kan
immers ook optreden bij ongunstigere (maar minder waarschijnlijke) omstandigheden.

6.2

Overstromingsrisico

6.2.1

Economisch risico
De verwachtingswaarde van de economische schade bedraagt 0,47 miljoen euro per
jaar. Ondanks de grote faalkans is de economische schade laag om de optredende
schade als gevolg van een overstroming beperkt is, maximaal 525 miljoen euro.
In Figuur 45 is de verdeling van de verwachtingswaarde van de schade over het
dijkringgebied weergegeven. Uit de figuur blijkt dat de verwachtingswaarde per
hectare grotendeels onder de 100 euro per jaar ligt. Nabij stedelijk gebied ligt de
verwachtingswaarde groter, tussen de 100 en 5000 euro per jaar. Ook is te zien dat
het zuidoosten van de dijkring een groter economisch risico heeft, dit komt door de
relatief grote faalkans van het ringdeel langs de Prins Hendrikpolder.
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Figuur 45: Verwachtingswaarde van de economische schade per hectare per jaar.

In Figuur 46 zijn de kansen op overschrijding van bepaalde schadebedragen getoond.
De kans op tenminste 100 miljoen euro schade is ongeveer 1/1.000 per jaar en de
kans op tenminste 200 miljoen euro schade is ongeveer 1/20.000 per jaar. De
maximale schade in Figuur 46 ligt iets hoger dan 500 miljoen euro. De kans op een
grotere economische schade is verwaarloosbaar klein.

Figuur 46: Overschrijdingskansen van de economische schade.
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6.2.2

Slachtofferrisico
De verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers is 0,01 slachtoffers per jaar. Als er
een overstroming optreedt, ligt het aantal slachtoffers voor de meeste scenario’s
tussen de 1 en 15 slachtoffers voor enkele grotere overstromingscenario’s ligt dit
aantal iets hoger, tussen de 15 en 35.
Het slachtofferrisico kan worden weergegeven in het plaatsgebonden risico (PR) of
lokaal individueel risico (LIR) en het groepsrisico (FN-curve).
Het plaatsgebonden risico is de kans dat een onbeschermd persoon die zich gedurende
een jaar continu op dezelfde plek bevindt, daar het slachtoffer wordt van een
overstroming. Het effect van evacuatie wordt bij de berekening van het
plaatsgebonden risico niet meegenomen. Bij het lokaal individueel risico (LIR) wordt
het effect van evacuatie wel meegenomen. In Figuur 47 is het plaatsgebonden risico
(PR) getoond, in Figuur 48 het lokaal individueel risico (LIR). Het PR en het LIR liggen
in de Prins Hendrikpolder en de polder achter de Zeedijk van het Noorden groter dan
in de rest van de dijkring. Het slachtofferrisico ligt daar tussen de 10-4 en 10-5 per jaar,
op sommige locaties ligt het risico boven de 10-4 per jaar.
Uit Figuur 47 en Figuur 48 blijkt dat het PR en LIR qua ordegrootte aan elkaar gelijk
zijn. Dit is een gevolg van het feit dat de verwachtingswaarde van de evacuatiefractie
0,42 per overstroming is. Het verschil tussen LIR en PR bedraagt daarom slechts een
factor 1/(1-0,42)=1,7.

Figuur 47: Het plaatsgebonden risico (PR) in dijkring 5.
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Figuur 48: Het lokaal individueel risico (LIR) in dijkring 5.

Het groepsrisico geeft de kans op een ongeval met N of meer slachtoffers en wordt
vaak weergegeven in een zogenaamde FN-curve (Figuur 49). In de berekening van het
groepsrisico is het effect van evacuatie meegenomen. Figuur 42 toont dat de kans op
een overstroming met meer dan 10 slachtoffers ongeveer 1/50.000 per jaar is. Voor
de beschouwde overstromingsscenario’s is het maximale aantal slachtoffers ongeveer
35. De kans op een groter aantal slachtoffers is verwaarloosbaar klein.

Figuur 49: FN-curve dijkring 5.
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7

Gevoeligheidsanalyses

Om inzicht te krijgen in de gevoeligheid van de berekende overstromingskansen en
risico’s voor de gehanteerde uitgangspunten is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.
De gevoeligheidsanalyse geeft daarmee inzicht in het effect van versterkingen.
7.1

Gevoeligheidsanalyse I: Algehele graskwaliteit
Bij het berekenen van de golfoverslagkans en grasbekleding wordt rekening gehouden
met de kwaliteit van het gras op binnen- en buitentalud. Bij de aanwezigheid van
schapenpaden kan de kwaliteit van de grasmat lager zijn dan in de toetsing en het
vegetatierapport is weergegeven. Als gevoeligheidsanalyse is de kwaliteit van het gras
dijkringbreed verlaagd en is bekeken wat de invloed is op de faalkansen voor zowel
golfoverslag als voor de bekleding. Dit is gedaan door vanuit de uitgangssituatie de
kwaliteit van het gras één niveau te verlagen. Er zijn drie graskwaliteitsniveaus,
“goed”, “matig” en “slecht”, “goede” kwaliteit wordt “matige” kwaliteit en “matige”
wordt “slechte” kwaliteit, grasbekleding die reeds “slecht” is blijft op hetzelfde niveau.
In onderstaande tabel is het resultaat van deze berekening weergegeven.
Mechanisme

Basiskans

Graskwaliteit slechter

Overloop golfoverslag

1/67.000

1/20.000

1/200

1/200

Beschadiging bekleding en erosie
dijklichaam

1/1.600

1/200

Macrostabiliteit binnenwaarts

1/1.300

1/1.300

1/108.000

1/108.000

1/176.000

1/176.000

1/620

1/620

1/775.000

1/775.000

1/130

1/80

Opbarsten en piping
Dijken

Duinen

Duinafslag
Overloop golfoverslag

Kunstwerken

Niet sluiten
Piping
Constructief falen

Overstromingskans
Tabel 16:

Invloed kwaliteit grasbekleding op de faalkansen van de dijkring.

Als over de gehele dijkring de graskwaliteit slechter wordt verondersteld, nemen de
faalkansen voor overloop overslag en beschadiging bekleding en erosie dijklichaam
met respectievelijk een factor 3 en 8 toe. De ringkans neemt met een factor 2 toe door
de grotere bijdrage van het faalmechanisme beschadiging bekleding en erosie
dijklichaam.
7.2

Gevoeligheidsanalyse II: Invloed versterkingsmaatregelen op de
overstromingskans
In deze paragraaf zal het effect in beeld worden gebracht van het verbeteren van
bepaalde dijkvakken op de faalkans op ringniveau.
In paragraaf 3.7 is een overzicht gegeven van de dominante vakken met bijbehorend
faalmechanisme. In deze paragraaf is gekeken naar het effect van het verbeteren van
de faalmechanismen voor die specifieke vakken op de overstromingskans.
In eerste instantie is gekeken naar het verbeteren van het faalmechanisme “opbarsten
en piping” voor alleen dijkvak 2. In Tabel 17 is te zien dat de faalkans voor “opbarsten
en piping” meer dan halveert, van ongeveer 1/200 per jaar naar bijna 1/500 per jaar.
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Vervolgens is gekeken naar het verbeteren van in totaal acht dijkvakken en twee
kunstwerken. Voor één van deze dijkvakken, dijkvak 3, zijn twee maatregelen
uitgevoerd, “macrostabiliteit binnenwaarts” en “opbarsten en piping”.
Daarmee komt het aantal uitgevoerde maatregelen voor deze 8 dijkvakken op 9. Een
aantal van deze maatregelen zijn ook opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het verbeteren van deze acht vakken en twee kunstwerken leidt ten
opzichte van de huidige situatie (basiskans) tot een factor 10 kleinere faalkans voor
het faalmechanisme “opbarsten en piping”, tot een verwaarloosbare kleine kans voor
macrostabiliteit binnenwaarts, tot een factor 3,5 kleinere kans voor “Beschadiging
bekleding en erosie dijklichaam” en een factor 15 kleinere kans voor het mechanisme
piping bij kunstwerken. Gecombineerd over alle faalmechanismen leidt dit tot een
factor 10 kleinere overstromingskans.

Basiskans

Dijkvak 2

Overloop golfoverslag

1/67.000

1/67.000

1/67.000

1/200

1/500

1/2.300

Beschadiging bekleding
en erosie dijklichaam

1/1.600

1/1.600

1/5.100

Macrostabiliteit
binnenwaarts

1/1.300

1/1.300

< 1/1.000.000

1/108.000

1/108.000

1/108.000

1/176.000

1/176.000

1/176.000

1/620

1/620

1/9.100

1/775.000

1/775.000

1/775.000

1/130

1/200

1/1.300

Opbarsten en piping
Dijken

Duinen

8 dijkvakken

Mechanisme

Duinafslag

2 kunstwerken

Overloop golfoverslag
Kunstwerken

Niet sluiten
Piping
Constructief falen

Overstromingskans
Tabel 17:

Invloed verbeteringsmaatregelen op de faalkansen.

In onderstaande figuur is de afname van de overstromingskans weergegeven na het
uitvoeren van verbeteringsmaatregelen. Na het uitvoeren van één verbeteringsmaatregel (dijkvak 2, opbarsten en piping) neemt de overstromingskans af van
7,7*10-3 per jaar (1/130 per jaar) naar 5,0*10-3 per jaar (1/200 per jaar). Na het
verbeteren van 2 kunstwerken en 8 dijkvakken, door het uitvoeren van 11
maatregelen, is de ringkans afgenomen tot 7,9*10-4 (1/1.300 per jaar).
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1.0E-02
9.0E-03

Oorspronkelijke overstromingskans (1/130 per jaar)

Overstromingskans (per jaar)

8.0E-03
7.0E-03

Zonder dijkvak 2 piping (1/200 per jaar)

6.0E-03

Zonder dijkvak 2 piping & 3 macrostab. (1/230 per jaar)

5.0E-03
4.0E-03
3.0E-03
2.0E-03
1.0E-03
0.0E+00
Basis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Verbeterstappen

Figuur 50: Afname overstromingskans door verbeteringsmaatregelen.

In Figuur 51 zijn per verbeteringstap de veranderingen in de procentuele verhoudingen
weergegeven tussen de verschillende faalmechanismen. In de figuur is te zien dat de
faalmechanismen “overloop en golfoverslag” en het mechanisme “duinafslag”, bij de
eerste zes maatregelen, weinig tot geen invloed hebben op de overstromingskans. De
bijdrage van de faalmechanismen “opbarsten en piping” en “beschadiging bekleding en
erosie dijklichaam” en de kunstwerken hebben na zes verbeteringsmaatregelen de
grootste bijdrage aan de overstromingskans, respectievelijk 55%, 37% en 7%. Na 11
verbeteringsmaatregelen zijn de verhoudingen: 2% oploop en golfoverslag, 49%
opbarsten en piping, 21% bekleding en erosie dijklichaam, 11% duinafslag en 18%
kunstwerken.

Figuur 51: Procentuele verhouding tussen de faalkans per faalmechanisme en de
overstromingskans.
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7.3

Gevoeligheidsanalyse III: Invloed versterkingsmaatregelen op het
overstromingsrisico
In de vorige paragraaf is gekeken naar de invloed van de verbeteringsmaatregelen op
de faalkansen. In deze paragraaf is gekeken naar de invloed op het
overstromingsrisico.
De faalmechanismen van acht maatgevende dijkvakken en twee kunstwerken zijn
buiten beschouwing gelaten om het effect op het overstromingsrisico te bepalen,
Tabel 12. De invloed van deze vakken op de faalkans is reeds in Tabel 17
weergegeven. In onderstaande tabel is weergegeven wat het effect van de
maatregelen is op de verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers per jaar en het
economisch risico per jaar.
Ook is het gemiddelde en het maximaal beschouwde scenario opgenomen. De
verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers en de economische schade is voor
beide gereduceerd met een factor 6. Alhoewel de verwachtingswaarde voor zowel de
schade als de slachtoffers is gereduceerd zijn de gemiddelden en maximaal
beschouwde scenario’s toegenomen. Dit komt doordat de dijkring veiliger is geworden
en hogere waterstanden kan keren, als dan een eventuele doorbraak optreedt dan zijn
de gevolgen groter.

Basis
Economisch
risico

Slachtofferrisico

Verwachtingswaarde economische schade
(miljoen euro per jaar)

2 kunstwerken

0,473

0,076

Gemiddelde economische schade per
overstroming (miljoen euro)

175

227

Economische schade bij het zwaarste
beschouwde scenario (miljoen euro)

525

780

0,012

0,002

5

9

35

58

Verwachtingswaarde (slachtoffers per jaar)
Gemiddeld aantal slachtoffers per
overstroming
Maximaal aantal slachtoffers bij het
zwaarste beschouwde scenario

Tabel 18:

8 dijkvakken

Invloed op de schade en slachtoffers.

In onderstaande twee figuren zijn het plaatsgebonden en economisch risico
weergegeven bij verbetering van de acht maatgevende dijkvakken en twee
kunstwerken (Tabel 12 in paragraaf 3.7).
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Figuur 52: Plaatsgebonden risico na verbetering van 10 vakken.

Figuur 53: Economisch risico na verbetering van 10 vakken.

Het verschil in het plaatsgebonden risico ten opzichte van de huidige situatie is
weergegeven in Figuur 54. Hierin is de factor gegeven waarmee het plaatsgebonden
risico afneemt indien de acht maatgevende dijkvakken en twee kunstwerken worden
verbeterd. Het is duidelijk te zien dat voor een deel van de dijkring het
plaatsgebonden risico met meer dan een factor 20 afneemt.
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Figuur 54: Reductiefactor plaatsgebonden risico na verbetering van 10 vakken.

7.4

Gevoeligheidsanalyse IV: Effect evacuatie op overstromingsrisico
Binnen VNK worden vier evacuatiedeelscenario’s meegenomen, variërend van geen
evacuatie tot een goed georganiseerde evacuatie. De evacuatie heeft voor dijkring 5
alleen invloed op het aantal slachtoffers omdat er alleen op het eiland een veilige plek
wordt gezocht, in andere dijkringgebieden kunnen mensen met hun auto het gebied
verlaten wat tot een iets lager economisch risico leidt.
Het effect van een evacuatie is goed weer te geven in de groepsrisicocurve, de
FN-curve. In onderstaande figuur zijn naast de huidige situatie ook de situaties
weergeven van geen evacuatie en een goede evacuatie. In de huidige situatie is met
alle evacuatiedeelscenario’s rekening gehouden. Bij de curve met de lagere aantallen
slachtoffers is alleen rekening gehouden met een goed uitgevoerde evacuatie waarbij
het resultaat maximaal is. De curve met de grotere aantallen slachtoffers geeft het
groepsrisico als er geen evacuatie heeft plaatsgevonden en de overstroming
onverwachts plaatsvindt. De overige twee evacuatiedeelscenario’s die in de
risicoberekening zijn meegenomen liggen tussen lijn met een “goede evacuatie” en
“geen evacuatie” in.
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Figuur 55: Invloed evacuatie op groepsrisico.
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8

Conclusies en aanbevelingen

Dit hoofdstuk beschrijft de conclusies en aanbevelingen die volgen uit het onderzoek
naar het overstromingsrisico van dijkring 5 Texel. De conclusies en aanbevelingen
betreffen zowel de beschikbaarheid van gegevens, de faalkansen, de gevolgen, als het
overstromingsrisico.
8.1

Conclusies

8.1.1

De kans op overstroming in dijkring 5

8.1.2

•

De berekende overstromingskans voor dijkring 5 is 1/130 per jaar. Dit is de
overstromingskans voor de gehele categorie a-kering langs de Waddenzee en
Noordzee.

•

De kans op een overstroming in dijkring 5 wordt voornamelijk bepaald door de
faalmechanismen “opbarsten en piping”, daarnaast dragen de faalmechanismen
“piping kunstwerken”, “macrostabiliteit binnenwaarts” en “falen bekleding en
erosie dijklichaam” ook bij aan de faalkans. De bijdragen van deze
faalmechanismen aan de overstromingskans zijn respectievelijk 61%, 20%, 10%
en 8%.

•

Bij het berekenen van de faalkans voor “opbarsten en piping” is een belangrijke
parameter het binnenpeil van de kwelsloot. Het opzetten van het peil leidt tot een
significante reductie van de faalkans. Hier is bij de bepaling van de gepresenteerde
faalkans al rekening mee gehouden. Het opzetten van het binnenpeil is een
natuurlijk proces door regenval en het niet kunnen wegpompen van het water.

•

Uit de gevoeligheidsanalyse is gebleken dat de kwaliteit van de grasbekleding een
grote invloed kan hebben op de faalkansen voor “overloop en golfoverslag” en het
mechanisme “beschadiging bekleding en erosie dijklichaam”. De faalkans neemt
voor “overloop en golfoverslag” met meer dan een factor 3 toe en de faalkans voor
“beschadiging bekleding en erosie dijklichaam” met ongeveer een factor 8. De
overstromingskans neemt toe van 1/130 per jaar naar 1/80 per jaar.

•

De kans op een overstroming door het falen van de categorie a-kering van dijkring
5 kan met een factor 2 worden verlaagd tot 1/210 per jaar door het aanpakken
van de piping problemen bij dijkvak 2 langs de Prins Hendrikpolder. Het verkleinen
van de ringkans met een factor 10 kan worden gerealiseerd door het verbeteren
van acht dijkvakken en twee kunstwerken. De ringkans komt dan in de orde van
1/1.300 per jaar.

•

Bij de berekening van de faalkansen voor het mechanisme “beschadiging bekleding
en erosie dijklichaam” is gebleken dat binnen de steenbekledingsmodule zeer veel
invoerparameters moeten worden bepaald waaronder enkele deterministische
waarden die zeer veel invloed hebben op de faalkans. Een voorbeeld hiervan is de
steengrootte. Deze parameter moet deterministisch worden ingevuld, maar het
verdient de voorkeur om de parameter stochastisch te beschrijven gezien de grote
variatie in steengrootte.

De gevolgen van overstromingen in dijkring 5
•

De patronen van de overstromingen in dijkring 5 zijn sterk afhankelijk van de
locatie van de bres(sen). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanwezigheid
van diverse oude waterkeringen die compartimenterend werken.
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Bij overstromingen langs de Waddenzee en de Noordzee zijn de gevolgen in
termen van schade en slachtoffers van dezelfde orde grootte, tussen de 50 en 200
miljoen euro aan schade en 1 tot 15 slachtoffers.

8.1.3

•

Bij een doorbraak bij de Zeedijk van het Noorden en de Zeedijk van de Eendracht
zijn de gevolgen kleiner in relatie tot de andere doorbraaklocaties, maximaal 100
miljoen euro schade en maximaal 5 slachtoffers. Dit komt door de relatief kleine
compartimenten die bij deze doorbraken overstromen. Een bovenmaatgevende
doorbraak ter hoogte van de IJsdijk leidt tot de grootste gevolgen in de dijkring,
maximaal 350 miljoen euro schade en 30 slachtoffers.

•

De kans dat een overstroming een meervoudige doorbraak betreft, waarbij zich
tegelijkertijd op verschillende locaties doorbraken voordoen, is in dijkring 5 relatief
laag: in ongeveer 4% van de overstromingen zal sprake zijn van een meervoudige
doorbraak.

Het overstromingsrisico in dijkring 5
•

De verwachtingswaarde van de economische schade is 0,47 miljoen euro per jaar
en de verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers is 0,01 slachtoffers per jaar.
Deze waarden zijn ondanks de grote faalkans relatief laag doordat de gevolgen bij
een eventuele overstroming gering zijn.

•

Het economische risico centreert zich rond de plaatsen Den Burg en Oudeschild en
de Prins Hendrikpolder. Door de relatief grote faalkans van de dijk langs de Prins
Hendrikpolder draagt deze polder significant bij aan het economische risico.

•

Het plaatsgebonden risico ligt met uitzondering van de Prins Hendrikpolder en de
polder achter Zeedijk van het Noorden onder de 10-5 per jaar. In de twee polders
ligt het risico groter, tussen de 10-4 en 10-5 per jaar en op sommige locaties boven
de 10-4 per jaar.

•

Het lokaal individuele risico laat een zelfde beeld zien als het plaatsgebonden
risico. Dit is een gevolg van het feit dat de verwachtingswaarde van het
percentage geëvacueerden 42% per overstroming is. Dit leidt tot een reductie van
het risico met een factor 1,7.

•

Door het verbeteren van diverse vakken kan het risico gereduceerd worden. Bij
verbetering van 8 dijkvakken en 2 kunstwerken neemt de verwachtingswaarde van
het aantal slachtoffers en de economische schade een factor 6 af. Voor een deel
van de dijkring langs de Waddenzee neemt het plaatsgebonden risico met meer
dan een factor 20 af. De staart van het groepsrisico neemt iets toe omdat bij een
eventuele doorbraak, door de grotere belastingniveaus, de schade en slachtoffers
groter zijn.
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8.2

Aanbevelingen
•

Uit de gevoeligheidsanalyse is gebleken dat de kwaliteit van de grasbekleding van
invloed is op de overstromingskans. Het is aan te bevelen om door middel van
bijvoorbeeld beheerplannen de kwaliteit van het gras op een goed niveau te
houden.

•

Bij het berekenen van de faalkans voor “opbarsten en piping” is een belangrijke
parameter het binnenpeil van de kwelsloot. Het opzetten van het peil leidt tot een
significante reductie van de faalkans. In de huidige situatie verhoogt het binnenpeil
automatisch door de regenval en het niet meer kunnen pompen. Het is aan te
bevelen om uit te zoeken of het opzetten van het binnenpeil gedurende hoogwater
gereguleerd kan gebeuren om de kans op piping te verkleinen.

•

Het dijkvak bij Molwerk zou voor het faalmechanisme “opbarsten en piping” nader
beschouwd moeten worden om het effect van de aanwezige sliblaag te bepalen en
of hier beheersmaatregelen mogelijk zijn.

•

Als men de kans op een overstroming wil verkleinen dan zijn maatregelen voor de
volgende vakken en faalmechanismen effectief:
o Piping dijkvak 2, Prins Hendrikpolder;
o Macrostabiliteit binnenwaarts dijkvak 3, dp4.4 – dp5.8;
o Piping onder Gemaal Prins Hendrikpolder;
o Piping dijkvak 9, Haven van Oudeschild dp9.0 – dp9.75;
o Piping dijkvak 14, dp13.5 – dp15.0.
Deze vijf maatregelen zouden de overstromingskans al reduceren van 1/130 per
jaar tot 1/450 per jaar.
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Bijlage B

Begrippenlijst

Afschuiving
Een verplaatsing van (een deel van) een grondlichaam. De term
afschuiving wordt gebruikt bij het faalmechanisme macrostabiliteit.
Beheerder
De overheid waarbij de (primaire) waterkering in beheer is.
Beheersgebied
Het in de legger gespecificeerd areaal dat als waterkering wordt
aangemerkt en door de waterkeringbeheerder wordt beheerd.
Bekleding
De afdekking van de kern van een dijk ter bescherming tegen golfaanvallen
en langsstromend water. De taludbekleding bestaat uit een
erosiebestendige toplaag, inclusief de onderliggende vlijlaag, filterlaag,
kleilaag en/of geotextiel.
Belasting
De op een constructie (een waterkering) uitgeoefende in- en uitwendige
krachten.
Benedenrivierengebied
Het door Rijn en Maas gevoede rivierengebied ten westen van de lijn
Schoonhoven – Werkendam – Dongemond, inclusief Hollands Diep en
Haringvliet, zonder de Hollandsche IJssel.
Berm
Een extra verbreding aan de binnendijkse of buitendijkse zijde van de dijk
om het dijklichaam extra steun te bieden, zandmeevoerende wellen te
voorkomen en/of de golfoploop te reduceren.
Binnentalud
Het hellend vlak van het dijklichaam aan de binnenzijde van de dijk.
BKL
Basis kustlijn. Bij het vigerende kustbeleid worden suppleties uitgevoerd
indien de kustlijn zich landwaarts van de BKL bevindt.
Bovenrivierengebied
Het door Rijn en Maas gevoede rivierengebied ten oosten van de lijn
Schoonhoven - Werkendam - Dongemond. De waterstanden worden daar
niet beïnvloed door het getij van de Noordzee.
Bres
Een doorgaand gat in de waterkering dat is ontstaan door overbelasting.
Buitentalud
Hellend vlak van het dijklichaam aan de kerende zijde.
Buitenwater
Oppervlaktewater waarvan de waterstand direct onder invloed staat van de
waterstand op zee, de grote rivieren, het IJsselmeer of het Markermeer.
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Decimeringhoogte
De peilvariatie die behoort bij een vergroting of verkleining van de
overschrijdingsfrequentie met een factor 10.
Dijkring
Stelsel van waterkeringen en/of hoge gronden, dat een dijkringgebied
omsluit en beveiligt tegen overstromingen.
Dijkringgebied
Een gebied dat door een stelsel van waterkeringen en/of hoge gronden
beveiligd wordt tegen overstromingen vanuit zee, het IJsselmeer,
Markermeer en/of de grote rivieren.
Dijkringsegment
Een deel van de dijkring, dat beheerd wordt door één beheerder en dat
bestaat uit één type waterkering.
Dijkvak
Een deel van een waterkering waarvoor de sterkte-eigenschappen en
belastingen homogeen zijn.
Duin
Zandlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.
Duinafslag
Faalmechanisme voor duinen dat betrekking heeft op de erosie van een
duin onder stormcondities.

Faalmechanisme
De wijze waarop een waterkering faalt. Voor dijken en kunstwerken worden
elk vier faalmechanismen beschouwd. Voor duinen wordt duinafslag
beschouwd.
Falen
Het niet meer vervullen van de primaire functie (water keren) en/of het
niet meer voldoen aan vastgestelde criteria.
Gemiddelde waarde
De verwachtingswaarde (µ) van een stochast.
Gevolgenmatrix
De gevolgenmatrix is een dataset per dijkringgebied, met voor elk ringdeel
een breslocatie en per breslocatie een aantal overstromingsberekeningen
en daarbij behorende gevolgen (resultaten van HIS-SSM berekeningen).
Golfoploop
De hoogte boven de stilwaterstand tot waar een tegen het talud oplopende
golf reikt (de 2% golfoploop wordt door 2% van de golven overschreden).
Golfoverslag
De hoeveelheid water die door golven per strekkende meter gemiddeld per
tijdseenheid over de waterkering slaat.
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Grensprofiel
Het duinprofiel dat na afslag bij ontwerpomstandigheden nog minimaal
aanwezig moet zijn.
Grenstoestand
De toestand waarin de sterkte van een constructie of een onderdeel
daarvan nog juist evenwicht maakt met de daarop werkende belastingen.
Groepsrisico
Het groepsrisico beschrijft de kansen op overschrijding van bepaalde
slachtofferaantallen.
JARKUS
Het landelijk bestand met diepte- en hoogtemetingen van de Nederlandse
zandige kust per jaar.
Kansdichtheidfunctie
Een functie die aan elke mogelijke waarde van een stochast een
kansdichtheid toekent.
Karakteristieke waarde
Een op basis van een statistische analyse bepaalde waarde met een kleine
onder- of overschrijdingskans. In de praktijk wordt voor materiaaleigenschappen vaak uitgegaan van een waarde met een
onderschrijdingskans van 5%.
Kruin
De strook tussen buitenkruinlijn en binnenkruinlijn.
Kruinhoogte
De hoogte van de buitenkruinlijn.
Kwel
Het uittreden van grondwater onder invloed van een grotere stijghoogte
aan de buitenzijde van het beschouwde gebied.
Kwelsloot
Een sloot aan de binnenzijde van de dijk die tot doel heeft kwelwater op te
vangen en af te voeren.
Kwelweg
Mogelijk pad dat het kwelwater in de grond aflegt, van het intreepunt naar
het uittreepunt.
Lengte-effect
Het verschijnsel dat de faalkans van een waterkering toeneemt met de
lengte. Dit is het gevolg van het feit dat de kans dat zich ergens een
zwakke plek bevindt groter wordt als er een grotere lengte wordt
beschouwd.
Lokaal individueel risico (LIR)
De kans dat een persoon, die zich continu op een bepaalde plaats in de
dijkring bevindt, overlijdt ten gevolge van een overstroming. In de
berekening van het lokaal individueel risico worden de mogelijkheden voor
preventieve evacuatie meegenomen.
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Macrostabiliteit
De naam van een faalmechanisme waarbij de zich een glijvlak in het talud
en de ondergrond vormt.
Marsroute
Voorloper van het onderzoeksprogramma “Overstromingsrisico’s: een
studie naar kansen en gevolgen”
MKL
Momentane ligging van de kustlijn. De actuele positie van de kustlijn.
Modelfactor
Een factor die onzekerheden in de modellering tot uitdrukking brengt.
NAP
Normaal Amsterdams Peil.
Ontwerppunt
Het ontwerppunt is de meest waarschijnlijke combinatie van de waarden
van stochasten waarvoor geldt dat de grenstoestandfunctie (sterkte belasting) gelijk aan 0 is.
Opbarsten
Het bezwijken van de grond onder invloed van wateroverdrukken door het
ontbreken van verticaal evenwicht in de grond. De term opbarsten wordt
gebruikt bij het faalmechanisme opbarsten en piping.
Opdrijven
Het bezwijken van de grond onder invloed van wateroverdrukken door het
ontbreken van verticaal evenwicht in de grond. De term opdrijven wordt
gebruikt bij het faalmechanisme macrostabiliteit.
Overloop
Het verschijnsel waarbij water over de kruin van een dijk stroomt omdat de
waterstand in de rivier hoger is dan de kruin van de dijk.
Overschrijdingsfrequentie
Het gemiddeld aantal keren dat een waarde wordt bereikt of overschreden
in een bepaalde periode.
Overschrijdingskans
De kans dat het toetspeil wordt bereikt of overschreden.
Overstromingskans
De kans dat een gebied overstroomt doordat de waterkering rondom dat
gebied (de dijkring) op één of meer plaatsen faalt.
Overstromingsrisico
De combinatie van kansen en gevolgen van overstromingen. De gevolgen
worden uitgedrukt in schade of slachtoffers. Het slachtofferrisico wordt
ondermeer weergegeven als groepsrisico en als lokaal individueel risico.
Overstromingsberekening
Een berekening van het overstromingspatroon voor één of meerdere
doorbraken in een dijkring.
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Overstromingsscenario
Een serie gebeurtenissen volgend op het ontstaan van een of meer
bressen.
PC-Ring
Een probabilistisch model dat waarmee faalkansen berekend kunnen
worden voor verschillende faalmechanismen voor dijken, duinen en
kunstwerken. Daarnaast kunnen met PC-Ring faalkansen per vak en
faalmechanisme worden gecombineerd tot faalkansen op ringniveau. Ook
kunnen met PC-Ring scenariokansen worden berekend.
PC-ViNK
Een applicatie die het mogelijk maakt om een segment binnen een dijkring
in vakken op te knippen en waarmee de data voor het VNKinstrumentarium beheerd kan worden. PC-ViNK draait op een centrale
server zodat het gehele werkproces in VNK-2 traceerbaar is.
Plaatsgebonden risico (PR)
De kans dat een persoon, die zich continu op een bepaalde plaats in de
dijkring bevindt, overlijdt ten gevolge van een overstroming. In de
berekening van het plaatsgebonden risico worden de mogelijkheden voor
preventieve evacuatie niet meegenomen.
Piping
Het verschijnsel waarbij er als gevolg van erosie door grondwaterstroming
kanalen ontstaan in een grondlichaam.
Primaire waterkering
Een waterkering die ofwel behoort tot het stelsel waterkeringen dat een
dijkringgebied - al dan niet met hoge gronden - omsluit, ofwel vóór een
dijkringgebied is gelegen. Primaire waterkeringen kunnen worden verdeeld
in de volgende categorieën:
A: Een waterkering die direct buitenwater keert
B: Een voorliggende of verbindende kering
C: Een waterkering die indirect buitenwater keert
D: Een waterkering die in het buitenland is gelegen
Reststerkte
Reststerkte is een verzamelbegrip voor de resterende sterkte in de dijk
nadat een initiërend faalmechanisme is opgetreden. In VNK2 wordt er bij
het faalmechanisme “beschadiging bekleding en erosie van het dijklichaam”
met verschillende reststerktemodellen gerekend. Hiermee wordt de kans op
het ontstaan van een bres berekend nadat de bekleding is beschadigd. Bij
het faalmechanisme “macrostabiliteit binnenwaarts” kan ook de sterkte van
de dijk nadat de eerste afschuiving heeft plaatsgevonden worden
meegenomen in de faalkansberekening.
Ringdeel
Een deel van de dijkring waarbinnen de locatie van de bres geen
significante invloed heeft op het overstromingspatroon en de optredende
schade.
Risicotool
Applicatie waarmee het overstromingsrisico van het dijkringgebied
berekend kan worden, op basis van beschikbare scenariokansen en de
gevolgenmatrix.
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Scenariokans
De kans op een overstromingsscenario.
Strijklengte
De lengte van het voor de waterkering gelegen wateroppervlak waarover
de wind waait.
Stabiliteitsfactor
De factor waarin het verschil tussen sterkte en belasting wordt uitgedrukt
voor het faalmechanisme “macrostabiliteit binnenwaarts”.
Standaardafwijking
Een maat voor de spreiding rond het gemiddelde.
Stochastische variabele
Een onzekere grootheid. De kansen op de verschillende waarden van een
stochast worden beschreven door een kansdichtheidfunctie.
Systeemwerking
Dit zijn effecten waar een doorbraak in de ene dijkring leidt tot het
ontlasten of juist overstromen (cascade effect) van een andere dijkring.
Systeemwerking betreft dus de interactie tussen twee of meer dijkringen.
Systeemwerking wordt niet meegenomen in VNK2.
Teen
De onderrand van het dijklichaam aan de buitendijkse zijde van de dijk (de
overgang van dijk naar voorland).
Variatiecoëfficiënt (V)
De verhouding tussen de standaardafwijking (σ) en het gemiddelde (µ): V
= σ/µ.
Veiligheidsnorm
Eis waaraan een primaire waterkering moet voldoen, aangegeven als de
gemiddelde overschrijdingskans - per jaar - van de hoogste
hoogwaterstand waarop de tot directe kering van het buitenwater
bestemde primaire waterkering moet zijn berekend, mede gelet op overige
het waterkerend vermogen bepalende factoren.
Verhang
De verhouding tussen het verschil in stijghoogte tussen twee punten en de
afstand tussen die punten; wordt ook wel gradiënt genoemd.
Verval
Het verschil in stijghoogte tussen twee punten, bijvoorbeeld de twee zijden
van een waterkering.
Verwachtingswaarde
De gemiddelde waarde van een stochast; het eerste moment van de
kansdichtheidfunctie.
Voorland
Het gebied aansluitend aan de buitenzijde van de waterkering. Dit gebied
wordt ook wel vooroever genoemd. Ook een diepe steile stroomgeul bij een
schaardijk valt onder de definitie van voorland. Het voorland kan zowel
onder als boven water liggen.
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Werklijn
De relatie tussen de rivierafvoer en de statistisch bepaalde
overschrijdingsfrequentie van de rivierafvoer, zoals deze door de Minister
van Verkeer en Waterstaat wordt gehanteerd voor het bepalen van de
ontwerpafvoer voor de versterking van dijken.
Zandmeevoerende wel
Een wel die zand meevoert uit de ondergrond.
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Bijlage C

Vakindeling en ringdelen dijkring 5

In Tabel 19 is voor de dijken en duinen aangegeven welke vakgrenzen zijn
gedefinieerd. Per vak is aangegeven tot welk ringdeel het behoort. Voor de aanduiding
van de vakgrenzen voor de dijken is de nummering van de dijkpalen aangehouden,
indien deze niet aanwezig is, is een X,Y coördinaat opgegeven. Bij de duinen
(kustzone) zijn de vakgrenzen aangegeven door middel van Jarkusraaien.
Nr

Van

Tot

Lengte

00

D116_DP2.6

D116_DP3.05

0.5 km

01

D116_DP2.6

D116_DP3.05

0.4 km

02

D116_DP3.05

D115_DP4.4

1.5 km

03

D115_DP4.4

D115_DP5.8

1.3 km

04

D115_DP5.8

D115_DP6.15

0.3 km

05

D115_DP6.15

D114_DP7.0

0.9 km

06

D114_DP7.0

D114_DP7.65

0.6 km

07

D114_DP7.65

D127_DP8.65

1.0 km

08

D127_DP8.65

D113_DP9.0

0.4 km

09

D113_DP9.0

D113_DP9.75

0.7 km

10

D113_DP9.75

D113_DP10.25

0.5 km

11

D113_DP10.25

D112_DP11.0

0.8 km

12

D112_DP11.0

D112_DP12.4

1.4 km

13

D112_DP12.4

D110_DP13.5

1.1 km

14

D110_DP13.5

D109_DP15.0

1.5 km

15

D109_DP15.0

D109_DP15.7

0.7 km

16

D109_DP15.7

D109_DP17.1

1.4 km

17

D109_DP17.1

D108_DP18.9

1.8 km

18

D108_DP18.9

D107_DP20.1

1.2 km

19

D107_DP20.1

D107_DP21.7

1.6 km

20

D107_DP21.7

D107_DP24.15

2.4 km

7. Zeedijk van de
Eendracht

21

D107_DP24.15

D106_DP24.8

0.7 km

8. Cocksdorp

22

D106_DP24.8

D106_DP25.6

0.8 km

23

D106_DP25.6

D104_DP26.65

1.0 km

D104_DP26.65

X 119730 - Y 576779

0.4 km

24

3081

3250

25

3001

3081

26

2820

3001

27

2740

2820

28

2580

2740

29

2440

2580

30

2111

2440

31

1972

2111

32

1873

1972

33

1624

1873

23b

Ringdeel

1. Zeedijk Prins
Hendrikpolder

2. Rijkszeewering
Bolwerk en Westdijk
3. Zeedijk van
Oudeschild
4. IJsdijk

5. Oostdijk

6. Zeedijk van het
Noorden

9. Inlaagdijk

10. Robbengat

11. Duinen Texel Noord
12. De Koog
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Van

Tot

34

Nr

1352

1624

35

900

1352

36

X 112567 - Y 558327

X 113456 - Y 557897

Tabel 19:

Ringdeel

1.0 km

13. Duinen Texel Zuid

Vakindeling dijken en ringdelen; aanduiding vakgrenzen op basis van hectometrering
en Jarkusraaien.

Figuur 56: Overzicht vakgrenzen dijkring 5.
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Lengte

Bijlage D Overzicht faalkansen

Tabel 20 geeft een totaaloverzicht van de berekende faalkansen per faalmechanisme per vak. Ook zijn de faalkansen per faalmechanisme op ringniveau
getoond.
Dijken
Vak

Duinen

Overloop

Opbarsten en

Beschadiging bekleding

Macrostabiliteit

golfoverslag

piping

en erosie dijklichaam

binnenwaarts

Duinafslag

Kunstwerken
Overloop
golfoverslag

Niet sluiten

Piping

Constructief
falen

Totaal

1_0

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000

1_1

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000

1_2

< 1/1.000.000

1/370

1/47.300

1_3

< 1/1.000.000

1/5.180

1/31.800

1_4

< 1/1.000.000

1/18.600

1/18.600

2_5

< 1/1.000.000

1/266.300

1/265.500

2_6

< 1/1.000.000

1/48.800

1/48.800

2_7

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000

1/38.100

1/38.000

3_8

1/87.700

1/13.100

< 1/1.000.000

1/11.400

3_9

1/165.900

1/1.560

< 1/1.000.000

1/1.550

4_10

1/342.700

< 1/1.000.000

1/342.200

4_11

< 1/1.000.000

1/282.700

1/282.400

5_12

1/704.500

1/10.100

5_13

< 1/1.000.000

1/13.200

5_14

< 1/1.000.000

1/1.720

1/18.300

5_15

< 1/1.000.000

1/49.800

1/279.300

5_16

< 1/1.000.000

1/96.900

1/370
1/1.300

< 1/1.000.000

1/1.000

1/9.030
1/13.200

1/145.600

1/1.570
< 1/1.000.000

1/42.200
1/143.800
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Dijken

Duinen

Kunstwerken

Overloop

Opbarsten en

Beschadiging bekleding

Macrostabiliteit

golfoverslag

piping

en erosie dijklichaam

binnenwaarts

6_17

< 1/1.000.000

1/38.800

1/108.700

1/28.500

6_18

< 1/1.000.000

1/3.010

< 1/1.000.000

1/3.010

7_19

< 1/1.000.000

1/12.700

1/45.900

7_20

< 1/1.000.000

1/13.100

1/4.820

1/3.530

8_21

< 1/1.000.000

1/8.110

1/8.110

9_22

< 1/1.000.000

1/3.740

9_23

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000

9_23b

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000

Vak

Duinafslag

Overloop
golfoverslag

Niet sluiten

Piping

< 1/1.000.000

Constructief
falen

Totaal

1/9.940

1/3.740

10_24

-

-

10_25

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000

10_26

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000

10_27

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000

11_28

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000

11_29

1/107.900

12_30

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000

12_31

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000

12_32

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000

12_33

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000

12_34

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000

12_35

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000

13_36
Gemaal
Eijerland
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1/107.900

< 1/1.000.000

< 1/1.000.000
< 1/1.000.000

1/9.100

1/9.100

Dijken
Vak

Duinen

Overloop

Opbarsten en

Beschadiging bekleding

Macrostabiliteit

golfoverslag

piping

en erosie dijklichaam

binnenwaarts

Duinafslag

Pomphuis
Krassekeet
Gemaal De
Schans

Kunstwerken
Overloop
golfoverslag

Piping

< 1/1.000.000

1/1.800

1/1.800

1/287.800

< 1/1.000.000

1/287.800

1/1.100

1/1.100

1/276.300

< 1/1.000.000

1/276.300

1/175.510

1/620

Gemaal Prins
Hendrikpolder
Gemaal
Dijkmanshuizen
Ring

Tabel 20:

1/67.360

1/210

1/1.540

1/1.290

1/107.650

Constructief

Niet sluiten

falen

1/772.270

Totaal

1/130

Overzicht berekende faalkansen (per jaar).
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Bijlage E

Overzicht resultaten tweede toetsronde

In de Waterwet zijn de jaarlijkse overschrijdingskansen vastgelegd van de hoogste
hoogwaterstanden waarop de tot directe kering van het buitenwater bestemde
primaire waterkeringen moeten zijn berekend. Voor dijkring 5 is deze norm
vastgesteld op 1/4.000 per jaar. De tweede toetsing is uitgevoerd conform de Leidraad
Toetsen op Veiligheid 2004. De voornaamste resultaten van de tweede toetsing zijn
weergegeven in Tabel 21.
Faalmechanisme

Resultaten tweede toetsing

Overloop en
golfoverslag

Van de 24,2 kilometer aan dijken langs de Waddenzee is 19,3 kilometer
goedgekeurd en krijgt 0,5km een voldoende. De overige 4,4km krijgt geen
oordeel. Deze 4,4km is verdeeld over meerdere dijkvakken, een deel van
dijk D104 (0,5km) krijgt via het beheerdersoordeel 'voldoende' maar er is
daar geen RVW beschikbaar. De overige 3,9km krijgt geen oordeel omdat
de toetsing van de grasmat op het binnentalud niet tot een oordeel kan
worden gekomen.

Opbarsten en
piping

Van de totale lengte van de dijken langs de Waddenzee scoort 2,1
kilometer een onvoldoende. Deze score is tot stand gekomen op basis van
de resultaten uit de methode Sellmeijer. De dijkstrekken met een
onvoldoende liggen in dijk D115 en D113.

Macrostabiliteit
binnenwaarts

Dit faalmechanisme scoort op grote lengte onvoldoende, 12,6km van de
24,2km. Daarnaast krijgt 2,1km geen oordeel.

Falen bekleding

De bekleding van het buitentalud bestaat voornamelijk uit gras en uit gras
in combinatie met harde bekleding. De bekleding op het buitentalud is
over 9,5km afgekeurd en krijgt over 4,8km geen oordeel.

Duinafslag

De duinen langs de Noordzee scoren in de 2e toetsronde allemaal goed. In
de derde toetsronde zijn er twee uitzonderingen, de Slufter (Geen
Oordeel) en Texel Noord (Onvoldoende) (Ref 2 en Ref 3)

Tabel 21:

Resultaten tweede toetsronde voor de categorie a-keringen van dijkring 5.
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Bijlage F

Nr

Overstromingsscenario’s

Scenario-kans
(per jaar)

Falend ringdeel (gemarkeerd met “X”)
1

2

3

4

5

6

7

1

4,50.10-3

2

8,68.10

-4

7,40.10

-4

4

6,40.10

-4

5

2,88.10-4

6

2,25.10-4

7

1,90.10

-4

6,46.10

-5

X

4,48.10

-5

X

3,58.10

-5

2,47.10

-5

X

12

2,42.10

-5

X

13

2,28.10-5

14

1,67.10

-5

X

9,51.10

-6

X

9,19.10

-6

9,05.10

-6

X

7,54.10

-6

X

6,85.10

-6

20

4,51.10

-6

21

4,34.10-6

22

3,83.10-6

23

3,43.10

-6

3,40.10

-6

2,80.10

-6

X

2,66.10

-6

X

2,66.10

-6

28

2,21.10

-6

X

29

1,76.10-6

X

30

1,74.10

-6

1,57.10

-6

X

X

1,54.10

-6

X

X

1,38.10

-6

1,30.10

-6

1,20.10

-6

36

1,09.10

-6

37

1,01.10-6

38

9,70.10-7

3

8
9
10
11

15
16
17
18
19

24
25
26
27

31
32
33
34
35

8

9

10

11

X

Aantal
12

13

doorbraken

1
X

1

X

1

X

1
X

1
X

1

X

1

X

2

X

2

X

X

2

X

2

X

2
X

X

2

X

2
X

2
X

X

X

2

X

2

X

2

X
X

1
X

X

3
X

X

X

2
X
X

X

X

X

X

X
X

2

X

2
3

X

3

X

2

X

3
2
3
2

X

3

X

3
X

X

X

X

X

2
3

X

X
X

X

X
X

X

2

X

X

X

1

X

X
X

3
3
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Nr

Scenario-kans
(per jaar)

Falend ringdeel (gemarkeerd met “X”)
1

2

3

39

9,31.10-7

40

8,66.10

-7

8,55.10

-7

42

8,42.10

-7

43

8,35.10-7

44

7,66.10

-7

6,98.10

-7

X

6,21.10

-7

X

6,04.10

-7

5,13.10

-7

X

5,08.10

-7

X

4,61.10

-7

41

45
46
47
48
49
50

Tabel 22:
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4

5

6

7

X

8

9

X

11

12

13

2

X

1
X

X

X

X
X

X
X
X
X

10

Aantal
doorbraken

X
X

X

3
X

3

X

2

X

3

X

3

X

4
X

2
X

X

X
X

2
3

X

Overzicht scenario’s op volgorde van scenariokans.
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Bijlage G Kansen en gevolgen per scenario

Sc.

WS Harlingen

Doorbraaklocatie

[m+NAP]

Scenario-

OM/SSM berekeningen

kans

Onverwachte overstroming,

Onverwachte overstroming,

Verwachte overstroming,

Verwachte overstroming,

geen evacuatie

ongeorganiseerde evacuatie

ongeorganiseerde evacuatie

georganiseerde evacuatie

Economisch

Slachtoffer

Economisch

Slachtoffer

Economisch

Slachtoffer

Economisch

Slachtoffer

risico (Meuro)

risico

risico (Meuro)

risico

risico (Meuro)

risico

risico (Meuro)

risico

1

3,14

Prins_Hendrikpolder

4.50E-03

Prins_Hendrikpolder_tpmind

46

2

46

1

46

1

46

0

2

3,23

Zeedijk_van_het_Noorden

8.68E-04

Zeedijk_van_het_Noorden_tpmind

29

2

29

1

29

1

29

0

3

3,29

Oostdijk

7.40E-04

Oostdijk_tp

102

5

102

3

101

2

101

1

4

3,38

Zeedijk_van_Oudeschild

6.40E-04

Zeedijk_van_Oudeschild_tpmind

101

5

101

3

101

2

101

1

5

4,28

Zeedijk_van_de_Eendracht

2.88E-04

Zeedijk_van_de_Eendracht_tp

5

0

5

0

5

0

5

0

6

3,31

Inlaagdijk

2.25E-04

Inlaagdijk_tpmind

125

2

124

1

124

1

124

0

7

4,12

Cocksdorp

1.90E-04

Cocksdorp_tpmind

124

1

124

1

124

1

124

0

8

3,29

Prins_Hendrikpolder, Oostdijk

6.46E-05

0105

148

7

147

4

147

3

147

1

9

3,40

Prins_Hendrikpolder, Zeedijk_van_Oudeschild

4.48E-05

0103

147

7

147

4

147

3

147

1

10

3,38

Bolwerk_en_Westdijk, Inlaagdijk

3.58E-05

0209

273

12

272

7

272

5

272

2

11

4,18

Prins_Hendrikpolder,

2.47E-05

0107

51

2

51

1

51

1

51

0

12

3,31

2.42E-05

0106

74

4

74

2

74

1

74

1

2.28E-05

0708

138

2

138

1

138

1

138

0

Zeedijk_van_de_Eendracht
Prins_Hendrikpolder,
Zeedijk_van_het_Noorden,
Zeedijk_van_de_Eendracht
13

4,65

Zeedijk_van_de_Eendracht, Cocksdorp

14

3,45

Zeedijk_van_Oudeschild, Oostdijk

1.67E-05

0305

152

12

151

7

151

5

151

2

15

4,34

Zeedijk_van_Oudeschild,

9.51E-06

0307

107

5

106

3

106

2

106

1

16

2,96

Duinen_Texel_Noord

9.19E-06

Duinen_Texel_Noord_tpmind

91

1

91

0

91

0

91

0

17

4,25

Oostdijk, Zeedijk_van_de_Eendracht

9.05E-06

0507

107

5

107

3

107

2

107

1

18

3,44

Oostdijk, Zeedijk_van_het_Noorden

7.54E-06

0506

130

6

130

4

130

3

130

1

Zeedijk_van_de_Eendracht
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Sc.

WS Harlingen

Doorbraaklocatie

[m+NAP]

19

3,54

Scenario-

OM/SSM berekeningen

kans

Zeedijk_van_Oudeschild,

Onverwachte overstroming,

Onverwachte overstroming,

Verwachte overstroming,

Verwachte overstroming,

geen evacuatie

ongeorganiseerde evacuatie

ongeorganiseerde evacuatie

georganiseerde evacuatie

Economisch

Slachtoffer

Economisch

Slachtoffer

Economisch

Slachtoffer

Economisch

Slachtoffer

risico (Meuro)

risico

risico (Meuro)

risico

risico (Meuro)

risico

risico (Meuro)

risico

6.85E-06

0306

130

6

130

4

130

2

129

1

Bolwerk_en_Westdijk

4.51E-06

Bolwerk_en_Westdijk_tpmind

149

10

149

6

148

4

148

2

Prins_Hendrikpolder, Zeedijk_van_Oudeschild,

4.34E-06

010305

198

14

197

8

197

6

196

3

3.83E-06

0607

36

2

36

1

36

1

36

0

Zeedijk_van_het_Noorden
20

3,44

21

3,41

Oostdijk
22

4,38

Zeedijk_van_het_Noorden,
Zeedijk_van_de_Eendracht

23

4,19

Prins_Hendrikpolder, Cocksdorp

3.43E-06

0108

170

4

170

2

170

1

170

1

24

4,13

Cocksdorp, Inlaagdijk

3.40E-06

0809

175

4

175

2

175

1

175

1

25

4,07

Prins_Hendrikpolder, Oostdijk,

2.80E-06

010507

153

7

153

4

152

3

152

1

Zeedijk_van_de_Eendracht
26

3,49

Prins_Hendrikpolder, Inlaagdijk

2.66E-06

0109

169

4

169

3

169

2

169

1

27

4,35

Zeedijk_van_de_Eendracht, Inlaagdijk

2.66E-06

0709

129

2

129

1

129

1

129

0

28

4,17

Prins_Hendrikpolder, Zeedijk_van_Oudeschild,

2.21E-06

010307

152

7

152

4

152

3

152

1

1.76E-06

010708

196

4

196

3

196

2

196

1

Zeedijk_van_de_Eendracht
29

4,54

Prins_Hendrikpolder,
Zeedijk_van_de_Eendracht, Cocksdorp

30

4,46

Zeedijk_van_Oudeschild, Cocksdorp

1.74E-06

0308

260

8

260

5

259

3

259

2

31

5,36

IJsdijk, Zeedijk_van_de_Eendracht, Cocksdorp

1.57E-06

040708

524

34

522

21

521

14

520

7

32

5,38

IJsdijk, Zeedijk_van_de_Eendracht

1.54E-06

0407

446

32

444

19

443

13

442

6

33

3,41

Prins_Hendrikpolder, Oostdijk,

1.38E-06

010506

176

9

176

5

176

3

175

2

34

4,41

Oostdijk, Cocksdorp

1.30E-06

0508

234

6

234

4

234

3

234

1

35

4,20

Zeedijk_van_Oudeschild, Oostdijk,

1.20E-06

030507

157

12

157

7

156

5

156

2

Zeedijk_van_het_Noorden

Zeedijk_van_de_Eendracht

100

Sc.

WS Harlingen

Doorbraaklocatie

[m+NAP]

36

3,51

Scenario-

OM/SSM berekeningen

kans

Prins_Hendrikpolder, Zeedijk_van_Oudeschild,

Onverwachte overstroming,

Onverwachte overstroming,

Verwachte overstroming,

Verwachte overstroming,

geen evacuatie

ongeorganiseerde evacuatie

ongeorganiseerde evacuatie

georganiseerde evacuatie

Economisch

Slachtoffer

Economisch

Slachtoffer

Economisch

Slachtoffer

Economisch

Slachtoffer

risico (Meuro)

risico

risico (Meuro)

risico

risico (Meuro)

risico

risico (Meuro)

risico

1.09E-06

010306

176

8

175

5

175

3

175

2

1.01E-06

020709

278

12

278

7

277

5

277

2

9.70E-07

030708

265

8

265

5

265

3

265

2

Zeedijk_van_het_Noorden
37

4,31

Bolwerk_en_Westdijk,
Zeedijk_van_de_Eendracht, Inlaagdijk

38

4,77

Zeedijk_van_Oudeschild,
Zeedijk_van_de_Eendracht, Cocksdorp

39

4,13

Zeedijk_van_het_Noorden, Cocksdorp

9.31E-07

0608

153

3

153

2

153

1

153

1

40

5,38

IJsdijk

8.66E-07

IJsdijk_zuid_tpplus2d

351

31

349

19

348

12

347

6

41

4,67

Oostdijk, Zeedijk_van_de_Eendracht,

8.55E-07

050708

240

6

239

4

239

3

239

1

Cocksdorp
42

4,18

Bolwerk_en_Westdijk, Cocksdorp, Inlaagdijk

8.42E-07

020809

324

13

324

8

323

5

323

3

43

3,61

Oostdijk, Inlaagdijk

8.35E-07

0509

225

7

225

4

225

3

225

1

44

4,60

Zeedijk_van_de_Eendracht, Cocksdorp,

7.66E-07

070809

191

4

191

2

191

2

191

1

6.98E-07

010607

80

4

80

2

79

2

79

1

6.21E-07

01030507

203

14

202

8

202

6

202

3

6.04E-07

0408

497

33

495

20

494

13

493

7

Inlaagdijk
45

4,17

Prins_Hendrikpolder,
Zeedijk_van_het_Noorden,
Zeedijk_van_de_Eendracht

46

4,03

Prins_Hendrikpolder, Zeedijk_van_Oudeschild,
Oostdijk, Zeedijk_van_de_Eendracht

47

5,42

IJsdijk, Cocksdorp

48

3,73

Zeedijk_van_Oudeschild, Inlaagdijk

5.13E-07

0309

225

7

225

4

224

3

224

1

49

3,56

Zeedijk_van_Oudeschild, Oostdijk,

5.08E-07

030506

181

13

180

8

180

5

179

3

4.61E-07

0609

152

4

152

2

152

1

152

1

Zeedijk_van_het_Noorden
50

3,62

Tabel 23:

Zeedijk_van_het_Noorden, Inlaagdijk

Overzicht schade en slachtoffers top 50 scenario’s.
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Bijlage H Overstromingsrisico na verbeteringsmaatregelen

Verbetering Maatgevende vakken

Figuur 57: Het lokaal individueel risico (LIR) na verbetering 10 vakken.
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Bijlage I
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