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Voorwoord 

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde risicoanalyse 

voor dijkringgebied 36: Land van Heusden/de Maaskant. 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 36 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 de provincie Noord-Brabant zijn de overstromingsberekeningen uitgevoerd die 

ten grondslag liggen aan de berekende gevolgen van de overstromingsscenario’s. Het 

waterschap Aa en Maas heeft 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 tot een bepaling van de overstromingskans te komen. 

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 dijkringgebied 36 Land van 

Heusden/de Maaskant. 

 

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 inzichten 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). 

 

Dijkringgebied 36: Land van Heusden/de Maaskant 

Dijkringgebied 36 wordt gekenmerkt als een landelijk gebied met een aantal grote 

steden en vooral vele dorpen. Zo liggen de steden Den Bosch en Oss in het gebied met 

respectievelijk ca. 130.000 en 75.000 inwoners. Verder is er een aantal plaatsen, zoals 

Rosmalen, Drunen, Cuijk, Grave en Boxmeer die relatief veel inwoners hebben. In 

totaal kent het gebied 400.000 inwoners. Het gebied heeft een oppervlakte van 73.730 

ha en een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 5.5 personen per ha. De hoogteligging 

van het gebied varieert van NAP + 0 m in het westen tot NAP + 15 m in het oosten. 
 

De primaire waterkering van dijkring 36 bestaat uit een aaneengesloten stelsel van 

dijken en kunstwerken. De waterkeringen van deze dijkring zijn zogenaamde 

categorie-a keringen. Dit zijn primaire waterkeringen die direct bescherming bieden 

tegen buitenwater.  
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Figuur 1: Ligging dijkringgebied 36 

Dijkringgebied 36 grenst aan de noordzijde aan de Maas; de hoge gronden in het 

zuiden vormen een natuurlijke begrenzing. De oostgrens van het dijkringgebied ligt bij 

Boxmeer, de grens in het westen ligt nabij Waalwijk. Langs de Maas bevindt zich ruim 

100 km primaire waterkering en liggen 50 waterkerende kunstwerken van categorie a.  
 

De huidige veiligheidsnorm voor dijkring 36 is volgens de Waterwet 1/1.250 per jaar. 

Dit betekent dat de dijken en kunstwerken de waterstand met een frequentie van 1/ 

1.250 jaar veilig moeten 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 dijkringgebied 36 is groter dan 1/100 per jaar. 

Als er een bres optreedt, dan is de meest waarschijnlijke locatie het meest westelijke 

dijkvak van de dijkring (vak Heusden West 6). De berekende kans op een 

overstroming door het faalmechanisme Opbarsten en piping is voor dit vak 1/240 per 

jaar. In dit pipinggevoelige traject is de kans groter dan in andere vakken door 

insnijding van de kwelsloot in de afdeklaag. Daarnaast is dit vak relatief lang (1,5 km); 

het lengte-effect vergroot hierdoor de vakkans aanzienlijk. Naast Heusden West 6 zijn 

er nog zes vakken met een faalkans groter dan 1/1000 per jaar door Opbarsten en 

piping. De grootste kansen worden gevonden voor de pipinggevoelige trajecten bij 
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Grave, Heusden en Boxmeer. Naast de genoemde dijkvakken draagt ook het 

kunstwerk Raamsluis Grave bij met een berekende faalkans van 1/810 per jaar. 

 

Het ENW constateert in het rapport “Piping. Realiteit of rekenfout” dat in Nederland de 

ontwerpregels ten aanzien van dit mechanisme te optimistisch lijken. Deze 

constatering is enerzijds gebaseerd op waarnemingen (wellen en zandmeevoerende 

wellen bij hoogwaters) en anderzijds op het feit dat de realistischere rekenregel van 

Sellmeijer doorgaans niet wordt toegepast in de huidige toets- en ontwerppraktijk. 

Bovendien wordt geen rekening gehouden met de lengte van de waterkering (het 

lengte-effect). Het ENW constateert in haar rapport, op basis van VNK2 resultaten, dat 

het lengte-effect een factor 5 tot 10 bedraagt. Hierdoor kan de met de VNK-methode 

berekende faalkans van een vak relatief groot uitvallen, maar vooral ook de 

overstromingskans van de dijkring tot een orde hoger uitvallen dan de faalkans van 

een individueel vak.  

 

Voor dijkringgebied 36 blijken deze nieuwe inzichten van grote invloed te zijn op de 

berekende overstromingskans. De variabele ondergrond met een fijne zandlaag 

bovenin en een watervoerende laag daaronder zorgt ervoor dat er meer 

kwelweglengte benodigd is dan verwacht. Daarnaast is het lengte-effect door de 

relatief lange kering, aanzienlijk. De grootste faalkans op bodemvakniveau (250m) 

voor een ondergrondscenario in het traject Heusden is gelijk aan 1/700. Voor de 

gehele kering wordt een overstromingskans berekend die een orde hoger ligt. 

 

Voor de pipinggevoelige trajecten bij Heusden en Grave blijkt dat de afvoer bij 

Borgharen bij falen door piping naar verwachting rond de 3000 m3/s is. Deze waarde is 

omgeven met onzekerheden; falen kan volgens de berekening rond deze waarde 

(lagere of hogere afvoer) optreden. De afvoer is ongeveer gelijk aan de afvoer van de 

hoogwaters in 1993 en 1995. Door het massaal treffen van noodmaatregelen is 

destijds voorkomen dat de keringen zijn bezweken. De berekeningen geven aan dat 

naar verwachting bij deze afvoer bij het uitblijven van noodmaatregelen de kering in 

de trajecten Heusden en Grave zullen bezwijken. Op grond van de nieuwe inzichten, 

de toetsresultaten en de waarnemingen in het veld lijkt dit niet onrealistisch.  

 

Gevolgen van overstromingen 

Bij een overstroming vanuit de Maas ten oosten van Den Bosch, stroomt het water via 

het hellend vlak naar de hier lager gelegen gebieden rondom Den Bosch. Enkele hoger 

gelegen lijnelementen, zoals de aanwezige snel- en spoorwegen, secundaire keringen 

en kades houden het water daarbij tijdelijk tegen. De helling van het gebied is 

bepalend voor de schade als gevolg van een overstroming ten oosten van Den Bosch. 

 

Bij een overstroming vanuit de Maas op een locatie ten westen van Den Bosch speelt 

de helling van het gebied een minder grote rol, aangezien deze in dit gedeelte van 

dijkringgebied 36 zeer gering is. Ook bevinden zich meer secundaire keringen in dit 

gedeelte van het gebied. De oude binnenstad van Den Bosch, de oude vesting, ligt op 

ongeveer NAP + 6 m en zal ook niet overstromen. 

 

De economische schade varieert van bijna 1 miljard euro bij een overstroming bij 

Beugen tot meer dan 10 miljard euro indien er een overstroming plaatsvindt tussen 

het traject van Cuijk tot Den Bosch. Het aantal slachtoffers varieert van 0 tot meer 

dan 1000 voor dezelfde genoemde trajecten. 

 

Overstromingsrisico 

Het overstromingsrisico kan op verschillende manieren worden uitgedrukt (Tabel 1). 

De verwachtingswaarden voor de schade en slachtoffers zijn relatief groot door de 

relatief grote faalkansen en de relatief grote gevolgen. De kans op een schade van ten 

minste 1 miljard euro is ongeveer 1/150 per jaar, de kans op tenminste 8 miljard euro 
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schade is ongeveer 1/400 per jaar. De kans op ten minste 100 slachtoffers is ongeveer 

1/500 per jaar; de kans op meer dan 400 slachtoffers is ongeveer 1/4000 per jaar. 

 

Verwachtingswaarde economische schade (euro per jaar) 31 miljoen 

Gemiddelde economische schade per overstroming (euro) 2,3 miljard 

Economisch 

risico 

Economische schade bij het zwaarste beschouwde 

scenario (euro) 

8 miljard 

Verwachtingswaarde (slachtoffers per jaar) 0,6 

Gemiddeld aantal slachtoffers per overstroming 45 

Maximaal aantal slachtoffers bij het zwaarste beschouwde 

scenario  

750 

Overlijdenskans van een individu per locatie exclusief het 

effect van preventieve evacuatie (plaatsgebonden risico) 

(per jaar) 

Grote delen tussen 

1/10.000 en 1/1.000.000 

Slachtoffer-

risico 

Overlijdenskans van een individu per locatie inclusief het 

effect van preventieve evacuatie (lokaal individueel risico) 

(per jaar) 

Grote delen tussen 

1/10.000 en 1/1.000.000 

Tabel 1: Resultaten risicoberekeningen voor dijkringgebied 36. 

Ingrepen in de primaire kering leiden tot een substantiële verlaging van het 

overstromingsrisico. Zo zal de uitvoering van de geplande kwelwegverlengende 

maatregelen bij Grave en Boxmeer de verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers 

en de economische schade met een factor 2 reduceren. Een verdere significante 

verlaging van het overstromingsrisico kan alleen gerealiseerd worden door de dijkring 

vrijwel integraal tegen piping te versterken. 

  

Aanbevelingen 

Met de risicoanalyse die in het kader van VNK2 is uitgevoerd zijn verschillende 

inzichten opgedaan waarmee de overstromingsveiligheid van dijkringgebied 36 kan 

worden gewaarborgd en verhoogd: 

 
• Indien de kans op een overstroming door het bezwijken van de primaire kering 

van dijkring 36 verlaagd dient te worden, verdient het aanbeveling om ten eerste 

het traject ten westen van Heusden te beschouwen. De trajecten bij Grave en 

Boxmeer zijn op dit moment de meest waarschijnlijke doorbraaklocaties, maar 

zullen dat na uitvoering van de geplande dijkversterkingen niet meer zijn.  

 

• Indien het overstromingsrisico van dijkringgebied 36 verlaagd dient te worden, 

verdient het aanbeveling om ten eerste het traject bij Grave te beschouwen. Uit de 

berekeningen blijkt namelijk dat zowel de geplande maatregelen als verdere 

versterkingen in dit traject relatief effectief zouden zijn. 

 

• De locatie van een mogelijke dijkdoorbraak bepaald voor dijkringgebied 36 in grote 

mate de grootte van de gevolgen. Het verdient aanbeveling om daar bij een 

dreigende doorbraak, indien mogelijk, rekening mee te houden. In de situatie dat 

er onvoldoende materiaal en/of menskracht aanwezig is om langs de gehele 

dijkring noodmaatregelen te treffen, wordt de grootste effectiviteit bereikt als de 

noodmaatregelen getroffen worden daar waar potentieel de grootste gevolgen 

kunnen ontstaan. De resultaten van deze studie kunnen desgewenst gebruikt 

worden om het handboek calamiteiten mee aan te scherpen. 

 

• Voor een goed inzicht in de veiligheid van deze dijkring, is gebleken dat kwalitatief 

goede gegevens van de ondergrond, verkregen uit boringen en zeefkrommen, 

cruciaal zijn. Daarnaast is het ook van belang te weten wat de dimensies en 
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eigenschappen van de afsluitende laag in het voorland is. Aanbeveling is om deze 

gegevens te blijven verzamelen, zodat in de toekomst de veiligheid tegen 

overstromingen nog beter ingeschat kan worden. 
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Technische samenvatting 

Dit rapport behelst de resultaten van de risicoanalyse die is verricht voor 

dijkringgebied 36 Land van Heusden/de Maaskant 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 36 bestaat uit een aaneengesloten stelsel van 

dijken en kunstwerken. De waterkeringen van de dijkring zijn zogenaamde categorie –

a keringen. Dit zijn primaire keringen die direct bescherming bieden tegen 

buitenwater.  

 

Dijkringgebied 36 wordt omringd door de Maas in het noorden; de hoge gronden in het 

zuiden (Peelrug etc.) vormen een natuurlijke begrenzing. De oostgrens van het 

dijkringgebied ligt bij Boxmeer op Maas rivierkilometer 150, de grens in het westen ligt 

nabij Waalwijk. Dit is het Drongelens kanaal, rivierkilometer 235. Alle keringen zijn in 

beheer van het Waterschap Aa en Maas.  

 

Op basis van criteria is bepaald welke vakken en kunstwerken zijn geselecteerd voor 

de faalkansberekeningen. De criteria hebben betrekking op resultaten van de tweede 

toetsronde en het oordeel van de beheerder. 

 

Totale lengte  102 km 

Aantal dijkvakken 109  

Dijken 

Gemiddelde lengte dijkvak 0,9 km 

Totaal aantal kunstwerken (sluizen, gemalen, tunnels) 53 Kunstwerken 

Aantal nader beschouwde kunstwerken 32 

Tabel 2: De vakindeling voor de categorie a-kering van dijkring 36 

2. De berekening van faalkansen 

Elk dijkvak 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. Op basis van toetsresultaten en inzichten is een 

inschatting gemaakt welke vakken een verwaarloosbare bijdrage zouden leveren aan 

de overstromingskans. Daarnaast zijn niet altijd alle faalmechanismen van toepassing; 

door het ontbreken van een afsluitende deklaag is in een groot deel van het 

bovenstroomse gedeelte van de dijkring het optreden van piping niet mogelijk. Een 

overzicht van de voor de berekening van de overstromingskans beschouwde 

faalmechanismen, vakken en kunstwerken is opgenomen in Tabel 3. 

 

Type waterkering Faalmechanisme Aantal vakken 

/kunstwerken 

Overloop en  golfoverslag 109  

Opbarsten en piping 37 

Macrostabiliteit binnenwaarts 8 

Dijken 

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 15 

Overloop en  golfoverslag 9 

Niet-sluiten van afsluitmiddelen 31 

Kunstwerken 

Achter- en onderloopsheid 32 
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Constructief bezwijken 30 

Tabel 3: Beschouwde faalmechanismen en het aantal vakken/kunstwerken dat is 

meegenomen bij de berekening van de overstromingskans. 

De berekende overstromingskans voor dijkringgebied 36 is groter dan 1/100 per jaar. 

 

Type waterkering Faalmechanisme Faalkans (per jaar) 

Overloop en  golfoverslag 1/1.750 

Opbarsten en piping > 1/100 

Macrostabiliteit binnenwaarts 1/70.400 

Dijken 

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 1/3.560 

Overloop en  golfoverslag 1/24.700 

Niet-sluiten van afsluitmiddelen 1/780 

Achter- en onderloopsheid 1/1.490 

Kunstwerken 

Constructief falen 1/3.010 

Tabel 4: Berekende faalkansen per faalmechanisme 

De faalkansen voor het faalmechanisme Opbarsten en piping zijn het grootst. Goede 

gegevens blijken voor dit faalmechanisme wezenlijk. Op basis van lokale gegevens van 

het waterschap (boringen en zeefkrommen) zijn de karakteristieken van de 

ondergrond (korreldiameter en doorlatendheid) afgeleid. Deze gegevens tonen aan dat 

op meerdere locaties een dunne zandlaag (bestaande uit fijn zand) onder de deklaag 

aanwezig is. Deze zandlaag is bijzonder pipinggevoelig, waardoor de faalkans voor dit 

faalmechanisme relatief groot is. De grootste faalkans wordt berekend in het meest 

benedenstrooms gelegen vak, nabij Heusden. De oorzaak ligt in het doorsnijden van 

de deklaag door de kwelsloot, waardoor de deklaag niet over het gehele traject in 

rekening kan worden gebracht. Daarnaast is het vak relatief lang, waardoor de 

faalkans voor het vak significant groter is dan die voor een enkel profiel. 

 

Voor dijkringgebied 36 blijken de nieuwe inzichten ten aanzien van piping [Ref 7] van 

grote invloed te zijn op de berekende overstromingskans. De variabele ondergrond 

met een fijne zandlaag bovenin en een watervoerende laag daaronder zorgt ervoor dat 

er meer kwelweglengte benodigd is dan verwacht. Daarnaast is het lengte-effect door 

de relatief lange kering, aanzienlijk. De grootste faalkans op bodemvakniveau (250m) 

voor een ondergrondscenario in het traject Heusden is gelijk aan 1/700.  Voor de 

gehele kering wordt een overstromingskans berekend die een orde hoger ligt. 

 

3. De berekening van scenariokansen 

Bij het berekenen van de scenariokansen is uitgegaan van 12 ringdelen (12 mogelijke 

doorbraaklocaties met onderscheidend gevolg van overstroming) en van het optreden 

van een afname van de hydraulische belastingen na een doorbraak. Dit betekent dat 

er vanuit wordt gegaan dat het niet mogelijk is dat er meerdere ringdelen tegelijk 

falen. Er zijn dus voor 12 scenario’s kansen berekend. In Figuur 2 is een overzicht 

opgenomen van de ligging van de verschillende ringdelen. 
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Figuur 2: Ligging ringdelen en breslocaties 

4. De berekening van de gevolgen 

Per breslocatie zijn overstromingsberekeningen uitgevoerd voor verschillende 

belastingcondities: toetspeil minus 1 decimeringshoogte (TP-1D), TP en  TP+1D. Voor 

dijkringgebied 36 betekent dit dat er overstromingssommen beschikbaar zijn voor een 

afvoer van de Maas bij Borgharen van 3800 m3/s (TP), 3034 m3/s (TP-1D) en 4600 

m3/s. De gevolgen zijn berekend met HIS-SSM. Daarbij is ten aanzien van de 

bevolkings- en bebouwingsgegevens uitgegaan van de situatie in 2000, respectievelijk 

in 2006. 

 

De grootste economische schade bij de 12 beschouwde scenario’s bedraagt 8 miljard 

euro, het grootste aantal slachtoffers ongeveer 750. Het scenario met het maximale 

gevolg waarbij meerdere dijkdoorbraken optreden heeft een schade van De 

gemiddelde economische schade per overstroming is ongeveer 2,3 miljard euro, het 

gemiddeld aantal slachtoffers 45. 

 

5. Het combineren van de scenariokansen en de gevolgen 

Voor de 12 scenario’s zijn scenariokansen berekend. Bij deze scenario’s zijn 

gevolgberekeningen geselecteerd. Voor acht scenario’s wordt gekoppeld aan de Tp-1D 

situatie, voor de andere scenario’s gelden hogere belastingen. 

 

6. De berekening van het overstromingsrisico 

De verwachtingswaarden van de economische schade en het aantal slachtoffers 

bedragen respectievelijk 31 miljoen euro en 0,6 slachtoffer per jaar. De FS- en FN-

curven zijn getoond in Figuur 3. 
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Figuur 3: FS-curve (links) en FN-curve (rechts) voor dijkringgebied 36 

De curves geven de overschrijdingskansen weer op schade en slachtoffers. Daar waar 

de curve de horizontale as snijdt is het maximaal mogelijke gevolg af te lezen. Het 

snijpunt met de verticale as geeft de overstromingskans weer.  

 

Het plaatsgebonden risico (PR) ligt in een relatief groot gebied van Keent (Grave) tot 

aan Den Bosch en een deel bij Heusden, in de orde van 1/10.000 tot 1/100.000 per 

jaar. Het grootste deel van het dijkringgebied kent een PR kleiner dan 1/100.000 per 

jaar. Door de goede evacuatiemogelijkheden is het LIR in vrijwel het gehele 

dijkringgebied kleiner dan 1/100.000 per jaar. In het gebied tussen Oss en Den Bosch 

en in het gebied benedenstrooms van het dijkringgebied bij Heusden is het LIR groter 

dan 1/100.000. 

 

 
Figuur 4: Plaatsgebonden risico (links) en Lokaal individueel risico (rechts) voor 

dijkringgebied 36 

7. Gevoeligheidsanalyses 

Voor dijkring 36 staan een aantal versterkingen gepland. Het gaat vooral om 

kwelwegverlengende maatregelen bij Keent/Grave en Boxmeer. Het economisch risico 

daalt door de maatregelen van 31 naar 17 miljoen euro per jaar. Het slachtofferrisico 

van 0,6 naar 0,3 slachtoffers per jaar. Het effect is relatief groot omdat de ringdelen 

waar grote gevolgen te verwachten zijn, worden versterkt. 

 

Daarnaast is beschouwd welke trajecten versterkt zouden moeten worden om het 

overstromingsrisico verder te verkleinen. De scenario’s met de grootste bijdragen 

blijken wederom de scenario’s met de grote gevolgen te zijn. Het economisch risico 

daalt verder tot 12 miljoen euro per jaar. Het slachtofferrisico daalt nu van 0,3 naar 

0,2 slachtoffers per jaar. Uit de analyse blijkt verder dat een verdere daling van het 

overstromingsrisico alleen gerealiseerd kan worden door een integrale verbetering van 

de keringen. 
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Figuur 5: Effect van maatregelen op de FN-curve1 

 

In een gevoeligheidsanalyse is het effect van gerichte maatregelen op de 

overstromingskans is bepaald. Het blijkt dat het aanpakken van de dijkvakken en 

kunstwerken leidt tot verlaging van de overstromingskans. Indien de 10 zwakste 

vakken worden verbeterd is de overstromingskans gelijk aan 1/270 per jaar. Indien de 

25 zwakste vakken worden verbeterd dan daalt de overstromingskans naar 1/570 per 

jaar; bij verbetering van 50 vakken is de overstromingskans 1/1.600 per jaar. Uit deze 

analyse blijkt dat de overstromingskans bepaald wordt door tientallen vakken, waarbij 

vooral de faalkansen voor het faalmechanisme Opbarsten en piping de 

overstromingskans bepalen. Alleen een integrale aanpak van dit faalmechanisme zal 

leiden tot een overstromingskans die een orde kleiner is dan in de referentie situatie. 

 

                                                
1 Door numerieke afrondingen in PC-Ring is de overstromingskans soms niet gelijk aan de som van de scenariokansen. 

De restkans wordt dan vermenigvuldigd met de maximaal optredende gevolgen. Hierdoor komt het slachtofferaantal dat 

bij het maximale scenario hoort soms wel en soms niet terug in de FN-curve. Het beeld wordt hierdoor echter niet 

wezenlijk beïnvloed. 
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Figuur 6: Verbetermaatregelen gericht op reductie van de overstromingskans 

 

Ten slotte is beschouwd wat het effect is op de slachtofferaantallen indien “vluchten” 

wordt meegenomen. Indien er in de dijkring een bres ontstaat en een ieder is in staat 

binnen 1 of 2 dagen het gebied te ontvluchten, dan is het effect aanzienlijk. Het effect 

is zo groot omdat in dit relatief grote dijkringgebied het water er lang over doet om 

het stedelijk gebied bij Den Bosch te bereiken. Relatief zwakke plekken als het traject 

bij Boxmeer en in mindere mate bij Grave, liggen immers ver verwijderd van Den 

Bosch. Het vroegtijdig verlaten van het dijkringgebied, namelijk bij dreigend 

hoogwater en dus vóórdat er een bres optreedt, wordt standaard meegenomen in de 

risicoanalyse.  
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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. Op basis van de lessen uit het verleden wordt in VNK2 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 van 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 

analyse-instrumentarium. 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 inzichten 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 dijkringgebied 

daadwerkelijk een overstroming voordoet. Er zijn verschillende redenen waarom de 

overschrijdingskansen uit de Waterwet niet gelijk zijn aan de overstromingskansen van 

dijkringgebieden: 

 
• Een overstromingskans is de kans dat zich in een dijkringgebied daadwerkelijk een 

overstroming voordoet. Een overstromingskans geeft dus een beeld van de 

conditie van een dijkring. Een overschrijdingskans uit de Waterwet betreft een 

normwaarde. 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. 

 

1.4 Rekenmethode VNK 

In het project VNK worden overstromingsrisico’s berekend. Deze risico’s kunnen 

worden bepaald door de kansen op de vele mogelijke doorbraakscenario’s te 

combineren met de bijbehorende gevolgen van overstromingen. In Figuur 7 zijn de 

stappen die achtereenvolgens worden gezet om het overstromingsrisico te berekenen 

schematisch weergegeven. In de onderstaande tekst worden deze verder verduidelijkt. 

Voor een nadere toelichting op de verschillende onderdelen van de risicoberekeningen 

wordt verwezen naar de handleiding [Ref 1] en het achtergrondrapport [Ref 2]. 
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Figuur 7:  De rekenmethode van VNK2  

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

Stap 2 
Bereken per vak een faalkans voor de 
verschillende faalmechanismen 

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. 

 

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 
 

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

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  Ringdeel 1 Ringdeel 2 

1 Faalt Faalt niet 

2 Faalt niet Faalt 

3 Faalt Faalt 

 

Scenario  Scenariokans 

1 Scenariokans1 

2 Scenariokans2 

3 Scenariokans3 

Som Overstromingskans 

 

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

Scenario  Schade Slachtoffers 

1 E1 N1 

2 E2 N2 

3 E3 N3 

 

Faalkans per 

faalmechanisme 

Vak 

Overloop Piping 

Faalkans per 

vak  

1 KansOver,1 KansPip,1 Kans1 

2 KansOver,2 KansPip,2 Kans2 

3 KansOver,3 KansPip,3 Kans3 

4 KansOver,4 KansPip,4 Kans4 

5 KansOver,5 KansPip,5 Kans5 

Combin KansOver KansPip 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. 

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. 

Kansenspoor Gevolgenspoor 

Risicoberekening 
Bereken op basis van de scenariokansen- en gevolgen per scenario de verwachtingswaarden van de schade 

en het aantal slachtoffers. 
Een verwachtingswaarde is 
een gewogen gemiddelde 
van alle mogelijke 
uitkomsten, met als 
gewichten de kansen op die 
waarden. 

 

Scenario  Scenariokans x Schade Scenariokans x Slachtoffers 

1 Kans1 x E1 Kans1 x N1 

2 Kans2 x E2 Kans2 x N2 

3 Kans3 x E3 Kans3 x N3 

Som Verwachtingswaarde schade Verwachtingswaarde slachtofferaantal  

 

Ringdeel 1 

Ringdeel 2 

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). 

Vak 1 
Vak 2 

Vak 3 

Vak 4 
Vak 5 

Scenario 3 

Scenario 1 (zie stap 3) Scenario 2 (zie stap 3) 
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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 8). 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 8: 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 3.2. De faalmechanismen 

zettingsvloeiing, afschuiven voorland, afschuiven buitentalud, micro-instabiliteit en 

verweking worden binnen VNK2 niet meegenomen. De redenen hiervoor zijn divers en 

houden verband met de volgende zaken: 
• Voor sommige faalmechanismen is er nog een kennistekort of zijn de gegevens 

onvoldoende beschikbaar. 

• Niet alle faalmechanismen 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.  

 

In paragraaf 3.3 wordt nader ingegaan op de faalmechanismen waarvoor in VNK2 

geen faalkansen konden worden berekend. Daarbij is vooral gekeken naar de 

faalmechanismen waarvan in de tweede toetsronde uitdrukkelijk aandacht is besteed 

en/of waarvoor door de betrokken beheerders aandacht is gevraagd. 

 

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 sterkte-

eigenschappen 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. 
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Door de provincie is in overleg met VNK2 voor een aantal breslocaties 

overstromingsberekeningen gemaakt, voor verschillende belastingsituaties [Hoofdstuk 

4]. Per overstromingsberekening zijn de gevolgen bepaald in termen van economische 

schade en slachtoffers. Daarbij zijn ook de (on)mogelijkheden voor evacuatie 

meegenomen. 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 dijkringgebied 36 opgenomen. Er wordt in dit 

hoofdstuk onder meer ingegaan op de inrichting, ontstaansgeschiedenis, watersysteem 

en de ligging van de primaire waterkering. Tenslotte wordt de onderverdeling van de 

dijken 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. 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. 

 

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de definitie van scenario’s en de berekening van de 

scenariokansen. Daarnaast wordt ingegaan op de koppeling met de gevolgen van 

overstromingen. De verschillende maten voor het slachtofferrisico en het economisch 

risico worden gepresenteerd.  

 

Hoofdstuk 6 beschrijft een aantal gevoeligheidsberekeningen. Het effect van 

(potentiële) versterkingsmaatregelen en het effect van vluchten na een dijkdoorbraak 

op de overstromingskansen en -risico’s worden in kaart gebracht.  

 

In hoofdstuk 7 worden de conclusies gegeven van de risicoanalyse voor dijkringgebied 

36. Tot slot worden aanbevelingen gedaan voor het waarborgen en verder verhogen 

van de overstromingsveiligheid. 
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2 Gebiedsbeschrijving en schematisatie  

In dit hoofdstuk worden de gebiedskenmerken van dijkringgebied 36 besproken, 

inclusief de kenmerken van de primaire waterkering. Vervolgens wordt de 

onderverdeling van de waterkering in vakken beschreven en wordt toegelicht welke 

kunstwerken zijn geselecteerd voor een gedetailleerde faalkansanalyse. 

 

2.1 Beschrijving dijkringgebied 36 Land van Heusden/de Maaskant 

Het dijkringgebied 36 Land van Heusden/de Maaskant, ligt in de provincie Noord-

Brabant. In deze paragraaf worden enkele kenmerken van het gebied beschreven die 

relevant zijn voor overstromingen. 

 

2.1.1 De primaire waterkering van dijkring 36 

De primaire waterkering van dijkring 36 bestaat uit een aaneengesloten stelsel van 

dijken en kunstwerken. De waterkeringen van de dijkring zijn zogenaamde categorie-a 

keringen. Dit zijn primaire waterkeringen die direct bescherming bieden tegen 

buitenwater. De primaire waterkeringen in het gebied zijn gedimensioneerd op 

waterstanden met een gemiddelde jaarlijkse overschrijdingskans van 1/1.250. Dit 

betekent dat de dijken en kunstwerken de waterstand met een frequentie van 1/ 

1.250 jaar veilig moeten kunnen keren. 

 

Dijkringgebied 36 wordt omringd door de Maas in het noorden en de hoge gronden in 

het zuiden (Peelrug etc.) vormen een natuurlijke begrenzing. De oostgrens van het 

dijkringgebied ligt bij Boxmeer op Maas rivierkilometer 150, de grens in het westen ligt 

nabij Waalwijk. Dit is het Drongelens kanaal, rivierkilometer 235. Langs de Maas 

bevindt zich meer dan 100 km primaire waterkering en in het gebied liggen 53 

waterkerende kunstwerken van categorie a. Binnen het dijkringgebied liggen enkele 

oude keringen ten westen van Den Bosch: de Zeedijk en de Hoge Maasdijk. Langs de 

Aa, de Dommel, het afwateringskanaal, de Hertogs Wetering en de Dieze bevinden 

zich kades. 

 

2.1.2 Beheerder 

Binnen dijkringgebied 36 bevinden zich twee waterschappen: Waterschap Aa en Maas 

en Waterschap De Dommel. De primaire waterkeringen en kunstwerken van de 

dijkring zijn in beheer bij waterschap Aa en Maas. Zij zijn verantwoordelijk voor het 

beheer en onderhoud van de primaire keringen en kunstwerken. Het beheersgebied 

van de verschillende beheerders is weergegeven in Figuur 9. 
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Figuur 9: Beheersgebied van de waterschappen binnen dijkringgebied 36 

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. 

 

2.1.3 Watersysteem 

Naast de rivier de Maas, die de noordelijke rand van dijkringgebied 36 vormt zijn er 

binnen dijkringgebied 36 een aantal watergangen aanwezig, welke de mate van 

overstroming kunnen beïnvloeden. Dit zijn bijvoorbeeld de watergangen Dommel en 

Aa, die een dal gevormd hebben in het gebied en samenstromen in een relatief laag 

gelegen gebied, ten zuiden van Den Bosch. Verder is er het afwateringskanaal en de 

Dieze die vanuit de Dommel en de Aa water kunnen afvoeren naar de Maas en de 

Graafse Raam die bij Grave in de Maas uitmondt.  

 

Vanaf de 13e eeuw werd de bedding van de Maas meer en meer bedijkt en ontstond er 

een natuurlijke overlaat bij Cuijk, de Beerse Overlaat (Figuur 14). Aan het eind van de 

19e eeuw werd besloten de wateroverlast die deze in het gebied achter de dijken met 

zich meebrengt aan te pakken. Een aantal waterstaatkundige maatregelen werden 

opgepakt, te weten de aanleg van een serie overlaten die grote hoeveelheden water 

kunnen bergen. Daarnaast werd de aanleg van de Bergsche Maas gerealiseerd om het 

maaswater sneller af te kunnen voeren en werd het Drongelens Kanaal aangelegd om 

wateroverlast rond Den Bosch sneller af te kunnen voeren. Eveneens werd de Maas 

tussen Heusden en Cuijk gekanaliseerd. In 1942 werd de Beerse Overlaat definitief 

gesloten. 

 

2.1.4 Bevolkingscentra 

Dijkringgebied 36 wordt gekenmerkt als een landelijk gebied met een aantal grote 

steden en vooral vele dorpen. Zo liggen de steden Den Bosch en Oss in het gebied met 
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respectievelijk 130.000 en 75.000 inwoners. Verder is er een aantal plaatsen, zoals 

Rosmalen, Drunen, Cuijk, Grave en Boxmeer die relatief veel inwoners hebben. In 

totaal kent het gebied 400.000 inwoners. Met een oppervlakte van 73.730 ha geeft dit 

een gemiddelde dichtheid van 5.5 personen per ha. De gevoelige locaties in 

dijkringgebied 36 met betrekking tot de grootte van de schade bij een overstroming 

zijn naar verwachting vooral de plaatsen Den Bosch (uitzondering hierop is de oude 

hooggelegen binnenstad), de industrie ten noorden van Oss en Rosmalen. 

 

2.1.5 Grondgebruik 

Het grondgebruik in dijkringgebied 36 is voornamelijk landbouw (77%) en stedelijk 

gebied (10%).  

 

landbouw

77%

natuur/recreatie

10%

stedelijk

10%

water

3%

 
Figuur 10: Grondgebruik 2000 voor dijkringgebied 36 (uitvoer uit HIS-SSM) 

 
Figuur 11: Bodemgebruik dijkringgebied 36 
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Het grondgebruik en de verdeling ervan over dijkringgebied 36 is te zien in Figuur 10. 

Het bodemgebruik is geografisch weergegeven in Figuur 11. 

 

2.1.6 Hoogteligging 

Dijkringgebied 36 kent in twee richtingen een helling. Van de hoge gronden in het 

zuiden naar de lage gronden in het noorden langs de Maas en een helling van oost 

naar west. De hoogteligging van het gebied varieert van NAP + 0 m tot NAP + 15 m. 

De oude binnenstad van Den Bosch, de oude vesting, ligt op ongeveer NAP + 6 m. In 

het gebied liggen verschillende oude keringen die naast een aantal snel- en 

spoorwegen hoge elementen in het landschap vormen. Figuur 12 laat deze verschillen 

in hoogte duidelijk zien.  

 

 
Figuur 12: Hoogteligging dijkringgebied 36 

2.1.7 Infrastructuur 

De belangrijkste spoorlijnen in het dijkringgebied zijn de spoorlijnen Den Bosch – Oss 

– Nijmegen en de lijn Nijmegen – Cuijk – Boxmeer, die grotendeels verhoogd zijn 

aangelegd en de hooggelegen spoorlijn Den Bosch – Utrecht. Ook het tracé van de 

oude spoorlijn Den Bosch – Moerputten – Waalwijk vormt nog een aantal hooggelegen 

elementen in het landschap. Moerputten is een moerasgebied waaroverheen een oude 

spoorbrug ligt van ca. 500m lang. De snelwegen die zich in dijkringgebied 36 bevinden 

zijn de A2, A50 en de A59. Deze zijn verhoogd aangelegd en spelen een belangrijke rol 

bij evacuatie van het gebied. De hooggelegen wegen en spoorlijnen beïnvloeden het 

overstromingsverloop. 
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Figuur 13: Infrastructuur dijkringgebied 36 

2.2 Ontstaansgeschiedenis 

De afgelopen 2,5 miljoen jaar wisselden ijstijden en tussenijstijden elkaar af. In de 

koudste perioden van de ijstijd gedurende het Saalien (240.000 – 130.000 jaar terug) 

belemmerde de door de ijskap gevormde stuwwal ten zuiden van Nijmegen de Maas 

die voorheen in noordelijke richting liep, waardoor het stroomgebied in westelijke 

richting werd afgebogen. Dit gebeurde ook met de noordelijker gelegen Rijn.  

 

Tijdens perioden tussen twee ijstijden (de interglacialen) werd grind en zand afgezet in 

de beek- en rivierdalen. In de koudere en ook drogere perioden met sterke fluctuaties 

in de rivierafvoeren, werd het door de rivieren afgezette zand door de wind 

weggeblazen uit de rivierdalen naar het toendra-achtig landschap van het huidige 

Noord-Brabant. Ten tijde van de warmere perioden van een tussenijstijd (interglaciaal) 

liepen ook de lager gelegen rivierdalen vol met water wat resulteerde in klei- en 

leemafzettingen die later tegen het einde van de volgende ijstijd (het Weichselien) met 

een nieuwe laag zand werden bedekt. 

 

Bovenstaande heeft geresulteerd in een opeenstapeling van verschillende afzettingen 

en een meanderend stelsel van waterlopen. Pas de laatste 1000 jaar is de mens 

begonnen met het vastleggen van rivierenstelsel dat de afgelopen duizenden jaren was 

ontstaan. In de 14e eeuw is begonnen met de grootschalige dijkaanleg. Dit bestond uit 

het aanbrengen van lage wallen die overstroming van de achterliggende weide- en 

hooilanden moesten voorkomen (zomerkaden). Deze waren vaak niet hoog genoeg om 

bestand te zijn tegen de hoge rivierafvoeren van smeltwater in het voorjaar. Hierop 

begon men met het aanleggen van hogere winterdijken.  
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2.3 Geschiedenis, overstromingsrampen en versterkingen 

2.3.1 Geschiedenis en overstromingsrampen 

 

Geschiedenis 

De Maas stroomde in Nederland eerst door een vallei tussen de heuvels van de 

provincie Limburg. Ter hoogte van Cuijk stootte de rivier in het noorden op de 

stuwwallen bij Mook en boog hier westwaarts om door het vlakke lage gebied (minder 

dan 10 m boven NAP) van de Maaskant en het Maasland te stromen naar de zee, die 

nog op 100 km afstand lag. De Maas gedroeg zich in dit lage land als een vlechtrivier. 

Sinds de laatste ijstijd heeft zij een netwerk van meanders en beddingen gevlochten, 

waarvan de sporen nog steeds zichtbaar zijn. Tegengehouden door de heuvels bij 

Mook, overstroomde de rivier bij hoog water over de linkeroever ongeveer overal 

dalwaarts na Cuijk. 

 

Bedijking 

Om zich beter tegen het watergeweld te beschermen begon men langere stukken dijk 

aan te leggen. De eerste pogingen tot kanalisering van de Maas dateren van de tiende 

eeuw. De bandijken werden progressief van west naar oost gebouwd, te beginnen in 

Zeeland. De bedding wordt verkort en de eerste meanders worden afgesneden. Dit 

leidt er onder andere toe dat Balgoij, Neerloon en Keent van oever veranderen. Rond 

1300 was de Maas ongeveer tot Grave bedijkt. 

 

Overlaten 

Ondanks de bedijking, moest in geval van zeer hoog waterpeil het water doorgelaten 

worden om dijkdoorbraken en wateroverlast op andere plaatsen te voorkomen. Om de 

overstromingen te reguleren, liet men op de linkeroever meerdere dijkloze stukken of 

verlaagde dijkvakken bestaan, die dienden als overlaten bij hoog water. De overlaten 

lagen bij o.a. bij Bokhoven, Lith, Grave, Beers. Het overstromende water volgde een 

oude Maasbedding parallel aan de huidige Maas. Deze meestal groene zone, die 's 

winters vaak veranderde in een meer dan kilometersbrede rivier, begon bij Beers. Het 

eerste stuk bij Beers droeg de geografische naam Beerse Overlaat. Vervolgens volgde 

het water de vallei van de Raam en het bekken van de Hertogswetering. De 

Hertogswetering was in het begin van de dertiende eeuw gegraven op bevel van de 

hertog van Brabant, en kwam ter hoogte van Gewande uit in de Maas. Deze tijdelijke 

rivier werd Beersche Maas genoemd. 

 

Dwarsdijken 

In de loop der eeuwen heeft men in de Beerse Maas dwarsdijken aangelegd, zoals de 

Erfdijk in Herpen en de Groenendijk in Haren. Deze dijken verdeelden de bedding van 

de Beerse Maas in kavels. Zij maakten het mogelijk bij matige overstromingen 

sommige kavels droog te houden, maar gaven geen verdediging tegen extreem hoge 

waterstanden. Voor de afwatering werden meerdere secundaire weteringen gegraven 

en sluizen gebouwd. 

 

Beerse Overlaat 

In het begin van de twintigste eeuw heeft men de ene na de andere overlaat gesloten, 

behalve die van Beers, waar men in 1922 een verlaagd dijkvak aanlegde. Bij Beers 

waren eerst twee verlaagde oeverdelen, maar een gedeelte is gedicht bij de aanleg 

van de spoorlijn Nijmegen-Venlo. Dit verlaagde dijkvak, Beerse Overlaat, de laatste en 

beruchtste overlaat, bracht nog twintig jaar periodieke ellende voor de achterliggende 

streek. De Traverse loopt door de huidige gemeentes Cuijk, Grave, Oss, Maasdonk en 

's-Hertogenbosch. De overstromingen kwamen tot vlak bij de dorpskernen van wel 

dertig plaatsen in de Maaskant en het Maasland en bij extreme waterstand 

overstroomden ook de dorpen. 

 



 

23 

 
Figuur 14: Ligging Beerse Overlaat 

Om het water snel te laten afvloeien mochten er geen hindernissen, zoals bomen en 

gebouwen, in de bedding aanwezig zijn. Het landschap was dus uitgesproken 

onbewoond en boomloos en bestond voornamelijk uit weiland. Enige uitneembare 

bouwsels konden wel worden opgetrokken. Deze zorgden voor beschutting en lafenis 

van de aldaar werkende boeren: Ze werden bemand door een waard en men kon er 

eten of een borrel nuttigen. De planken bouwsels werden hutten genoemd: De Oijense 

Hut en de Macharense Hut zijn ook tegenwoordig nog bestaande toponiemen. 

De Beerse Overlaat is definitief gesloten in 1942. Sindsdien gebruikt men de 

uitdrukking Traverse van de Beerse Overlaat of Traverse van de Beersche Maas om de 

oude overstroombare zone aan te geven. Toch is de dreiging van overstromingen niet 

geheel verdwenen. 

 

Momenteel wordt de mogelijkheid bestudeerd om de Beerse Overlaat opnieuw te 

installeren en om van de Traverse van de Beerse Overlaat een natuurreservaat te 

maken. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de stedelijke ontwikkelingen 

in dit gebied, vooral bij Grave, Oss, Rosmalen en 's-Hertogenbosch.  

 

Overstromingsrampen 

 

In deze paragraaf worden een aantal (recente) overstromingen beschreven. De 

beschrijving zal niet compleet zijn maar is bedoeld om een beeld te geven van wat er 

bij de recente overstromingen is gebeurd.  

 

Watersnoodramp 1855 Gelderse Vallei. 

 

De Watersnood van 1855 is een dijkdoorbraak in Nederland die plaatsvond op 8 maart 

1855. Bij deze grote overstroming werden vooral de Gelderse Vallei en het Land van 

Maas en Waal getroffen. De overstromingen vonden ook buiten bovenvermelde 

gebieden plaats, in de gehele Betuwe, in grote delen van Noord-Brabant en Gelderland 

en het gebied dat zich uitstrekte in de Gelderse Vallei van Rhenen en Wageningen tot 

aan Amersfoort en de voormalige Zuiderzee. 

 

Watersnoodramp 1880 Nieuwkuijk. 
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Op 27 december zag een bewoner van de Heidijk (Nieuwkuijk) welwater opborrelen. 

De volgende dag was het niet verbeterd, boeren reden karren met o.a. mest en zand 

naar de dijk en de dijkgraaf werd gewaarschuwd. De dijkgraaf kwam met een 

waterstaatsingenieur die zei dat er niets aan de hand was. De boeren waren er nog 

steeds niet op gerust en gingen door met de dijk versterken. ’s Nachts verergerde de 

situatie en werden de opzichters weer gewaarschuwd. Deze deskundigen zeiden 

opnieuw dat er geen gevaar was en deelden de boeren mee te stoppen. 

 

Op 30 december zakte de Heidijk over een lengte van 150 meter in, waarop 

omwonenden vluchtten naar elders. Heel Nieuwkuijk stroomde over. De inwoners 

gingen op zolder zitten terwijl de dieren verdronken. Vlijmenaren en marechaussees 

kwamen met bootjes om de Nieuwkuijkenaren te evacueren. De gevolgen waren groot. 

Er overleden drie mensen direct door de watersnood, terwijl vele zwakkere mensen 

ziek werden en later stierven. Begin januari kwamen militairen om tenten op te zetten 

voor de ontheemden, want de verwoestingen waren groot. Er spoelden 41 huizen 

totaal weg en 68 huizen werden beschadigd; slechts 125 huizen bleven intact. In het 

gebied ten noorden van de langstraat was geen enkel gebouw onbeschadigd. Naast de 

overstroming kwam er nog eens bij dat het hard vroor en er nog enkele dagen voedsel 

tekort was.  

 

Het duurde nog erg lang voordat Nieuwkuijk de ramp te boven was. Op 5 september 

1881 werd dat officieel gevierd. Tot die tijd stonden de kranten, vooral De Echo van 

het Zuiden, vol met berichtgeving over deze ramp. De vraag rees natuurlijk waardoor 

de ramp veroorzaakt was. De belangrijkste oorzaak was waarschijnlijk dat in 1880 

sloten waren aangelegd die doorliepen tot in de dijk. De dijk werd daardoor als het 

ware ondermijnd. Tot in de Tweede Kamer werden vragen gesteld over de ramp. 

 

Watersnoodramp 1926 grote rivieren. 

 

In januari 1926 stond het water extreem hoog in de grote rivieren. In de ochtend van 

31 december 1925 brak de Maasdijk door bij Overasselt en Nederasselt waardoor het 

Land van Maas en Waal overstroomde. Door het binnenstromende water en ijs werden 

3000 huizen beschadigd of verwoest. Ook op andere plaatsen in het land van Maas en 

Waal braken de dijken door. De Bommelerwaard bleef gespaard. In kranten uit januari 

1926 wordt uitgebreid verslag gedaan van overstromingen overal in Nederland. 

Meldingen kwamen o.a. uit Stevensweert, de omgeving van Cuijk en Boxmeer, 

Eindhoven, de Vechtstreek, Grave, Den Bosch, Nijmegen en Deventer. De schade 

bedroeg 10 miljoen gulden. Het was de laatste grote watersnoodramp in het 

Rivierengebied. 

 

 
 
Figuur 15: Levensmiddelenvoorziening per bootje in Grave (links) en aanzicht op het stadje 

Cuijk (rechts) 
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2.3.2 Geplande versterkingen  

Naar aanleiding van de resultaten van de tweede toetsronde en het onderzoek dat 

daarna is uitgevoerd, staan er voor de korte termijn een aantal versterkingen gepland: 

 

• Versterking dijktraject Grave;  

• Versterking dijktraject Boxmeer; 

• Versterking kunstwerk Hoogwatergemaal Boxmeer; 

• Versterking kunstwerk Looisluis bij Oeffelt; 

• Versterking kunstwerk Raamsluis bij Grave; 

• Versterking kunstwerk Gemaal van Sasse; 

• Versterking uitwateringssluis St. Jansbeek. 

 

Deze versterkingen zijn niet in de referentie situatie (Hoofdstuk 5) meegenomen, maar 

wel in de situatie na versterking (paragraaf 6.1). 

 

2.4 Vakindeling categorie-a kering 

Ten behoeve van de faalkansberekeningen is de categorie-a kering van dijkring 36 

onderverdeeld in vakken. Per vak zijn voor de verschillende faalmechanismen 

faalkansen berekend.  

 

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 waterschap; 

• Grens van een ringdeel; 

• Dusdanige verandering in belasting en/of sterkte-eigenschappen dat niet langer 

sprake is van een homogene belasting en/of van homogene sterkte-

eigenschappen. 

 

Vervolgens zijn vakken geselecteerd voor de faalkansberekeningen. Voor het 

faalmechanisme Overloop en golfoverslag zijn alle vakken doorgerekend. Voor 

Opbarsten en piping zijn 37 vakken doorgerekend. Deze bevinden zich vooral in het 

benedenstroomse gedeelte vanaf Grave tot Heusden. Voor het faalmechanisme 

Bekleding en erosie van het dijklichaam zijn 15 vakken doorgerekend. De vakken die 

een grote golfbelasting te verduren krijgen zijn opgenomen in de selectie. Voor 

“Macro-stabiliteit binnenwaarts” is een selectie van acht vakken gemaakt op basis van 

stabiliteitsfactoren zoals die bepaald zijn in de toetsing. 

 

2.4.2 Overzicht vakindeling 

Een overzicht van de vakindeling is gegeven in Figuur 16. Een gedetailleerd beeld van 

de vakgrenzen, inclusief dijkpaalnummering, locatieaanduidingen en bijbehorende 

ringdelen, is gegeven in Bijlage C. 
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Figuur 16: Vakindeling dijkring 36 

2.5 Kunstwerken 

In totaal bevinden zich 53 kunstwerken zoals gemalen en uitwateringssluizen in de 

categorie a-kering van dijkring 36. Niet alle kunstwerken zijn in de risicoanalyse voor 

dijkring 36 meegenomen. Op basis van resultaten van de tweede toetsronde, het 

oordeel van de beheerder en kenmerkende afmetingen van de kunstwerken is 

nagegaan welke kunstwerken relevant zijn. Voor meer details over de kunstwerken 

wordt verwezen naar de kunstwerkrapporten [Ref 3]. 

 

De ligging van de doorgerekende kunstwerken is getoond in Figuur 17. 
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Figuur 17: Ligging van de doorgerekende kunstwerken in dijkring 36 

In Tabel 5 is een overzicht gegeven van alle geselecteerde kunstwerken. 

 

Nr  Nr Naam/Locatie 

K1 Gemaal Gansoijen K17 Coupure Katwijk 

K2 Bovenlandse Sluis K18 Riooloverstort (en gemaal) Cuijk Sportpark 

K3 Coupure trap Stadshaven K19 Coupure Maasstraat Cuijk 

K4 Coupure Stadshaven K20 Uitwateringssluis Looisluis 

K5 Inlaatsluis Herpt K21 Oeffeltse Raamsluis 

K6 Gemaal Groenendaal K22 Hoogwatergemaal Boxmeer 

K7 Schutsluis Engelen K23 Beugense Maasstraat 

K8 Uitwateringssluis Henriëttewaard K24 Riooloverstort Hagelkruisstraat 

K9 Spuisluis Crèvecoeur K25 Uitwateringssluis Hazewinkel 

K10 Gemaal Gewande K26 Riooloverstort Deken van de Ackerhoff 

K11 Inlaatsluis Teeffelensesluis K27 Effluentleiding RWZI Land van Cuijk 

K12 Schutsluis Macharen K28 Overstort Padbroek 

K13 Gemaal van Sasse K29 Uitwatering Nutricia 

K14 Raamsluis Grave K30 Riooloverstort 't Zand 

K15 Uitwateringssluis Tochtsloot K31 Uitwateringssluis Klooster ST Agatha 

K16 Keersluis Cuijk K32 UItwateringssluis Gasselseloop 

Tabel 5: Overzicht van de geselecteerde kunstwerken 

De kunstwerken K23 t/m K32 betreffen objecten die als broertje/zusje zijn beschouwd 

van een ander kunstwerk. Dit betekent dat deze objecten de invoerparameters krijgen 

van een ander kunstwerk dat geheel wordt uitgewerkt. Dit is mogelijk omdat de 

constructie grotendeels hetzelfde is als dat van dat andere kunstwerk. Het verschil 
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tussen het compleet uitgewerkte kunstwerk en een broertje/zusje is uiteindelijk de 

hydraulische belasting omdat de kunstwerken op verschillende locaties liggen. 

 

De volgende kunstwerken zijn een broertje/zusje van Uitwateringssluis Looisluis 

(K20): 

• K23 Beugense Maasstraat 

• K24 Riooloverstort Hagelkruisstraat 

• K31 Uitwateringssluis Klooster ST Agatha 

 

De volgende kunstwerken zijn een broertje/zusje van Uitwateringssluis riooloverstort 

Cuijk Sportpark (K18): 

• K25 Uitwateringssluis Hazewinkel 

• K26 Riooloverstort Deken van de Ackerhoff 

• K27 Effluentleiding RWZI Land van Cuijk 

• K28 Overstort Padbroek 

• K29 Uitwatering Nutricia 

• K30 Riooloverstort ’t Zand 

 

Het volgende kunstwerk is een broertje/zusje van Uitwateringssluis Tochtsloot (K15): 

• K32 Uitwateringssluis Gasselseloop 

 

Van de doorgerekende kunstwerken is een korte beschrijving opgenomen in Bijlage E. 

Een gedetailleerde rapportage is terug te vinden in [Ref 3]. 

 

In onderstaande tabel zijn de niet geselecteerde kunstwerken benoemd en is de reden 

voor het niet selecteren aangegeven. 
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Nr Naam/Locatie Reden voor niet selecteren 

K33 Coupure Maaspoort Grave Het toetspeil conform de HR2006 is 5 cm lager dan 

de hoogte van de drempel. Tevens kleine afmeting 

coupure (b=1,6 m). Faalkansen hierdoor op 

voorhand niet maatgevend. 

K34 Coupure Maasstraat Grave Het toetspeil conform de HR2006 is 5 cm lager dan 

de hoogte van de drempel. Faalkansen hierdoor op 

voorhand niet maatgevend. 

K35 Coupure kapel Oud Empel Het toetspeil conform de HR2006 is 5 cm lager dan 

de hoogte van de drempel. Tevens kleine 

afmetingen coupure (b=1,5 m). Faalkansen 

hierdoor op voorhand niet maatgevend. 

K36 Coupure nr 20 smal Het toetspeil conform de HR2006 is 5 cm lager dan 

de hoogte van de drempel. Tevens kleine 

afmetingen coupure (b=1,05 m). Faalkansen 

hierdoor op voorhand niet maatgevend. 

K37 Coupure nr 20 breed Het toetspeil conform de HR2006 is 15 cm lager 

dan de hoogte van de drempel. Tevens beperkte 

afmetingen coupure (b=4,0 m). Faalkansen 

hierdoor op voorhand niet maatgevend. 

K38 Coupure nr 18 breed Het toetspeil conform de HR2006 is 15 cm lager 

dan de hoogte van de drempel. Tevens beperkte 

afmetingen coupure (b=4,0 m). Faalkansen 

hierdoor op voorhand niet maatgevend. 

K39 Coupure nr 18 smal Het toetspeil conform de HR2006 is 15 cm lager 

dan de hoogte van de drempel. Tevens kleine 

afmetingen coupure (b=1,5 m). Faalkansen 

hierdoor op voorhand niet maatgevend. 

K40 Coupure nr 16 smal Het toetspeil conform de HR2006 is 15 cm lager 

dan de hoogte van de drempel. Tevens beperkte 

afmetingen coupure (b=4,0 m). Faalkansen 

hierdoor op voorhand niet maatgevend. 

K41 Coupure Waterpoort Coupure is in stormseizoen altijd gesloten. 

Faalkans hierdoor op voorhand niet maatgevend. 

K42 Hoogwatergemaal Boxmeer Kleine diameter leiding (Ø250 mm) dus gevolgen 

zeer beperkt. 

K43 Gemaal Cuijk sportpark Deze is meegenomen bij de beoordeling van K18. 

VNK1 toont kleine faalkansen (orde 10-6) 

K44 Gemaal Cuijk haven Op basis van resultaten VNK 1 niet meegenomen. 

Faalkansen orde 10-6. 

K45 Persleiding gemaal Sluisgraaf Op basis van resultaten VNK 1 niet meegenomen. 

Faalkansen orde 10-6. Daarnaast zijn er ook veel 

keermiddelen aanwezig. 

K46 Inlaatsluis oude Dieze In principe staat dit kunstwerk altijd gesloten en 

tevens geeft VNK1 kleine faalkansen (orde 10-6) 

K47 Stuw Waranda Voor dit object zijn geen Hydraulische 

Randvoorwaarden beschikbaar. Het sluit de 

Samsbeekse uitwatering af, die begint als 

doorsnijding van hoge gronden en uitmondt in 

dijkring 36 (tussen kades). Het MHW is iets hoger 

dan het stuwpeil dus de gevolgen zouden ook erg 

beperkt zijn. 

K48 Riooloverstort Luneven Betreft een doorgaande leiding waarbij de kans op 

piping in dit geval bijzonder klein is (hoog 

achterland). 
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K49 Riooloverstort Veerstraat Beperkte afmeting leiding (Ø500 mm) en er is ook 

geen uitstroomwerk direct grenzend aan het 

dijklichaam. 

K50 Riooloverstort Cuijk Haven Resultaten VNK1 leiden tot niet meenemen (orde 

10-6) 

K51 Uitwatering Havenstraat Grave Beperkte diameter leiding (Ø500 mm) waardoor 

gevolgen beperkt zijn. 

K52 Riooloverstort Koudijs Ravenstein Beperkte diameter leiding (Ø300 mm) waardoor 

gevolgen beperkt zijn. 

K53 Uitwateringssluis  St.Jansbeek Behoort niet direct tot dijkring 36, maar heeft wel 

kortsluiting door de hoge gronden van dijkring 36. 

Gevolgen voor dijkringgebied 36 zeer beperkt. 

Tabel 6: Overzicht van de niet geselecteerde kunstwerken 

Naast de bestaande kunstwerken wordt er in de komende jaren nog een aantal 

doorkruisingen door de primaire kering gerealiseerd. Het gaat om de volgende 

kunstwerken: 

• Vispassage Crèvecoeur 

• Doorgang Rosmalense Aa 

• Sluis Empel (Zuid-Willemsvaart) 

 

Deze kunstwerken worden allemaal volgens de laatste ontwerpleidraden aangelegd. De 

verwachting is derhalve ook dat de bijdrage aan de overstromingskans nihil zal zijn.  
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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 het dijkringgebied en de faalkansen 

van de dijkvakken en kunstwerken zijn uitgevoerd met behulp van het programma 

PC-Ring [Ref 4-Ref 6]. 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 PC-

Ring 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 de database is voor verschillende terugkeertijden van de afvoer bij 

Borgharen, verschillende sets van waterstanden opgenomen.  

 

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 uittreepunt, 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 2]. 

 

3.2 Beschouwde faalmechanismen 

3.2.1 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 
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Figuur 18: Beschouwde faalmechanismen dijken. 

Overloop en golfoverslag 

Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat grote hoeveelheden water over de dijk 

heen lopen of slaan. Bij 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. 

 

De faalmechanismen zettingsvloeiing, afschuiven voorland, afschuiven buitentalud, 

micro-instabiliteit en verweking worden binnen VNK2 niet in de berekening 

meegenomen. 

 

3.2.2 Faalmechanismen kunstwerken 

Voor de bepaling van de faalkans van een kunstwerk wordt rekening gehouden met de 

volgende faalmechanismen: 

• Overloop en golfoverslag 

• Niet-sluiten van afsluitmiddelen 

• Achterloopsheid en onderloopsheid 

• Constructief falen 

  
overloop en golfoverslag afschuiving binnentalud

 

opbarsten en piping

 

beschadiging bekleding

 

overloop en golfoverslag

 
afschuiving binnentalud

 

opbarsten en piping

 

beschadiging bekleding

 

Macrostabiliteit binnenwaarts   Overloop en golfoverslag 

 

  

Opbarsten en piping

   
Beschadiging bekleding en erosie 

dijklichaam   
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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 golfoverslag. De beoordeling van het 

kunstwerk is gebaseerd op een vergelijking van de kerende hoogte in gesloten 

toestand met de overschrijdingsfrequentielijn van de buitenwaterstand.  

 

Niet-sluiten van afsluitmiddelen 

Bij het faalmechanisme 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 

faalmechanismen 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. 

 

overloop en golfoverslag niet sluiten

achterloopsheid en 

 onderloopsheid

constructief falen

 

overloop en golfoverslag

 
niet sluiten

 

achterloopsheid en 

 onderloopsheid

     Niet-sluiten   Overloop en golfoverslag   

Achterloopsheid en 

onderloopsheid 

 

  
  

Constructief falen 
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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, Niet-

sluiten 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.  

 

Bij het faalmechanismen Achterloopsheid en onderloopsheid en Constructief falen 

wordt verondersteld dat de standzekerheid direct verloren gaat op het moment dat het 

faalmechanisme optreedt, zodat bresvorming plaatsvindt. 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.  

 

3.3 Niet-beschouwde faalmechanismen 

Niet alle faalmechanismen kunnen met het VNK2-instrumentarium worden 

doorgerekend. Voor dijkring 36 heeft de beheerder aangegeven dat het 

faalmechanisme micro-instabiliteit een rol speelt. Het niet meenemen van dit 

faalmechanisme leidt tot een onderschatting van de overstromingskans en het 

overstromingsrisico. In de tweede toetsronde zijn de toetsresultaten voor dit 

faalmechanisme voor 76 km “goed” en voor 24 km “voldoende”. Aangezien micro-

instabiliteit niet direct tot bezwijken leidt, zal de onderschatting van de 

overstromingskans beperkt zijn. Daarnaast zijn de kademuren Grave en Heusden 

enkel voor het faalmechanisme Overloop en golfoverslag doorgerekend. Het is niet 

goed mogelijk om de bijdrage van de andere faalmechanismen te kwantificeren. 

 

3.4 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. 

 

3.4.1 Overstromingskans en faalkansen per faalmechanisme 

De berekende overstromingskans voor de categorie a-kering van dijkringgebied 36 is 

groter dan 1/100 per jaar. De overstromingskans is de kans op een dijkdoorbraak in 
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dijkring 36. In Tabel 7 zijn de faalkansen voor de verschillende faalmechanismen 

weergegeven. 

 

Type 

waterkering 
Faalmechanisme Faalkans (per jaar) 

Overloop en golfoverslag 1/1.800 

Macrostabiliteit binnenwaarts 1/70.000 

Opbarsten en piping >1/100 

Dijk 

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 1/3.600 

Overloop en golfoverslag 1/25.000 

Niet sluiten 1/800 

Piping 1/1.500 

Kunstwerk 

Constructief falen 1/3.000 

Tabel 7: Berekende faalkansen per faalmechanisme 

De faalkansbijdrage van het faalmechanisme Opbarsten en piping is dominant. 

Daarnaast draagt het faalmechanisme Niet-sluiten van kunstwerken bij aan de 

overstromingskans. De faalkansen Piping en Constructief falen bij kunstwerken en 

Overloop en golfoverslag bij dijken hebben een kleine bijdrage aan de 

overstromingskans. De overige faalmechanismen hebben een verwaarloosbare 

bijdrage aan de overstromingskans.  

 

De VNK2 resultaten op mechanismeniveau worden door de beheerder op hoofdlijnen 

herkend. De pipinggevoelige trajecten Grave en Boxmeer komen ook in VNK2 naar 

voren. De grote faalkansbijdrage voor het traject Heusden is opmerkelijk. De 

faalkansen voor niet-sluiten zijn ook groter dan verwacht. Voor het faalmechanisme 

Macrostabiliteit binnenwaarts worden echter kleinere kansen gevonden dan verwacht. 

De verschillen zijn verklaarbaar doordat in VNK2 een andere methode wordt toegepast 

dan in de toetsing. 

 

In Figuur 20 is een overzicht opgenomen van de procentuele bijdragen van 

verschillende faalmechanismen aan de som van de faalkansen per faalmechanisme2. 

Hierin is duidelijk te zien dat het faalmechanisme Opbarsten en piping voor meer dan 

75 procent de overstromingskans bepaalt. 

 

                                                
2 De som van de faalkansen per faalmechanisme is door afhankelijkheden tussen de faalmechanismen niet exact gelijk 

aan de berekende overstromingskans. De bijdragen van de faalmechanismen zijn daarom uitgedrukt als percentage van 

de som van de faalkansen per faalmechanisme, in plaats van als percentage van de overstromingskans. 
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Figuur 20: Procentuele bijdragen van verschillende faalmechanismen aan de som van de 

faalkansen per faalmechanisme 

3.4.2 Faalkansen dijken 

De resultaten van de berekende faalkansen zijn per faalmechanisme en vak 

weergegeven in Bijlage F. 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 [Ref 2]. In Tabel 8 zijn 

de tien vakken weergegeven met de grootste faalkansbijdrage. Per vak is aangegeven 

welk faalmechanisme dominant is.  

 

Volgorde Vaknaam Faalkans Maatgevend faalmechanisme 

1 Heusden West6_rd01 1/240 Dijken Opbarsten en piping 

2 Grave 7_rd09 1/420 Dijken Opbarsten en piping 

3 Boxmeer_rd12 1/550 Dijken Opbarsten en piping 

4 Macharen 1_rd08 1/570 Dijken Opbarsten en piping 

5 Heusden West3_rd02 1/670 Dijken Opbarsten en piping 

6 Empel-Gewande1_rd05 1/750 Dijken Opbarsten en piping 

7 Grave 8_rd09 1/830 Dijken Opbarsten en piping 

8 Heusden West1_rd02 1/1.100 Dijken Opbarsten en piping 

9 Maren Kessel4_rd06 1/1.400 Dijken Opbarsten en piping 

10 Grave1_rd10 1/1.800 Dijken Overloop en golfoverslag 

Tabel 8: Top 10 berekende faalkansen voor de dijken behorend tot de categorie-a kering  

Overloop en golfoverslag 

Het beeld dat de dijken voldoen op hoogte uit de 2e toetsronde wordt bevestigd door 

de berekende faalkansen voor Overloop en Golfoverslag. De faalkansen liggen voor 

                                                
3 Deze verwachting is gebaseerd op toetsgegevens, in combinatie met het oordeel van de beheerder. Indien 

niet met zekerheid gesteld kon worden dat een faalkans verwaarloosbaar is, is een faalkans berekend. Deze 

aanpak is (mede) debet aan het grote aantal berekende faalkansen die verwaarloosbaar klein zijn. Voor nadere 

toelichting zie het achtergrondrapport. 
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vrijwel alle dijkvakken in de orde 1/10.0000 – 1/1.000.000 per jaar. De 

normfrequentie voor dijkring 36 bedraagt 1/1.250 per jaar. 

 

In VNK2 wordt het CIRIA model toegepast. CIRIA berekent het overslagdebiet op basis 

van de graskwaliteit en de helling van het buitentalud. Falen (bresvorming) treedt 

vaak pas op bij overslagdebieten van ca. 50 l/s/m. Dit is een veel minder 

conservatieve aanpak dan zoals die gehanteerd wordt in de toetsing, waar uitgegaan 

wordt van 0.1, 1 of 10 l/s/m.  

 

Het essentiële verschil tussen VNK2 en de toetsing is dat VNK2 uitgaat van 

bresvorming. Bresvorming treedt pas op bij veel grotere overslagdebieten, zoals ook 

aangetoond is door de overslagproeven op de IJkdijk. Uitgaande van de grotere 

overslagdebieten, zouden de faalkansen beduidend kleiner moeten zijn dan de 

normfrequentie van de dijkring. Dit beeld wordt bevestigd. 

 

De grootste faalkans (ca. 1/1.750 per jaar) wordt berekend bij dijkvak 23 Grave 1_rd 

10 (dp 270). Het profiel blijkt beduidend lager te zijn dan de andere profielen in dit 

dijkvak. Het profiel heeft ook een erg brede kruin waardoor hier met het 

faalmechanisme Overloop is gerekend. Het is de vraag of hier eigenlijk wel een bres 

kan ontstaan. Na dijkvak 23 worden voor meerdere dijkvakken faalkansen gevonden 

tussen de 1/3.000 – 1/4.000 per jaar.  

 

Indien gekeken wordt op een grotere schaal dan blijken de bovenstrooms gelegen 

vakken een grotere faalkans te hebben dan de benedenstrooms gelegen vakken. Van 

Boxmeer tot Grave worden faalkansen berekend in de orde van 1/10.000 per jaar. Van 

Neerloon tot Crèvecoeur is de faalkans in de orde van 1/100.000 per jaar. Bij de 

Bokhovense Overlaat worden iets grotere faalkansen gevonden. Heusden blijkt veel 

overhoogte te hebben, de faalkansen zijn navenant klein (orde 1/1.000.000 per jaar). 

 

De beheerder heeft aangegeven dat deze trend als volgt is te verklaren: 

• In het bovenstroomse gedeelte van dijkring 36 is het toetspeil conform de HR2006 

hoger dan de maatgevende hoogwaterstand uit 1986, waarop de huidige 

kruinhoogte is gebaseerd. Hierdoor is de aanwezige overhoogte afgenomen; 

• In het middelste traject is het toetspeil conform de HR2006 gelijk aan danwel lager 

dan de maatgevende hoogwaterstand uit 1986. Hierdoor is de aanwezige 

overhoogte gelijk gebleven danwel toegenomen; 

• Aan de benedenstroomse zijde van dijkring 36 (de dijkvakken Heusden Oost en 

West) zijn de dijken robuust ontworpen met relatief grote overhoogtes. 

 

Opbarsten en piping 

Op basis van lokale gegevens (zeefkrommen, boringen en geotechnische 

lengteprofielen) is het aannemelijk dat onder de deklaag een dunne matig fijne 

zandlaag ligt. De aanwezigheid van deze pipinggevoelige laag is bepalend voor de orde 

van grootte van de faalkansen. Per traject is vastgesteld wat de kans is dat deze 

dunne zandlaag aanwezig is. Op basis van de lokale gegevens zijn de waarden van de 

D70 en de dikte van de bovenste zandlaag bepaald. De waarden van de onderste 

zandlaag zijn bepaald op basis van de DINO-database.  

 

De berekende faalkansen zijn groot voor de vakken die in 2006 zijn afgekeurd 

(Boxmeer, Grave-Neerloon en Heusden). Het dijktraject Heusden is uiteindelijk weer 

goedgekeurd, nadat aangetoond werd dat in het voorland een afsluitende laag 

aanwezig is. Verschillen met de toetsing kunnen verklaard worden door verschillen in 

de methode en in de schematisatie. Het lengte-effect zorgt ervoor dat voor de lange 

vakken relatief grote kansen worden uitgerekend. In de schematisatie kunnen 

verschillen ontstaan door het al dan niet meenemen van kwelweglengte in het 

voorland of door het al dan niet insnijden van de kwelsloot door de deklaag.  
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Voor vak Heusden West 6 wordt een relatief grote faalkans berekend, terwijl het 

traject in de toetsing voldoende scoort. Het verschillende beeld van de veiligheid is te 

verklaren doordat het vak relatief lang is (1.5 km). Het lengte-effect vergroot hier de 

faalkans aanzienlijk. Daarnaast blijkt dat de kwelsloot op diverse plaatsen de deklaag 

doorsnijdt en dat het maaiveld lager ligt dan in de naastgelegen vakken. Deze 

combinatie van factoren zorgt ervoor dat de faalkans groter is dan op grond van de 

toetsing verwacht zou worden.  

 

Voor de vakken die zijn goedgekeurd worden faalkansen berekend in de orde van 

1/10.000 en kleiner. Dit geldt vooral voor de kering vanaf Neerloon tot Heusden-Oost. 

In het bovenstroomse gedeelte van de dijkring tot aan Grave, kan het faalmechanisme  

Opbarsten en Piping niet optreden omdat de dijken bestaan uit zand en er geen 

deklaag aanwezig is. Uitzondering hierop is een traject bij Boxmeer.  

 

De beheerder heeft aangegeven het beeld relatief te herkennen; de pipinggevoelige 

trajecten zoals die uit de toetsing naar voren zijn gekomen, geven in VNK2 de grootste 

bijdragen aan de overstromingskans.  

 

Macrostabiliteit binnentalud 

De faalkans met betrekking tot het faalmechanisme Macrostabiliteit binnenwaarts is 

berekend voor acht 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 alle vakken verwaarloosbaar klein. Voor de overige 

dijkvakken die niet zijn beschouwd zijn nog kleinere faalkansen te verwachten. De 

faalkans voor dit faalmechanisme is berekend op 1/70.000 per jaar. 

 

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de dijken met grasbekleding. Daarnaast is voor 

een aantal korte strekking nagegaan wat de faalkans voor de steenbekleding is. Deze 

berekeningen zijn niet meegenomen in de overstromingskans.  

 

Het generieke beeld dat de bekleding voldoet wordt bevestigd door de berekende 

faalkansen voor Bekleding en erosie van het dijklichaam. De faalkansen liggen voor 

vrijwel alle dijkvakken in de orde 1/100.000 - < 1/1.000.000 per jaar. 

 

De berekende faalkansen geven een logisch verband aan, indien deze worden uitgezet 

tegen belastingparameters (de significante golfhoogte) en de sterkteparameters 

(graskwaliteit, kernmateriaal). 
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Figuur 21: Overzicht faalkansen per dijkvak 

3.4.3 Faalkansen kunstwerken 

Er zijn 32 kunstwerken waarvoor de faalkans is berekend. Tien hiervan zijn er als 

broertje/zusje doorgerekend. Dit houdt in dat de invoer van deze kunstwerken gelijk 

zijn aan een ander kunstwerk in de dijkring. In onderstaande Tabel 9 zijn de 

faalkansen voor de vijf kunstwerken weergegeven met de grootste faalkans. Het 

faalmechanismen Niet-sluiten (1/780 per jaar) heeft vanuit de kunstwerken de 

grootste bijdrage aan de overstromingskans. Piping (1/1.500 per jaar) en Constructief 

falen (1/3.000 per jaar) hebben een beperkte bijdrage aan de overstromingskans. Het 

faalmechanisme Overloop en golfoverslag heeft een te verwaarlozen bijdrage. 

 

Kunstwerk ID Naam Faalkans 
Maatgevend 

faalmechanisme 

VNK36.03.001  Raamsluis Grave 1/780 Niet-sluiten 

VNK36.02.005  Gemaal van Sasse 1/1.700 Constructief falen 

VNK36.08.002  Hoogwatergemaal Boxmeer 1/3.200 Piping 

VNK36.06.001  Schutsluis Macharen 1/4.500 Niet-sluiten 

VNK36.02.008  Gemaal Gansoijen 1/6.100 Piping 

Tabel 9: Top 5 Berekende faalkansen voor de kunstwerken van dijkring 36 

De Inlaatsluis Raamsluis Grave heeft een relatief grote faalkans voor “Niet-sluiten van 

afsluitmiddelen”. Dit wordt veroorzaakt door de lage waterstand waarbij falen van de 

bodembescherming optreedt in combinatie met de aanwezigheid van een tweetal 

identieke doorstoomopeningen waarvan de kans op “Niet-sluiten van afsluitmiddelen” 

niet bijzonder laag is. Het object staat momenteel op de nominatie om versterkt te 

worden en is in de derde toetsronde daarom niet apart getoetst. 

 

Voor het gemaal van Sasse geldt dat Constructief falen het maatgevende 

faalmechanisme is. Dit heeft betrekking op de keermiddelen. De gegevens met 

betrekking tot de keermiddelen zijn betrokken uit het originele bestek. Of de 
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keermiddelen in de praktijk een overdimensionering hebben meegekregen, wat wel 

vaker voorkomt, is niet bekend. De sterkteparameters uit het bestek leiden tot een 

relatief grote faalkans. Inmiddels zijn er al enkele keermiddelen vervangen.  

Overigens heeft het faalmechanisme Piping een nagenoeg even grote bijdrage aan de 

totale faalkans van het object. Voor Piping wordt dit veroorzaakt door de relatief kleine 

lengte van het kunstwerk en de beperkte kwelwegverlengende maatregelen. Ook dit 

kunstwerk staat op de nominatie om versterkt te worden en is daarom in de derde 

toetsronde niet apart getoetst. 

 

Het hoogwatergemaal Boxmeer dankt zijn relatief grote faalkans aan het 

faalmechanisme Piping. Het gemaal is op palen gefundeerd, zodat alleen de 

kwelschermen voor de benodigde weerstand tegen achter- en onderloopsheid zorgen. 

Hierdoor is er bij een verval van circa 2,20 m reeds sprake van een faalsituatie. Het 

object staat op de nominatie om versterkt te worden en is daarom in de derde 

toetsronde niet apart getoetst. 

 

De schutsluis Macharen staat in bovenstaande lijst vanwege de dominantie van het 

faalmechanisme Niet-sluiten. Dit komt door de relatief lage buitenwaterstand waarbij, 

bij een niet gesloten keermiddel, de bodembescherming bezwijkt.  

 

De laatste in het rijtje uit bovenstaande tabel betreft gemaal Gansoijen. De faalkans 

wordt hier gedomineerd door het faalmechanisme Piping. Dit is met name terug te 

voeren op de locatie van het intredepunt. Deze is genomen op het buitentalud, voorbij 

het uitstroomwerk. Hierdoor doen de kleiwegbeperkende maatregelen onder het 

buitenhoofd niet meer mee. Er is gekozen voor dit intredepunt omdat het buitentalud 

weliswaar met klei is bekleed, maar ook enige begroeiing (struiken e.d.), waardoor er 

geen sprake zal zijn van een geheel dichte kleibekleding. 

 

3.5 Dominante vakken en faalmechanismen 

In onderstaande tabel zijn de top tien van vakken weergegeven die de grootste 

bijdrage leveren aan de overstromingskans. 

 

Volgorde Vaknaam Faalkans Maatgevend faalmechanisme 

1 Heusden West6_rd01 1/240 Dijken Opbarsten en piping 

2 Grave 7_rd09 1/420 Dijken Opbarsten en piping 

3 Boxmeer_rd12 1/550 Dijken Opbarsten en piping 

4 Macharen 1_rd08 1/570 Dijken Opbarsten en piping 

5 Heusden West3_rd02 1/670 Dijken Opbarsten en piping 

6 Empel-Gewande1_rd05 1/750 Dijken Opbarsten en piping 

7 Raamsluis Grave 1/810 Kunstwerken Niet-sluiten 

8 Grave 8_rd09 1/830 Dijken Opbarsten en piping 

9 Heusden West1_rd02 1/1.100 Dijken Opbarsten en piping 

10 Maren Kessel4_rd06 1/1.400 Dijken Opbarsten en piping 

Tabel 10: Overzicht van de vakken met de grootste berekende faalkansen in dijkring 36 

Opvallend aan de in bovenstaande tabel opgenomen maatgevende vakken en 

kunstwerken is dat ze voornamelijk worden veroorzaakt door slechts één 

faalmechanisme: Opbarsten en piping bij dijken. Het beeld dat dit faalmechanisme de 

grootste bijdrage heeft aan de overstromingskans wordt ook door deze top 10 

bevestigd. 
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3.6 De berekende faalkansen in perspectief 

In deze paragraaf worden de berekende faalkansen in perspectief geplaatst. Hierbij is 

het goed om te benadrukken dat VNK2 geen wettelijke toetsing is. De resultaten van 

VNK2 worden uitgedrukt in getallen en figuren. Het gaat echter niet zozeer om de 

resultaten als om de inzichten die zijn en worden opgedaan. Het is daarnaast ook goed 

om te beseffen dat VNK2 het effect van noodmaatregelen, zoals opkisten rond wellen 

en het leggen van zandzakken, niet meeneemt. Met dit voor ogen is gekeken in 

hoeverre het beeld van de veiligheid dat in VNK2 naar voren komt, aansluit op de 

ervaringspraktijk. 

 

De overstromingskans voor dijkringgebied 36 wordt voornamelijk bepaald door het 

faalmechanisme Opbarsten en piping. De overstromingskans wordt berekend op ca. 

1/100. Het in VNK2 berekende verschil in overstromingskans tussen de 

referentiesituatie en de situatie na uitvoering van geplande versterkingen (zoals bij 

Grave en Boxmeer) is beperkt. Het verschil dient gezocht te worden in de vernieuwde 

rekenmethode die VNK2 toepast. 

 

Nieuwe methode 

Het ENW [Ref 7] constateert in het rapport “Piping. Realiteit of rekenfout” dat in 

Nederland de ontwerpregels ten aanzien van dit mechanisme te optimistisch zijn. Deze 

constatering is enerzijds gebaseerd op waarnemingen (wellen en zandmeevoerende 

wellen bij hoogwaters) en anderzijds op het feit dat de rekenregel van Sellmeijer4 

doorgaans niet wordt toegepast in de huidige toets- en ontwerppraktijk. Hierin wordt 

de maximale kwelweglengte begrensd tot 18 maal het verval over de kering. 

Bovendien wordt geen rekening gehouden met de lengte van de waterkering (het 

lengte-effect). Het ENW constateert in haar rapport, op basis van VNK2 resultaten, dat 

het lengte-effect een factor 5 tot 10 bedraagt en ook dat bermen van 18H mogelijk 

niet toereikend zijn. Hierdoor kan de met de VNK-methode berekende faalkans van 

een vak relatief groot uitvallen, maar vooral ook de overstromingskans van het 

dijkringgebied tot een orde hoger uitvallen dan de faalkans van een individueel vak.  

 

Toegepast op dijkring 36 

Voor dijkring 36 blijken deze nieuwe inzichten van grote invloed te zijn op de 

berekende overstromingskans. De variabele ondergrond met een fijne zandlaag 

bovenin en een watervoerende laag daaronder zorgt ervoor dat er meer 

kwelweglengte benodigd is dan 18 maal het verval over de kering. Volgens de 

berekeningen zal de kering bezwijken bij kwelweglengtes die groter zijn dan 20 maal 

het verval over de dijk. Daarnaast is het lengte-effect door de relatief lange kering, 

aanzienlijk. De grootste faalkans op bodemvakniveau (250m) voor een 

ondergrondscenario in het traject Heusden is gelijk aan 1/700. Voor de gehele kering 

wordt een overstromingskans berekend die een orde hoger ligt (1/75). 

 

Belangrijk nu is om te weten in welke mate de rekenresultaten aansluiten bij de 

realiteit. Daarom is de huidige beheerspraktijk nader bekeken. 

 

Huidig beheer 

Bij een afvoer van de Maas bij Borgharen die 1000 m3/s overschrijdt geeft 

Rijkswaterstaat een waarschuwing af aan de beheerders. Een dergelijke waarschuwing 

wordt gemiddeld ca. 2 keer per jaar gegeven. De beheerder geeft daarnaast aan dat 

bij een afvoer van 1500 m3/s haar handboek calamiteiten in werking treedt. In het 

handboek staat beschreven welke (voorbereidende) acties dan dienen te worden 

uitgevoerd.  

 

                                                
4 De rekenregel van Sellmeijer kent geen begrenzing op 18H maar berekent, afhankelijk van de samenstelling van de 

ondergrond, benodigde kwelweglengtes die groter zijn dan 18H. Als de rekenregel wordt toegepast bij het ontwerp of in 

de toetsing dan zal doorgaans de kwelweglengte tot 18H beperkt worden.  
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Zodra de afvoer bij Borgharen de 2000 m3/s overschrijdt volgt er dijkinspectie door 

het waterschap. De staat van de dijk wordt gecontroleerd op schade of verschijnselen 

die duiden op (over)belasten. Zonodig worden maatregelen getroffen. Als voorbeeld 

wordt het hoogwater van januari 2003 genoemd. In het pipinggevoelige traject bij 

Grave is toen een zandmeevoerende wel geconstateerd. Door de binnenwaterstand te 

verhogen en daarmee het verval over de dijk te verkleinen is het groeien van de “pipe” 

onder de dijk succesvol bestreden.  

 

Ervaringen en versterkingen 

De hoogwaters van 1993 en 1995 kenden afvoeren bij Borgharen van 2700-3000 

m3/s. Deze afvoeren komen naar verwachting gemiddeld 1 keer in de 50 tot 100 jaar 

voor. Tijdens het hoogwater van 1993 zijn langs de gehele Maas ongeveer 10 wellen 

geconstateerd. Het merendeel van de wellen was op bekende kritische locaties. De 

wellen zijn bestreden door op te kisten, het opzetten van het waterpeil achter de 

kering en door noodbermen aan te leggen. De wellen die in 1993 geobserveerd waren 

kwamen in 1995 weer terug. Er waren echter ook situaties waarin wellen niet 

terugkeerden of waarin deze voor het eerst ontstonden [Ref 7]. 

 

Begin jaren ’90 is dijkversterking van dijkring 36 in gang gezet. Na de hoogwaters van 

1993 en 1995 is 90% van de dijken versterkt. De dijkverbeteringen zijn afgerond in 

2001. De dijken zijn ontworpen volgens de leidraad rivieren op voorkomende 

faalmechanismen zoals piping, opbarsten, (micro-)stabiliteit en hoogte bij MHW1986 

(=HR1996). De beheerder verwacht dat er veel minder noodmaatregelen nodig zijn als 

er nu een hoogwater met een dergelijke omvang de keringen zouden belasten. 

 

Conclusie 

De probabilistische berekeningen resulteren in een overstromingskans die groter is dan 

1/1005 per jaar. Voor de pipinggevoelige trajecten bij Heusden en Grave blijkt dat de 

afvoer bij Borgharen bij falen door piping naar verwachting rond de 3000 m3/s is. Deze 

waarde is omgeven met onzekerheden; falen kan volgens de berekening rond deze 

waarde (lagere of hogere afvoer) optreden. De afvoer is ongeveer gelijk aan de afvoer 

van de hoogwaters in 1993 en 1995. De berekeningen geven aan dat naar verwachting 

bij deze afvoer bij het uitblijven van noodmaatregelen de kering bij Heusden en Grave 

zal bezwijken.  

 

Afvoer Borgharen 

(m3/s) 

Frequentie Opmerking 

1000 2 keer per jaar Waarschuwingsniveau van RWS 

1500 2 keer per 3 jaar Handboek calamiteiten treedt in werking 

2000 1 keer in de 7 jaar Dijkinspectie 

2390 1/20 per jaar Optreden van zandmeevoerende wel bij Grave 

(januari 2003) 

2700-3000 1/50-1/100 per jaar Hoogwaters 1993 en 1995 

ca. 3000 1/100 per jaar Berekende afvoer waarbij zonder 

noodmaatregelen de dijk bezwijkt door piping 

3800 1/1250 Maatgevende afvoer 

Tabel 11: Plaatsen van de berekeningsresultaten in perspectief 

                                                
5 Indien in VNK2 een overstromingskans wordt berekend die groter is dan 1/100, dan wordt het resultaat als “>1/100” 

gepresenteerd. Op grond van bewezen sterkte kunnen we er vanuit gaan (hoogwaters ’93 en ’95) dat de dijken een 

hoogwater met een frequentie in de orde van 1/100 kunnen keren. 
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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 dijkringgebied 36 zijn 

uitgevoerd met Delft FLS. De schade, het aantal slachtoffers en het aantal getroffenen6 

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) en voor het 

toetspeil plus één decimeringhoogte (TP+1D). Voor dijkringgebied 36 betekent dit dat 

er overstromingssommen beschikbaar zijn voor een afvoer van de Maas bij Borgharen 

van 3800 m3/s (TP), 3034 m3/s (TP-1D) en 4600 m3/s. Een afvoer van 4600 m3/s 

komt ongeveer overeen met TP+1D. 

 

Ten aanzien van de bevolkingsgegevens en schadegegevens is uitgegaan van de 

situatie in 2000, respectievelijk 2006. Na 2000 heeft in het dijkringgebied woningbouw 

plaatsgevonden. De nieuwbouwwijk de Groote Wielen (zie Figuur 22) is ten 

noordoosten van Den Bosch gebouwd. Deze wijk is naar schatting 10 km2 groot en 

bestaat uit 4300 woningen, waar ongeveer 15.000 mensen wonen. Het niet 

meenemen van deze nieuwbouwwijk leidt tot een onderschatting van het 

overstromingsrisico.  

 

4.1.2 Gebiedskenmerken 

Het gebied wordt in het noorden begrensd door de Maas. In het zuiden kent het gebied 

een natuurlijke begrenzing van de hoge gronden, zoals de Peelrug. De oostgrens van 

het dijkringgebied ligt bij Boxmeer, de grens in het westen ligt bij het 

Drongelenskanaal nabij Waalwijk. 

 

Dijkringgebied 36 wordt gekenmerkt als een landelijk gebied met een aantal grote 

steden en vooral vele dorpen. Zo liggen de steden Den Bosch en Oss in het gebied met 

respectievelijk 130.000 en 75.000 inwoners. Verder is er een aantal plaatsen,  

zoals Rosmalen, Drunen, Cuijk, Grave en Boxmeer die relatief veel inwoners hebben. 

In totaal kent het gebied 400.000 inwoners. 

                                                
6 Een getroffene is iemand van wie de woning overstroomd raakt, ongeacht de waterdiepte. Hierbij wordt geen 

rekening gehouden met hoogbouw (alle woningen worden geacht op ‘maaiveld’ te liggen). 
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Figuur 22: Ligging (links) en inrichting (rechts) nieuwbouwwijk de Groote Wielen 

In het dijkringgebied liggen enkele oude keringen, ten westen van Den Bosch: de 

Zeedijk en de Hoge Maasdijk. Langs de Aa, de Dommel, het afwateringskanaal 

(Drongelens kanaal), de Hertogswetering en de Dieze bevinden zich kades.  

 

Verder zijn een aantal belangrijke snel- en spoorwegen aanwezig, welke door de 

hoogteligging van invloed zijn op het overstromingspatroon: Zo is er de spoorlijn Den 

Bosch – Oss – Nijmegen, die grotendeels op een dijk ligt. Ook de spoorlijn Nijmegen – 

Cuijk – Boxmeer en de oude spoorlijn Den Bosch – Moerputten – Waalwijk liggen 

verhoogd in het landschap. Deze laatst genoemde spoorlijn ligt ter hoogte van de 

Moerputten op palen, waardoor op deze plaats de spoordijk niet van invloed is op de 

overstroming. De spoorlijn Den Bosch - Utrecht ligt ook verhoogd, omgeven door de 

stad Den Bosch. De snelwegen die zich in dijkringgebied 36 bevinden en verhoogd 

liggen zijn de A2, A50 en de A59.  

 

4.1.3 Ringdelen 

Een ringdeel omvat een gedeelte van de dijkring waarvoor het overstromingsverloop 

vrijwel onafhankelijk is van de doorbraaklocatie. De overstromingsberekeningen per 

ringdeel vormen de basis voor de beschrijving van de overstromingsscenario’s. Voor 

dijkring 36 zijn 12 ringdelen gedefinieerd.  

 

Ringdeelnummer Ringdeelnaam 

12 Beugen 

11 Katwijk 

10 Kraaijenbergse plas 

9 Keent 

8 Dieden 

7 Oijen 

6 Lith 

5 Gewande 

4 Maaspoort 

3 Bokhoven 

2 Heusden 

1 Doeveren 

Tabel 12: Ringdelen in stroomafwaartse richting 
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In onderstaande figuur is de ligging van de ringdelen en de breslocaties weergegeven. 

 

 
Figuur 23: Ligging ringdelen en breslocaties 

4.1.4 Secundaire keringen 

Regionale of secundaire keringen 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. 
 

4.1.5 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 beperkte voorspelbaarheid van overstromingen, de capaciteit van de 

aanwezige infrastructuur en de condities waaronder een evacuatie moet worden 

uitgevoerd (zoals grote windsnelheden en sociale onrust) [Ref 8]. 

 

In VNK2 wordt rekening gehouden met preventieve evacuatie door elk overstromings-

scenario onder te verdelen in vier deelscenario’s [Ref 9]. Elk deelscenario beschrijft 

een mogelijke uitkomst van een evacuatie (waaronder de mogelijkheid dat een 

evacuatie niet heeft plaatsgevonden). De definitie van de deelscenario’s berust op de 

volgende twee aspecten: 

1. De voorspellingsduur. 

2. Het al dan niet georganiseerd verlopen van de evacuatie. 

 

                                                
7  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. 



 

46 

Elke combinatie van deze aspecten heeft een eigen conditionele kans8 en een eigen 

uitkomst. In het kader van het project Waterveiligheid 21ste eeuw (WV21) is een 

studie gedaan waarin conditionele kansen en evacuatiefracties zijn bepaald [Ref 9]. De 

aanpak en getalswaarden die in het project VNK2 worden gehanteerd sluiten aan bij de 

resultaten van deze studie. De conditionele kansen en evacuatiefracties voor 

dijkringgebied 36 zijn opgenomen in Tabel 13. 

 

Deelscenario Evacuatiefractie (-) Conditionele kans (-) 

1. Geen evacuatie 0,00 0,10 Overstroming kort van 

tevoren verwacht of 

onverwacht  2. Ongeorganiseerde 

evacuatie  
0,59 0,08 

3. Ongeorganiseerde 

evacuatie 
0,85 0,42 

Overstroming ruim van 

tevoren verwacht 4. Georganiseerde 

evacuatie 
0,90 0,40 

Tabel 13: Evacuatiefracties en conditionele kans voor vier evacuatiedeelscenario’s 

Uit de tabel blijkt dat de kans op een verwachte overstroming relatief groot is (0,82). 

De oorzaak is dat men een hoogwater in de rivier ruim van tevoren ziet aankomen. In 

kustgebieden is deze kans beduidend kleiner. Bij een verwachte overstroming zal naar 

verwachting minimaal 85% van de inwoners het gebied tijdig weten te verlaten. 

 

Op basis van de in Tabel 13 getoonde conditionele kansen en evacuatiefracties kan de 

verwachtingswaarde van de evacuatiefractie worden berekend: deze is 0,75 per 

overstroming. 

 

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 over-

stroomde oppervlak bij het scenario. 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 zonder evacuatie.  

 

4.2.1 Algeheel beeld overstromingen 

Dijkringgebied 36 kent in twee richtingen een helling. Van de hoge gronden in het 

zuiden naar de lage gronden in het noorden langs de Maas en een helling van oost 

naar west. De hoogteligging van het gebied varieert van NAP + 0 m tot NAP + 15 m.  

 

                                                
8  De kansen zijn conditioneel: het zijn kansen gegeven het optreden van een overstroming. 
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Figuur 24: Hoogteligging dijkringgebied 36 

Indien een overstroming plaatsvindt vanuit de Maas ten oosten van Den Bosch, 

stroomt het water via het hellend vlak naar de hier lager gelegen gebieden rondom 

Den Bosch. Enkele hoger gelegen lijnelementen, zoals de aanwezige snel- en 

spoorwegen, secundaire keringen en kades houden het water daarbij tijdelijk tegen. 

De helling van het gebied is bepalend voor de schade als gevolg van een overstroming 

ten oosten van Den Bosch. 

 

Indien er een overstroming plaatsvindt vanuit de Maas op een locatie ten westen van 

Den Bosch speelt de helling van het gebied een minder grote rol, aangezien deze in dit 

gedeelte van het dijkringgebied 36 zeer gering is. Ook bevinden zich meer secundaire 

keringen in dit gedeelte van het gebied. De oude binnenstad van Den Bosch, de oude 

vesting, ligt op ongeveer NAP + 6 m en zal ook niet overstromen. 

 

De belangrijkste resultaten van de gevolgenanalyse zijn in Tabel 14 samengevat. 

 

Ringdeel Schade 

[miljard €] 

Aantal 

slachtoffers 

 

Overstroomd gebied bij 

MHW 

Maximale 

waterdiepte bij 

MHW 

Oijen  

- TP-1D 

- MHW 

- TP+1D 

 

2,8 

12,0 

15,1 

 

30 – 280 

120 – 1180 

150 – 1470 

Nagenoeg het gehele 

dijkringgebied, 

stroomafwaarts van 

Ravenstein 

2½ meter; 

Ten westen van 

Den Bosch lokaal 

4 tot 5 meter. 

Dieden 

- TP-1D 

- MHW 

- TP+1D 

 

2,1 

8,2 

13,0 

 

15 – 150 

80 – 770 

130 – 1260 

Nagenoeg het gehele 

dijkringgebied, 

stroomafwaarts van 

Ravenstein, m.u.v. 

gebied rondom Vught en 

Sint-Michielgestel 

1½ - 2½ meter 

(2½ meter 

rondom Den 

Bosch) 

 

Keent   Nagenoeg het gehele 

dijkringgebied, 

1½ - 2½ meter; 

(2½ meter 



 

48 

Ringdeel Schade 

[miljard €] 

Aantal 

slachtoffers 

 

Overstroomd gebied bij 

MHW 

Maximale 

waterdiepte bij 

MHW 

- TP-1D 

- MHW 

- TP+1D 

2,5 

8,1 

13,0 

18 – 180 

75 – 750 

130 - 1260 

stroomafwaarts vanaf 

Grave m.u.v. gebied 

rondom Vught en Sint-

Michielgestel 

rondom Den 

Bosch) 

Stroomopwaarts 

van Ravenstein 

max. 1 meter. 

Kraaijenbergse 

plas 

 - TP-1D 

- MHW 

- TP+1D 

 

 

2,4 

7,4 

14,0 

 

 

15 – 150 

70 – 700 

140 - 1370 

Nagenoeg het gehele 

dijkringgebied, 

stroomafwaarts van de 

lijn Cuijk –Mill m.u.v. 

gebied rondom Vught en 

Sint-Michielgestel en het 

gebied rondom Bokhoven  

1 tot 2½ meter; 

(2½ meter 

rondom Den 

Bosch) 

Max. 1-1½ meter 

elders 

Lith 

- TP-1D 

- MHW 

- TP+1D 

 

0,4 

3,8 

6,6 

 

1 – 10 

40 – 390 

65 – 640 

Gebied ten noorden van 

de A59 tussen Den Bosch 

– Oss; het noordoostelijk 

en het meest 

zuidwestelijk deel van 

Den Bosch. 

1½ - 2½ meter 

 

Gewande 

- TP-1D 

- MHW 

- TP+1D 

 

1,3 

3,6 

5,6 

 

7 – 70 

40 – 370 

60 – 570 

Het noordoostelijk deel 

van Den Bosch en het 

gebied ten noorden van 

de A59 tussen Den Bosch 

– Oss 

1½ - 2½ meter 

 

Maaspoort 

- TP-1D 

- MHW 

- TP+1D 

 

1,5 

2,6 

4,0 

 

10 – 100 

25 – 260 

45 - 440 

Het noordoostelijk deel 

van Den Bosch en het 

gebied ten noorden van 

de A59 tussen Den Bosch 

– Oss 

 

1½ - 2½ meter 

 

Heusden 

- TP-1D 

- MHW 

- TP+1D 

 

0,8 

2,3 

3,0 

 

5 – 50 

22 – 220 

35 – 340 

Gebied ten westen van de 

oude kering Heusden – 

Vlijmen; ten zuiden van 

Drunen en Vlijmen & Den 

Bosch ZW 

½ - 2½ meter; 

Ten noorden van 

Drunen en 

Vlijmen 2½ 

meter; verder 

maximaal 1 meter 

m.u.v. Den Bosch  

(max. ½ m) 

Doeveren 

- TP-1D 

- MHW 

- TP+1D 

 

0,5 

1,4 

2,4 

 

3 – 30 

10 – 100 

24 – 240 

Gebied ten westen van de 

oude kering Heusden – 

Vlijmen & ten zuiden van 

Drunen en Vlijmen 

½ - 2½ meter; 

Ten noorden van 

Drunen en 

Vlijmen 1½-2½ 

meter; verder 

maximaal ½ 

meter 

Katwijk 

- TP-1D 

- MHW 

- TP+1D 

 

0,3 

1,4 

3,2 

 

2 – 22 

8 – 80 

30 – 280 

Nagenoeg het gehele 

bovenstrooms gelegen 

dijkringgebied vanaf 

Boxmeer tot het 

noordoostelijk deel van 

Den Bosch 

0 - 1 meter 

Bokhoven 

- TP-1D 

- MHW 

 

0,3 

0,8 

 

1 – 6 

7 – 70 

Gebied ten oosten van de 

oude kering Heusden – 

Vlijmen; Den Bosch ZW & 

ten zuiden van Drunen en 

1 - 2½ meter; 

Ten NW van Den 

Bosch 2½ meter; 

verder maximaal 
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Ringdeel Schade 

[miljard €] 

Aantal 

slachtoffers 

 

Overstroomd gebied bij 

MHW 

Maximale 

waterdiepte bij 

MHW 

- TP+1D 2,4 20 – 200 Vlijmen  1 meter 

Beugen 

- TP-1D 

- MHW 

- TP+1D 

 

0,1 

0,5 

1,4 

 

0 

2 – 19 

7 – 70 

De laaggelegen delen in 

het bovenstroomse 

dijkringgebied vanaf 

Boxmeer tot Lith 

0 - ½ meter 

Tabel 14: Samenvatting resultaten gevolgenanalyse, gesorteerd op (aflopend) schadebedragen 

(bij MHW) 

In de volgende subparagrafen wordt nader ingegaan op de overstromingsverlopen en 

de gevolgen van de overstromingen. Aangezien het beeld voor een aantal ringdelen in 

grote mate overeenkomt is de beschrijving van de gevolgen geclusterd in vier delen, 

te weten: 

 

• Doorbraken Beugen en Katwijk (4.2.2) 

• Doorbraken Kraaijenbergseplas, Keent, Dieden en Oijen (4.2.3) 

• Doorbraken Lith, Gewande en Maaspoort (4.2.4) 

• Doorbraken Bokhoven, Heusden en Doeveren (4.2.5) 

 

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.  

 

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 zonder 

evacuatie.  

 

4.2.2 Doorbraken Beugen en Katwijk 

De gevolgen van een doorbraak bij Katwijk, maar vooral bij Beugen, zijn vergeleken 

bij de andere breslocaties relatief beperkt (zie Figuur 25 en Tabel 15). Er stroomt per 

tijdseenheid minder water het dijkringgebied in. Ook ligt het gebied ter hoogte van 

deze breslocaties op een hellend vlak, waardoor maximale waterdiepten gering zijn 

(maximaal 1 meter). Als gevolg van een doorbraak bij Katwijk stroomt het water weg 

richting Grave (na 48 uur), Ravenstein (96 uur), Lith (1 week) en uiteindelijk naar Den 

Bosch (na bijna 2 weken). Bij een doorbraak bij Beugen bereikt het water Lith pas na 

2½ week. 
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Figuur 25: ‘Eindsituatie’ bij doorbraak bij Beugen (boven) en Katwijk (onder) bij MHW 

Ringdeel Gevolgen TP-1D MHW  TP+1D 

Beugen aantal getroffenen 

aantal slachtoffers 

schade [miljard euro] 

0 

0 

0,1 

20.000 

2 – 19 

0,5 

60.000 

7 – 70 

1,4 

Katwijk aantal getroffenen 

aantal slachtoffers 

schade [miljard euro] 

10.000 

2 – 22 

0,3 

60.000 

8 – 80 

1,4 

100.000 

35 – 340 

3,2 

Tabel 15: Evacuatiefracties en conditionele kans voor vier evacuatiedeelscenario’s 

Bij buitenwaterstanden overeenkomstig TP-1D is bij Beugen nauwelijks sprake van een 

overstroming. Bij TP+1D is het overstromingspatroon vergelijkbaar met dat bij Katwijk 

bij MHW. Bij bovenmaatgevende omstandigheden bij Katwijk verslechtert het schade- 

en slachtofferbeeld vooral door een grotere waterdiepte in het noordelijk deel van Den 

Bosch. 
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Figuur 26: Doorbraak bij Katwijk (van boven naar onder) na 2, 4, 7 en 14 dagen bij MHW 

4.2.3 Doorbraken Kraaijenbergse plas, Keent, Dieden en Oijen 

Bij een doorbraak ter hoogte van Kraaijenbergse Plas, Keent, Dieden en Oijen is het 

overstromingspatroon op hoofdlijnen min of meer hetzelfde. 
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Figuur 27 ‘Eindsituatie’ bij doorbraken bij (van boven naar beneden) Kraaijenbergse plas, Keent, 

Dieden en Oijen bij MHW. 
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Dieden, Keent en Kraaijenbergse plas 

In tegenstelling tot een doorbraak bij Oijen overstroomt bij maatgevende 

omstandigheden het gebied rondom Vught en Sint-Michielgestel niet. Bij Keent komt – 

vanwege de meer stroomopwaarts gelegen doorbraaklocatie –  ook een klein deel van 

het landelijke gebied tussen Ravenstein, Grave en Schaik onder water te staan (max. 

1 meter). Bij een dijkdoorbraak bij Kraaijenbergse Plas overstroomt ook het gebied 

stroomafwaarts van de lijn Cuijk-Mill (max. 1½ meter). In Figuur 28 is de situatie na 

48 uur weergegeven bij een doorbraak bij Kraaijenbergse Plas.  
 

 
Figuur 28 Situatie na 48 uur bij MHW als gevolg van een doorbraak bij Kraaijenbergse Plas 

Oijen 

Als gevolg van een doorbraak bij Oijen overstroomt nagenoeg het gehele 

dijkringgebied stroomafwaarts van Ravenstein. Na 24 uur bereikt het water Den Bosch 

en staat nagenoeg het gehele gebied ten noordoosten van de stad en ten noorden van 

Oss geheel onder water. Vervolgens overstroomt Den Bosch (met uitzondering van de 

hoog gelegen oude binnenstad), het gebied ten zuiden van de spoorlijn Den Bosch-Oss 

bijna tot aan Boxtel en het gehele dijkringgebied ten westen van Den Bosch (ten 

noorden van het Drongelenskanaal): zie Figuur 29. 
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Figuur 29:  Doorbraak bij Oijen na (van boven naar beneden) 24 uur, 4 dagen, een week en 

na 2½ week bij MHW 

Bij een buitenwaterstand overeenkomstig MHW wordt in een groot deel van het 

overstroomde gebied een waterdiepte van ca. 2½ meter bereikt. In het gebied ten 
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westen van Den Bosch wordt het lokaal nog aanzienlijk dieper, namelijk 4 tot 5 meter. 

De waterdiepten ten noordoosten van Oss en in de hogere delen ten zuid(oost)en van 

Den Bosch zijn kleiner dan 2½ meter. Een overstroming bij Oijen leidt – afhankelijk 

van de evacuatiemogelijkheden – tot 120 tot 1200 doden (250.000 getroffenen) en € 

12 miljard aan schade. Hogere en lagere buitenwaterstanden hebben een aanzienlijke 

invloed op het schade- en slachtofferbeeld. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van 

een overstroming bij Keent (bij Oijen is het verschil tussen MHW en TP+1D namelijk 

relatief beperkt; bij de overige locaties niet): zie Figuur 30. 

 

 

 

 
Figuur 30:  Situatie na ca. 2½ week bij (van boven naar beneden) TP-1D, MHW en TP+1D als 

gevolg van een doorbraak bij Keent. 
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De consequenties bij een doorbraak bij hogere en lagere buitenwaterstanden zijn voor 

Dieden, Keent en Kraaijenbergse Plas vergelijkbaar met die bij Oijen: max. 150 – 300 

slachtoffers en € 2 – 3 miljard schade bij TP-1D en max. 1300 – 1500 slachtoffers en € 

13 – 15 miljard schade bij TP+1D (zie Tabel 16). 

 

Ringdeel Gevolgen TP-1D MHW TP+1D 

Kraaijenbergse 

Plas 

aantal getroffenen 

aantal slachtoffers 

schade [miljard euro] 

80.000 

15 – 150 

2,4 

190.000 

70 – 700 

7,4 

290.000 

140 – 1370 

14,0 

Keent aantal getroffenen 

aantal slachtoffers 

schade [miljard euro] 

70.000 

18 – 180 

2,5 

210.000 

75 – 750 

8,1 

270.000 

130 – 1260 

13,0 

Dieden aantal getroffenen 

aantal slachtoffers 

schade [miljard euro] 

60.000 

15 – 150 

2,1 

200.000 

80 – 770 

8,2 

260.000 

130 – 1260 

13,0 

Oijen aantal getroffenen 

aantal slachtoffers 

schade [miljard euro] 

70.000 

30 – 280 

2,8 

250.000 

120 – 1180 

12,0 

270.000 

150 – 1470 

15,1 

Tabel 16: Resultaten schade en aantal slachtoffers voor doorbraken bij Kraaijenbergse plas, 

Keent, Dieden en Oijen 

4.2.4 Doorbraken Lith, Gewande en Maaspoort 

Bij een doorbraak ter hoogte van Lith, Gewande en Maaspoort is het 

overstromingspatroon op hoofdlijnen min of meer hetzelfde: zie Figuur 31. Het verschil 

met Oijen, Dieden, Keent en Kraaijenbergse Plas is dat bij maatgevende 

omstandigheden het gebied ten westen van Den Bosch (ten noorden van het 

Drongelens kanaal) droog blijft, net als het gebied ten zuiden van de A59 (bij 

Rosmalen). Wel overstroomt het noordoostelijk deel van Den Bosch (waterdiepte 

maximaal 1½ meter) en bij Lith uiteindelijk ook het meest zuidwestelijke deel van de 

stad (maximaal ½ meter). In het gebied ten noorden van de A59 komt maximaal 2½ 

meter water te staan. Na ongeveer 2 dagen wordt de maximale omvang van het 

overstroomde gebied nagenoeg al bereikt.  
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Figuur 31: Overstromingspatronen bij doorbraken Lith, Gewande en Maaspoort 

Vanwege de kleinere omvang van het overstroomde gebied is het schade- en 

slachtofferbeeld minder ongunstig dan bij een doorbraak bij Oijen, Dieden, Keent en 

Kraaijenbergse Plas: bij een buitenwaterstand overeenkomstig MHW leidt een 

overstroming bij Gewande – afhankelijk van de evacuatiemogelijkheden – van 40 tot 

bijna 400 slachtoffers (90.000 getroffenen) en € 3,6 miljard aan schade. Hogere en 

lagere buitenwaterstanden hebben een aanzienlijke invloed op het schade- en 

slachtofferbeeld. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een overstroming bij 

Gewande. Bij TP+1D komt het gebied ten westen van Den Bosch wel onder water te 

staan, dit in tegenstelling tot buitenwaterstanden overeenkomstig MHW. 
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Figuur 32: Situatie na ca. 2½ week bij  (van boven naar beneden) TP-1D, MHW en TP+1D als 

gevolg van een doorbraak bij Gewande 

Ringdeel Gevolgen TP-1D MHW  TP+1D 

Lith aantal getroffenen 

aantal slachtoffers 

schade [miljard euro] 

20.000 

1 – 10 

0,4 

90.000 

40 – 390 

3,8 

170.000 

65 – 640 

6,6 

Gewande aantal getroffenen 

aantal slachtoffers 

schade [miljard euro] 

40.000 

7 – 70 

1,3 

90.000 

40 – 370 

3,6 

150.000 

60 – 570 

5,6 

Maaspoort aantal getroffenen 45.000 65.000 100.000 
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Ringdeel Gevolgen TP-1D MHW  TP+1D 

aantal slachtoffers 

schade [miljard euro] 

10 – 100 

1,5 

25 – 260 

2,6 

45 – 440 

4,0 

Tabel 17: Resultaten schade en aantal slachtoffers voor doorbraken bij Lith, Gewande en 

Maaspoort 

4.2.5 Doorbraken Bokhoven, Heusden en Doeveren 

Bij een doorbraak ter hoogte van Heusden en Doeveren is het overstromingspatroon 

min of meer hetzelfde: zie Figuur 33. Na ruim 12 uur staat het gehele gebied ten 

westen van de oude kering die van Heusden naar Vlijmen loopt, onder water 

(waterdiepte maximaal 2½ meter). Daarna stroomt het water via Drunen en Vlijmen 

richting het gebied ten zuiden van Vlijmen (diepte maximaal 1 meter) en uiteindelijk 

naar Den Bosch. Bij een doorbraak bij Heusden bereikt het water het zuidwestelijk 

deel van Den Bosch (waterdiepte maximaal ½ meter), bij Doeveren niet (Figuur 33). 

 

Als gevolg van een doorbraak bij Bokhoven, overstroomt binnen 12 uur het gebied ten 

oosten van de oude kering die van Heusden naar Vlijmen, waarna het water via het 

zuidwestelijk deel van Den Bosch (na 24 uur) naar het gebied ten zuiden van Vlijmen 

stroomt. In het laaggelegen gebied rondom Bokhoven bedraagt de waterdiepte 

maximaal 2½ meter, in de rest van het overstroomde gebied maximaal 1 meter. 

 



 

60 

 

 

 

 
Figuur 33: Doorbraak bij Heusden na (van boven naar beneden) 12 uur, 2, 4 en 7 dagen bij 

MHW 
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Figuur 34: Overstroomd gebied bij doorbraak bij (van boven naar beneden) Bokhoven, 

Heusden en Doeveren bij MHW 

Bij een buitenwaterstand overeenkomstig MHW leidt een overstroming bij Heusden – 

afhankelijk van de evacuatiemogelijkheden – tot 20 tot ruim 200 slachtoffers (55.000 

getroffenen) en € 2,3 miljard aan schade. Hogere en lagere buitenwaterstanden 

hebben een aanzienlijke invloed op het schade- en slachtofferbeeld. Bij een doorbraak 

ter hoogte van Heusden en Doeveren (maar ook Bokhoven) is de buitenwaterstand 

vooral van invloed op de omvang van het overstroomde gebied nabij Drunen en 

Vlijmen en het gebied ten zuiden hiervan. Het gebied ten oosten van de van de oude 

kering die van Heusden naar Vlijmen loopt, overstroomt ook bij TP+1D niet. Bij een 

doorbraak ter hoogte van Bokhoven komt het water bij bovenmaatgevende 

omstandigheden wel over deze kering en overstroomt ook het meest westelijk deel 

van het dijkringgebied.  

 

Ringdeel Gevolgen TP-1D MHW TP+1D 

Bokhoven aantal getroffenen 

aantal slachtoffers 

schade [miljard euro] 

3.000 

1 – 6 

0,3 

15.000 

7 – 70 

0,8 

60.000 

20 – 200 

2,4 
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Ringdeel Gevolgen TP-1D MHW TP+1D 

Heusden aantal getroffenen 

aantal slachtoffers 

schade [miljard euro] 

25.000 

5 – 50 

0,8 

55.000 

22 – 220 

2,3 

55.000 

35 – 340 

3,0 

Doeveren aantal getroffenen 

aantal slachtoffers 

schade [miljard euro] 

10.000 

3 – 30 

0,5 

40.000 

10 – 100 

1,4 

55.000 

24 – 240 

2,4 

Tabel 18: Resultaten schade en aantal slachtoffers voor doorbraken bij Bokhoven, Heusden 

en Doeveren. 
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5 Overstromingsrisico 

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 ontlasting) 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 ontlasting. 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 ontlasting bij doorbraak. 

2. Ontlasting bij doorbraak waarbij het zwakste vak als eerste faalt. 

3. Ontlasting bij doorbraak waarbij het eerst belaste vak het eerste faalt. 

 

Bij de definitie van scenario’s is uitgegaan van “Ontlasting bij doorbraak waarbij het 

zwakste vak als eerste faalt”. Dat betekent dat de hydraulische belasting verandert als 

een ringdeel faalt. In het geval van dijkring 36 is dit uitgangspunt alleszins logisch. 

Door de grote hoeveelheid water dat het dijkringgebied instroomt, zullen immers de 

waterstanden in de rivier (de hydraulische belasting) drastisch dalen. Hierdoor wordt 

de faalkans van andere dijkvakken (ringdelen) als verwaarloosbaar klein 

verondersteld. Door het hanteren van het uitgangspunt “ontlasten” en het feit dat er 

12 ringdelen zijn gedefinieerd, zijn er evenzoveel (12) verschillende scenario’s. 
 

5.2 Scenariokansen 

De scenariokansen zijn berekend door het combineren van faalkansen op vak- en 

mechanismeniveau. Scenario 1 gaat uit van het falen van ringdeel 1 en het niet falen 

van de ringdelen 2 t/m 12. Evenzo gaat scenario 2 er vanuit dat ringdeel 2 faalt en de 

overige ringdelen niet. De resultaten van deze exercitie zijn in onderstaande tabel 

weergegeven. Tevens is hierbij het aandeel aan de overstromingskans weergegeven.  

 

Scenario Falend Ringdeel 
Kans 

(per jaar) 

Bijdrage aan 

ringkans (%) 

1 Doeveren 1/300 25,85 

2 Heusden 1/700 10,74 
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Scenario Falend Ringdeel 
Kans 

(per jaar) 

Bijdrage aan 

ringkans (%) 

3 Bokhoven 1/37.000 0,20 

4 Maaspoort 1/17.500 0,43 

5 Gewande 1/1.200 6,30 

6 Lith 1/1.200 6,09 

7 Oijen <1/1.000.000 0,00 

8 Dieden 1/670 11,30 

9 Keent 1/440 17,03 

10 Kraaijenbergse Plas 1/700 10,75 

11 Katwijk 1/51.000 0,15 

12 Beugen 1/690 10,89 

Som Dijkring >1/100 99,72 

Tabel 19: Berekende kans (per jaar) per overstromingsscenario 

In theorie is de som van de scenariokansen gelijk aan de gecombineerde faalkans voor 

alle vakken en faalmechanismen samen (de overstromingskans). In de praktijk zijn 

deze kansen echter niet exact aan elkaar gelijk door het verschil in de volgorde 

waarop de faalkansen worden gecombineerd. Het verschil is echter zeer beperkt.  

 

5.3 Koppeling scenariokansen en gevolgen 

 

Het risico is berekend door de kansen en gevolgen van de verschillende 

overstromingsscenario’s te combineren. Bij de selectie van de 

overstromingsberekeningen is steeds gekeken naar de belastingcondities waarbij het 

optreden van de verschillende scenario’s het meest waarschijnlijk is. Als een scenario 

naar verwachting pas optreedt bij een zeer hoge waterstand, dan is dus uitgegaan van 

een overstromingsberekening die hoort bij een extreme waterstand. 

 

Scenario Falend Ringdeel 
Overstromings-

berekening 

Ontwerppunt Afvoer 

Lith (m3/s) 

Overstromingssom Afvoer 

Lith (m3/s) 

1 Doeveren doe08 2548 2937 

2 Heusden heu08 2821 2937 

3 Bokhoven bok06 4600 4505 

4 Maaspoort maa06 4305 4505 

5 Gewande gew08 2760 2937 

6 Lith lit09 2519 2937 

7 Oijen ooi09 1213 2937 

8 Dieden die12 2932 2937 

9 Keent kee01 3012 3688 

10 Kraaijenbergse Plas krp08 2434 2937 

11 Katwijk kat06 3891 4505 

12 Beugen beu01 2734 2937 

Tabel 20 Koppeling kansen aan gevolgen op basis van de afvoer bij Lith 

Benadrukt wordt dat het onterecht is om te veronderstellen dat een grotere 

nauwkeurigheid zou kunnen worden verkregen door voor elk scenario uit te gaan van 

een overstromingsberekening die exact hoort bij de waterstand waarbij het optreden 

van het scenario het meest waarschijnlijk is. Hetzelfde overstromingsscenario kan 
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immers ook optreden bij ongunstigere (maar wel minder waarschijnlijke) 

omstandigheden. 

 

5.4 Overstromingsrisico 

Het overstromingsrisico is bepaald door kansen op de verschillende 

overstromingscenario’s te combineren met de gevolgen van deze scenario’s. Daarbij is 

zowel gekeken naar het economisch risico als het slachtofferrisico. Het 

overstromingsrisico wordt uitgedrukt in een economisch risico en een slachtofferrisico.  

 

5.4.1 Economisch risico 

De verwachtingswaarde van de economische schade bedraagt 31 miljoen euro per 

jaar. Als er een overstroming optreedt, is de schade minimaal ongeveer 100 miljoen 

en gemiddeld 2 miljard euro. De faalkansen zijn relatief groot in het gebied bij Grave 

(ringdeel Keent) waar de gevolgen ook groot zijn (paar miljard euro).  

 

In de berekende economische schade per scenario is het effect van verplaatsing van 

economische activiteit steeds verdisconteerd: bedrijfsuitval in het getroffen gebied zal 

leiden tot verhoogde bedrijvigheid buiten dit gebied. De schade in het getroffen gebied 

is dus groter dan genoemde schadebedragen. 

 

Uit de tabel blijkt dat het scenario Keent een grote bijdrage (ca. 60%) aan het 

economisch risico heeft, terwijl de bijdrage aan de overstromingskans beduidend lager 

is (17%). Het scenario Doeveren (geheel benedenstrooms van de dijkring) heeft een 

grote bijdrage aan de overstromingskans (ca. 25%). De bijdrage aan het economisch 

risico is echter opvallend laag (ca. 5%). Hetzelfde geldt voor het scenario Beugen 

(10% vs. 2%), dat juist geheel bovenstrooms van de dijkring is gelegen. 

 

Scenario Falend Ringdeel 
Economisch Risico 

(M€/jaar) 

Bijdrage aan  

ringkans (%) 

Bijdrage aan 

economisch risico (%) 

1 Doeveren 1,6 25,85 5,27 

2 Heusden 1,2 10,74 3,89 

3 Bokhoven 0,1 0,20 0,21 

4 Maaspoort 0,2 0,43 0,74 

5 Gewande 1,0 6,30 3,41 

6 Lith 0,4 6,09 1,13 

7 Oijen 0,0 0,00 0,00 

8 Dieden 3,2 11,30 10,38 

9 Keent 18,4 17,03 59,53 

10 Kraaijenbergse Plas 3,4 10,75 10,93 

11 Katwijk 0,1 0,15 0,21 

12 Beugen 0,7 10,89 2,27 

Restterm Maximaal 0,6 0,28 2,02 

Som Dijkringgebied 30,9 100,00 100,00 

Tabel 21 Economisch risico per scenario 
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Figuur 35: Verwachtingswaarde economische schade per hectare (euro/jaar) 

In Figuur 35 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 is de 

verwachtingswaarde groter, tussen de 100 en 5000 euro per jaar. Op een aantal 

locaties is de verwachtingswaarde groter dan 5000 euro. Ook is te zien dat het westen 

van het dijkringgebied een groter economisch risico heeft, dit komt door de relatief 

grote waarde van Den Bosch, en door het feit dat vrijwel ongeacht de locatie van de 

doorbraak, dit gebied bij een doorbraak onder water komen te staan. 
 

In de FS-curve (Figuur 36) is te zien dat een schade van meer dan 1 miljard euro een 

kans van ca. 1/150 heeft. Een schade van ten minste 8 miljard euro heeft een kans 

van ca. 1/400 per jaar.  
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FS curve dr 36
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Figuur 36: FS curve dijkringgebied 36 

5.4.2 Slachtofferrisico 

De verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers is 0,6 per jaar. Als er een 

overstroming optreedt, kan het aantal slachtoffers sterk variëren, van ca. 0-1500, zie 

4.2.1. Voor de ringdelen met de grootste gevolgen varieert het aantal slachtoffers van 

ca. 100 tot 1000. 

 

Scenario Falend Ringdeel 
Slachtofferrisico 

(aantal/jaar) 

Bijdrage aan 

 ringkans (%) 

Bijdrage aan 

slachtofferrisico (%) 

1 Doeveren 0,022 25,85 3,67 

2 Heusden 0,017 10,74 2,92 

3 Bokhoven 0,001 0,20 0,22 

4 Maaspoort 0,006 0,43 1,00 

5 Gewande 0,014 6,30 2,41 

6 Lith 0,002 6,09 0,33 

7 Oijen 0,000 0,00 0,00 

8 Dieden 0,055 11,30 9,26 

9 Keent 0,402 17,03 67,99 

10 Kraaijenbergse Plas 0,049 10,75 8,35 

11 Katwijk 0,001 0,15 0,22 

12 Beugen 0,006 10,89 1,08 

Restterm Maximaal scenario 0,015 0,28 2,56 

Som Dijkringgebied 0,592 100,00 100,00 

Tabel 22 Slachtofferrisico per scenario 

Uit de tabel blijkt dat het scenario Keent een grote bijdrage (ca. 68%) aan het 

slachtofferrisico heeft, terwijl de bijdrage aan de overstromingskans beduidend kleiner 

is (17%). Het scenario Doeveren heeft weliswaar een grote bijdrage aan de 

overstromingskans (ca. 25%), maar de bijdrage aan het slachtofferrisico is opvallend 

laag (ca. 4%). Hetzelfde geldt voor het scenario Beugen, waarin de bijdrage aan de 

overstromingskans een orde groter is dan die aan het slachtofferrisico. (10% vs. 1%). 
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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 37 is het plaatsgebonden risico (PR) getoond, in Figuur 38 het lokaal 

individueel risico (LIR)9. Het PR ligt in een relatief groot gebied van Keent (Grave) tot 

aan Den Bosch en een deel bij Heusden, in de orde van 1/10.000 tot 1/100.000 per 

jaar. Het grootste deel van het dijkringgebied kent een PR kleiner dan 1/100.000 per 

jaar. Door de goede evacuatiemogelijkheden is het LIR in vrijwel het gehele 

dijkringgebied kleiner dan 1/100.000 per jaar. In het gebied tussen Oss en Den Bosch 

en in het gebied benedenstrooms van het dijkringgebied bij Heusden is het LIR groter 

dan 1/100.000. 

 

 
Figuur 37: Het plaatsgebonden risico (PR) voor dijkringgebied 36 

 

                                                
9 Het LIR en het PR zijn getoond voor het gehele dijkringgebied, niet alleen voor het bebouwd gebied. 
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Figuur 38: Het lokaal individueel risico (LIR) voor dijkringgebied 36 

Het groepsrisico betreft de kansen op ongevallen met grote slachtofferaantallen en 

wordt vaak weergegeven in een zogenaamde FN-curve. In de berekening van het 

groepsrisico is het effect van evacuatie meegenomen. Figuur 39 toont dat de kans op 

een overstroming met meer dan 100 slachtoffers ongeveer 1/580 per jaar is. De kans 

op meer dan 500 slachtoffers is ongeveer 1/4.200 per jaar. Voor de beschouwde 

overstromingsscenario’s is het maximale aantal slachtoffers ongeveer 1700.  
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Figuur 39: Het groepsrisico (GR) voor dijkringgebied 36. 
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6 Gevoeligheidsberekeningen 

Om inzicht te krijgen in de gevoeligheid van de berekende risico’s voor de gehanteerde 

uitgangspunten is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. De gevoeligheidsanalyses 

geven daarmee inzicht in het effect van maatregelen en/of nieuwe gegevens die 

aanleiding geven tot een neerwaartse bijstelling van de berekende overstromingskans. 

 

In dit hoofdstuk wordt een aantal gevoeligheidsberekeningen beschreven op 

dijkringniveau. Deze gevoeligheidsberekeningen richten zich op het effect van: 

• Versterkingsmaatregelen (6.1); 

• Potentieel risicoreducerende maatregelen (6.2); 

• Gerichte maatregelen en de overstromingskans (6.3); 

• Vluchten (6.4). 

 

6.1 Versterkingsmaatregelen 

In dijkring 36 staan een aantal versterkingsmaatregelen gepland. Hoewel deze 

versterkingen nog niet besteksgereed zijn, zijn de ontwerpen wel beschikbaar. De 

ontwerpen dienen als uitgangspunt voor de faalkansberekeningen voor de versterkte 

situatie. Het effect van de geplande versterkingsmaatregelen op het 

overstromingsrisico wordt in deze paragraaf beschreven 

6.1.1 Aanpak 

De versterking van het dijktraject Boxmeer en het dijktraject Keent-Grave bestaat uit 

het realiseren van extra kwelweglengte. Voor Keent-Grave wordt ook de macro-

stabiliteit aangepakt. Gezien de kleine faalkansen voor Macrostabiliteit binnenwaarts is 

deze versterking niet in de berekening meegenomen [Ref 2]. 

 

De geplande versterkingen aan de kunstwerken zijn ook beschouwd. Voor de 

kunstwerken bestaat de versterking uit het realiseren van extra horizontale 

kwelweglengte.  

 

Het effect op de faalkansen is in onderstaande tabel weergegeven. 

 

Vak/kunstwerk Ringdeel Referentie situatie Versterkte situatie 

Boxmeer 12 Beugen 1/610 1/1.600 

Grave 3 9 Keent 1/6.100 1/12.000 

Grave 4 9 Keent 1/5.100 1/34.000 

Grave 5 9 Keent 1/9.700 1/16.000 

Grave 6 9 Keent 1/3.900 1/5.200 

Grave 7 9 Keent 1/430 1/1.600 

Grave 8 9 Keent 1/860 1/1.900 

Grave 9 9 Keent 1/3.100 1/12.000 

Hoogwatergemaal Boxmeer 12 Beugen 1/3.200 1/470.00 

Looisluis 11 Katwijk 1/130.000 <1/1.000.000 

Raamsluis Grave 10 Kraaijenbergse Plas 1/140.000 <1/1.000.000 

Gemaal van Sasse 9 Keent 1/4.400 1/160.000 

Tabel 23 Faalkansen (1/jaar) voor referentie en versterkte situatie 

Zoals uit de tabel blijkt nemen de faalkansen in alle gevallen af. De invloed op de 

overstromingskans is gering omdat onder meer het vak met de grootste 

faalkansbijdrage (Heusden West 6) niet wordt aangepakt.  
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6.1.2 Scenariokansen versterkingsmaatregelen 

De scenariokansen zijn wederom berekend door het combineren van faalkansen op 

vak- en mechanismeniveau. De resultaten van deze exercitie zijn in onderstaande 

tabellen weergegeven voor de referentie en voor de versterkte situatie.  

 

Scenario Falend Ringdeel Kans (per jaar) Kans (per jaar) 

1 Doeveren 1/290 1/270 

2 Heusden 1/700 1/630 

3 Bokhoven 1/37.000 1/28.000 

4 Maaspoort 1/18.000 1/13.000 

5 Gewande 1/1.200 1/1.100 

6 Lith 1/1.200 1/1.200 

7 Oijen <1/1.000.000 <1/1.000.000 

8 Dieden 1/670 1/570 

9 Keent 1/440 1/2.000 

10 Kraaijenbergse Plas 1/700 1/680 

11 Katwijk 1/51.000 1/45.000 

12 Beugen 1/690 1/2.000 

Som Dijkring >1/100 >1/100 

Tabel 24 Scenariokansen (1/jaar) voor referentie(links) en versterkte(rechts) situatie 

 

Scenario Falend Ringdeel 
Bijdrage aan ringkans 

(%) 

Bijdrage aan ringkans 

(%) 

1 Doeveren 25,85 32,41 

2 Heusden 10,74 14,01 

3 Bokhoven 0,20 0,31 

4 Maaspoort 0,43 0,67 

5 Gewande 6,30 7,99 

6 Lith 6,09 7,50 

7 Oijen 0,00 0,00 

8 Dieden 11,30 15,46 

9 Keent 17,03 4,40 

10 Kraaijenbergse Plas 10,75 12,88 

11 Katwijk 0,15 0,19 

12 Beugen 10,89 4,45 

Som Dijkring 99,72 100,29 

Tabel 25 Aandeel van scenario’s in overstromingskans voor referentie(links) en versterkte(rechts) 

situatie 

In theorie is de som van de scenariokansen gelijk aan de overstromingskans. In de 

praktijk zijn deze kansen echter niet exact aan elkaar gelijk door het verschil in de 

volgorde waarop de faalkansen worden gecombineerd. Het verschil is echter zeer 

beperkt.  

 

6.1.3 Overstromingsrisico versterkingsmaatregelen 
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Economisch risico 

De verwachtingswaarde van de economische schade bedraagt 16,6 miljoen euro per 

jaar. De faalkansen zijn relatief groot in de gebieden waar de gevolgen ook groot zijn 

(ringdelen Dieden en Kraaijenbergse Plas). De faalkans voor het ringdeel Keent is door 

de versterking verlaagd; het ringdeel blijkt echter nog steeds relatief veel bij te dragen 

aan het economisch risico.  

 

Scenario Falend Ringdeel 
Economisch Risico 

(M€/jaar) 

Bijdrage aan Economisch 

Risico (%) 

1 Doeveren 1,7 10,53 

2 Heusden 1,3 8,08 

3 Bokhoven 0,1 0,51 

4 Maaspoort 0,3 1,86 

5 Gewande 1,1 6,89 

6 Lith 0,4 2,23 

7 Oijen 0,0 0,00 

8 Dieden 3,8 22,64 

9 Keent 4,1 24,51 

10 Kraaijenbergse Plas 3,5 20,86 

11 Katwijk 0,1 0,43 

12 Beugen 0,2 1,48 

Som Dijkringgebied 16,6 100,00 

Tabel 26 Economisch risico per scenario 

De scenario’s die het falen van de ringdelen Doeveren en Heusden beschrijven, dragen 

veel bij aan de overstromingskans; de bijdrage aan het economisch risico is echter niet 

al te groot.  

 

In Figuur 40 is de verdeling van de verwachtingswaarde van de schade over het  

dijkringgebied weergegeven.  
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Figuur 40: Verwachtingswaarde economische schade per hectare (euro/jaar) 

Uit de figuur blijkt dat de verwachtingswaarde per hectare grotendeels onder de 100 

euro per ha. jaar ligt. Nabij stedelijk gebied is de verwachtingswaarde groter, tussen 

de 100 en 5000 euro per ha. jaar. Op een aantal locaties is de verwachtingswaarde 

groter dan 5000 euro per ha. per jaar. Ook is te zien dat het westen van het 

dijkringgebied een groter economisch risico heeft, dit komt door de relatief grote 

economische waarde van Den Bosch en door het feit dat vrijwel ongeacht de locatie 

van de doorbraak, deze steden bij een doorbraak onder water komen te staan. 

 

In de FS-curve (Figuur 41) is te zien dat een schade van meer dan 1 miljard euro een 

kans van ca. 1/200 per jaar heeft. Een schade van ten minste 4 miljard euro heeft een 

kans van 1/1.700 per jaar. 
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Figuur 41: FS-curve dijkringgebied 36 voor de referentiesituatie en de versterkte situatie 
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Slachtofferrisico 

De verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers is 0,28 per jaar. 

 

Scenario Falend Ringdeel 
Slachtofferrisico 

(aantal/jaar) 

Bijdrage aan 

Slachtofferrisico (%) 

1 Doeveren 0,023 8.41 

2 Heusden 0,019 6,96 

3 Bokhoven 0,002 0,62 

4 Maaspoort 0,008 2,87 

5 Gewande 0,015 5,57 

6 Lith 0,002 0,74 

7 Oijen 0,000 0,00 

8 Dieden 0,064 23,13 

9 Keent 0,089 32,09 

10 Kraaijenbergse Plas 0,051 18,26 

11 Katwijk 0,001 0,53 

12 Beugen 0,002 0,81 

Som Dijkringgebied 0,277 100,00 

Tabel 27 Economisch risico per scenario 

Ondanks de versterkingen bij Grave blijkt het aandeel aan het slachtofferrisico van het 

ringdeel Keent het grootste te zijn (32%). Dieden en Kraaijenbergse Plas hebben 

eveneens grote bijdragen. Dit komt zowel door de relatief grote kansen op een 

dijkdoorbraak als door de grote gevolgen bij een dijkdoorbraak. 

 

In Figuur 42 is het plaatsgebonden risico (PR) getoond, in Figuur 43 het lokaal 

individueel risico (LIR). Het PR ligt in het gebied van Keent (Grave) tot aan Den Bosch 

en een deel bij Heusden, in de orde van 1/10.000 tot 1/100.000 per jaar. Het grootste 

deel van het dijkringgebied kent een PR kleiner dan 1/100.000 per jaar. Door de goede 

evacuatiemogelijkheden is het LIR in de versterkte situatie voor het gehele 

dijkringgebied, op een gebied bij Heusden na, kleiner dan 1/100.000 per jaar.  

 



 

76 

 
Figuur 42: Het plaatsgebonden risico (PR) na geplande versterkingsmaatregelen voor 

dijkringgebied 36 

 
Figuur 43: Het lokaal individueel risico (LIR) na geplande versterkingsmaatregelen voor 

dijkringgebied 36 
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Het groepsrisico (de FN-curve, Figuur 44) voor de versterkte situatie toont dat de kans 

op een overstroming met meer dan 100 slachtoffers ongeveer 1/1.500 per jaar is. De 

kans op meer dan 300 slachtoffers is ongeveer 1/10.000 per jaar10.  
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Figuur 44: FS-curve dijkringgebied 36 voor de referentiesituatie en de versterkte situatie 

 

6.2 Risicoreductie 

In de volgende paragrafen wordt geanalyseerd welke primaire keringen versterkt 

zouden moeten worden om tot een significante reductie van het economisch - en het 

slachtofferrisico te leiden. De kosten van versterkingsmaatregelen worden hierin niet 

beschouwd. 

 

6.2.1 Aanpak 

Er wordt uitgegaan van de situatie na versterking (zie 6.1). Uit deze resultaten blijkt 

dat de scenario’s Dieden, Keent en Kraaijenbergse Plas gezamenlijk ongeveer 70% van 

zowel het economisch- als het slachtofferrisico beslaat. Beredenerend vanuit een 

risicobenadering zouden in deze ringdelen de versterkingen moeten plaatsvinden.  

 

Uit de resultaten blijkt dat de volgende vakken (dijken en kunstwerken) in de 

betreffende ringdelen de grootste bijdrage aan de scenariokansen hebben. 

 

                                                
10 Door numerieke afrondingen in PC-Ring is de overstromingskans soms niet gelijk aan de som van de scenariokansen. 

De restkans wordt dan vermenigvuldigd met de maximaal optredende gevolgen. Hierdoor komt het slachtofferaantal dat 

bij het maximale scenario hoort soms wel en soms niet terug in de FN-curve. Het beeld wordt hierdoor echter niet 

wezenlijk beïnvloed. 
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Vaknummer/ 

ID kunstwerk 

Vaknaam Ringdeel Faalkans (1/jaar) 

23 Grave1_rd10 Kraaijenbergse Plas 1/1.200 

29 Grave7_rd09 Keent 1/1.400 

30 Grave8_rd09 Keent 1/1.700 

37 Ravenstein1_rd08 Dieden 1/1.900 

53 Macharen1_rd08 Dieden 1/570 

VNK.36.02.005 Gemaal van Sasse Keent 1/2.600 

VNK.36.03.001 Raamsluis Grave Kraaijenbergse Plas 1/800 

VNK.36.04.001 Keersluis Cuijk Kraaijenbergse Plas 1/7.100 

Tabel 28 Vakken met grote bijdrage aan het overstromingsrisico 

In de risicoreductie wordt verondersteld dat de faalkans voor deze vakken gelijk is aan 

0. Aangezien de vakken in het traject Heusden niet worden versterkt daalt de 

overstromingskans niet significant.  

 

6.2.2 Scenariokansen 

De scenariokansen zijn wederom berekend door het combineren van faalkansen op 

vak- en mechanismeniveau. De resultaten van deze exercitie zijn in onderstaande 

tabellen weergegeven voor de referentie situatie, voor de versterkte situatie en voor 

de situatie met risicoreductie.  

 
Scenario Falend Ringdeel Kans (per jaar) Kans (per jaar) Kans (per jaar) 

1 Doeveren 1/290 1/270 1/250 

2 Heusden 1/700 1/630 1/570 

3 Bokhoven 1/37.000 1/28.000 1/16.000 

4 Maaspoort 1/18.000 1/13.000 1/9.200 

5 Gewande 1/1.200 1/1.100 1/1.000 

6 Lith 1/1.200 1/1.200 1/1.100 

7 Oijen <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/4.000 

8 Dieden 1/670 1/570 1/3.900 

9 Keent 1/440 1/2.000 1/46.000 

10 Kraaijenbergse Plas 1/700 1/680 <1/1.000.000 

11 Katwijk 1/51.000 1/45.000 1/17.000 

12 Beugen 1/690 1/2.000 1/1.800 

Som Dijkring >1/100 >1/100 1/110 

Tabel 29 Scenariokansen (1/jaar) voor (van links naar rechts) referentie -, versterkte - en situatie 

met risicoreductie 

 

Scenario Falend Ringdeel 
Bijdrage aan 

ringkans (%) 

Bijdrage aan 

ringkans (%) 

Bijdrage aan 

ringkans (%) 

1 Doeveren 25,85 32,41 44,06 

2 Heusden 10,74 14,01 19,48 

3 Bokhoven 0,20 0,31 0,71 

4 Maaspoort 0,43 0,67 1,22 

5 Gewande 6,30 7,99 10,75 
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Scenario Falend Ringdeel 
Bijdrage aan 

ringkans (%) 

Bijdrage aan 

ringkans (%) 

Bijdrage aan 

ringkans (%) 

6 Lith 6,09 7,50 10,06 

7 Oijen 0,00 0,00 2,79 

8 Dieden 11,30 15,46 2,85 

9 Keent 17,03 4,40 0,24 

10 Kraaijenbergse Plas 10,75 12,88 0,00 

11 Katwijk 0,15 0,19 0,64 

12 Beugen 10,89 4,45 6,22 

Som Dijkring 99,72 100,29 99,01 

Tabel 30 Aandeel van scenario’s in overstromingskans voor (van links naar rechts) referentie -, 

versterkte - en situatie risicoreductie 

In theorie is de som van de scenariokansen gelijk aan de overstromingskans. In de 

praktijk zijn deze kansen echter niet exact aan elkaar gelijk door het verschil in de 

volgorde waarop de faalkansen worden gecombineerd. Het verschil is echter beperkt 

(1%). Deze restkans wordt in het overstromingsrisico gekoppeld aan het maximale 

scenario.  

 

6.2.3 Overstromingsrisico 

 

Economisch risico 

De verwachtingswaarde van de economische schade bedraagt 11,7 miljoen euro per 

jaar. De faalkansen zijn nu relatief groot in de gebieden waar de gevolgen klein zijn 

(ringdelen Doeveren en Heusden).  

 

Scenario Falend Ringdeel 
Economisch Risico 

(M€/jaar) 

Bijdrage aan Economisch 

Risico (%) 

1 Doeveren 1,9 16,03 

2 Heusden 1,5 12,58 

3 Bokhoven 0,2 1,30 

4 Maaspoort 0,4 3,75 

5 Gewande 1,2 10,37 

6 Lith 0,4 3,34 

7 Oijen 0,7 6,08 

8 Dieden 3,3 28,26 

9 Keent 0,3 2,43 

10 Kraaijenbergse Plas 0,0 0,00 

11 Katwijk 0,1 0,71 

12 Beugen 0,3 2,31 

Restrisico Maximaal 1,5 12,83 

Som Dijkringgebied 11,7 100,00 

Tabel 31 Economisch risico per scenario 

De scenario’s die het falen van de ringdelen Doeveren en Heusden beschrijven, dragen 

veel bij aan de overstromingskans; de bijdrage aan het economisch risico is na het 

aanpakken van de ringdelen Dieden, Keent en Kraaijenbergse plas, toegenomen van 

ca. 20% naar ca. 30%. De ringdelen Dieden, Keent en Kraaijenbergse plas hadden 

eerste een gezamenlijke bijdrage van rond de 70%. Dat is nu verminderd naar ca. 



 

80 

30%; deze bijdrage komt vrijwel geheel voor de rekening van het scenario Dieden. De 

scenariokans voor Dieden is weliswaar verlaagd, ten opzichte van Keent en 

Kraaijenbergse plas is de scenariokans echter een orde of meer groter. 

 

In Figuur 45 is de verdeling van de verwachtingswaarde van de schade over het  

dijkringgebied weergegeven.  

 

 
Figuur 45: Verwachtingswaarde economische schade per hectare (euro/jaar) 

Uit de figuur blijkt dat de verwachtingswaarde per hectare nu ook voor grotere delen 

van het gebied onder de 10 euro per ha. jaar ligt. De schade is nu vrijwel voor het 

gehele dijkringgebied kleiner voor zowel de referentie als voor de versterkte situatie.  
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Figuur 46: FS-curve dijkringgebied 36 voor de situatie risicoreductie 

In de FS-curve is te zien dat een schade van meer dan 1 miljard euro een kans van ca. 

1/500 per jaar heeft. Een schade van ten minste 10 miljard euro heeft een kans van 

1/2.500 per jaar. 
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Figuur 47: FS-curve dijkringgebied 36 voor de verschillende situaties 

Indien de FS-curves voor de verschillende situaties worden vergeleken, dan zien we 

dat het economisch risico door de maatregelen wordt teruggedrongen; de oppervlakte 

onder de FS-curve wordt kleiner. De versterking heeft vooral effect op de kans van 

voorkomen op de grotere schades (orde 5 miljard euro). De risicoreductie sorteert 

effect op de kleinere schades van rond de 1 miljard euro.  

 

Slachtofferrisico 

De verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers is afgenomen tot 0,22 per jaar.  
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Scenario Falend Ringdeel 
Slachtofferrisico 

(aantal/jaar) 

Bijdrage aan 

slachtofferrisico (%) 

1 Doeveren 0,025 11,45 

2 Heusden 0,021 9,70 

3 Bokhoven 0,003 1,40 

4 Maaspoort 0,011 5,19 

5 Gewande 0,016 7,51 

6 Lith 0,002 0,99 

7 Oijen 0,016 7,58 

8 Dieden 0,076 34,83 

9 Keent 0,007 2,99 

10 Kraaijenbergse Plas 0,000 0,00 

11 Katwijk 0,001 0,53 

12 Beugen 0,002 1,13 

Restrisico Maximaal scenario 0,004 16,70 

Som Dijkringgebied 0,277 100,00 

Tabel 32 Slachtofferrisico per scenario met risicoreductie 

Ondanks de risicoreductie van het ringdeel Dieden blijkt het aandeel aan het 

slachtofferrisico van dit scenario het grootste te zijn (35%). Het beeld is vergelijkbaar 

met het economisch risico. 

 

In Figuur 48 is het plaatsgebonden risico (PR) getoond, in Figuur 49 het lokaal 

individueel risico (LIR). De gebieden met een PR groter dan 1/100.000 zijn kleiner dan 

in de referentie – en in de versterkte situatie. Het grootste deel van het dijkringgebied 

kent een PR kleiner dan 1/100.000 per jaar. Door de goede evacuatiemogelijkheden is 

het LIR in de versterkte situatie voor grote delen van het dijkringgebied, op een gebied 

bij Heusden na, kleiner dan 1/100.000 per jaar. 
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Figuur 48: Het plaatsgebonden risico (PR) met risicoreductie 

 
Figuur 49: Het lokaal individueel risico (LIR) met risicoreductie 

De FN-curve voor de situatie met risicoreductie (Figuur 50) toont dat de kans op een 

overstroming met meer dan 100 slachtoffers ongeveer 1/2.200 per jaar is. De kans op 

meer dan 300 slachtoffers is ongeveer 1/10.000 per jaar.  
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Figuur 50: FN-curve voor dijkringgebied 36 voor de situatie risicoreductie 

In onderstaande figuur wordt het groepsrisico voor de verschillende situaties met 

elkaar vergeleken. 
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Figuur 51: FN-curve voor dijkringgebied 36 voor verschillende situaties 

Uit de figuur blijkt dat het groepsrisico door de maatregelen kleiner wordt. Het 

oppervlak onder de FN-curve wordt kleiner. De geplande versterkingen verkleinen 

vooral de kans op grote groepen slachtoffers (30 tot 700). De risicoreductie verkleint 

de kans op kleinere groepen slachtoffers (0 tot 30). 
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6.3 Gerichte maatregelen en de overstromingskans 

De overstromingskans van de primaire kering van het dijkringgebied 36 is door middel 

van gerichte maatregelen te verkleinen. Bij elke verbetering wordt de faalkans voor 

een faalmechanisme in een vak tot een verwaarloosbare waarde teruggebracht11. De 

volgorde van de verbeteringen is dusdanig dat de overstromingskans met zo min 

mogelijk maatregelen tot een zo laag mogelijke waarde wordt gereduceerd. Dit is een 

efficiënte strategie zolang er geen grote verschillen bestaan tussen de kosten van 

versterkingen op verschillende locaties. 

 

In Figuur 52 is de overstromingskans getoond als functie van het aantal verbeteringen 

dat is uitgevoerd. De grootste daling van de overstromingskans treedt op bij verlaging 

van de faalkans van vak Heusden West 6. Opvallend is dat ook bij de volgende 

verbeteringen de overstromingskans blijft afnemen. Dit is het gevolg van het feit dat 

de primaire kering van dijkring 36 relatief lang is en doordat het faalmechanisme 

Opbarsten en piping belangrijk is. Het lengte-effect is aanzienlijk; de 

overstromingskans wordt bij benadering bepaald door optelling van de individuele 

faalkansen. In tegenstelling tot dijkringen waar de overstromingskans bepaald wordt 

door het vak met de grootste faalkans blijkt dat voor deze dijkring elke verbetering 

een bijdrage blijft houden aan de verlaging van de overstromingskans.  
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Figuur 52: De overstromingskans als functie van het aantal vakken waarin de faalkans voor 

het dominante faalmechanisme tot een verwaarloosbare omvang is teruggebracht. 

Aantal 
Overstromingskans 

 (per jaar) 
Factor t.o.v. referentie 

5 1/140 1.8 

10 1/270 3.7 

15 1/380 5.0 

25 1/570 7.5 

50 1/1.600 21.5 

Tabel 33 Aantal verbeteringen en afname van de overstromingskans 

                                                
11 De invloed op de getoonde resultaten is nihil als wordt aangenomen dat alle faalmechanismen na een verbetering een 

verwaarloosbare faalkans hebben. 
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6.4 Vluchten 

Dijkringgebied 36 is een relatief groot gebied met een relatief lange primaire 

waterkering. De meeste inwoners bevinden zich in het benedenstroomse gedeelte van 

het dijkringgebied. Bij een dijkdoorbraak in het bovenstroomse traject van de dijkring 

is er mogelijk nog tijd om op tijd weg te komen voordat het water het bewoonde 

gebied bereikt. Onder vluchten wordt verstaan het uit het bedreigde gebied vertrekken 

van de inwoners nadat er een bres in de dijkring is ontstaan. Vluchten dient niet 

verward te worden met preventieve evacuatie, waarbij de inwoners het gebied 

verlaten voordat er een eventuele bres is ontstaan.  

 

In de analyse is beschouwd wat het effect is op de slachtofferaantal indien vluchten 

wordt meegenomen. Hierin zijn twee situaties te onderscheiden; de inwoners zijn in 

staat om binnen 1 dag het gebied te verlaten nadat de dijk bovenstrooms is 

doorgebroken en de inwoners zijn in staat binnen twee dagen het gebied te verlaten. 

Het effect op het aantal slachtoffers is in onderstaande figuur weergegeven. Benadrukt 

wordt dat preventieve evacuatie in alle FN-curven in Figuur 53 is meegenomen. 

Uitgangspunt is het overstromingsrisico in de referentiesituatie zoals beschreven in 

hoofdstuk 5.  

 

1,00E-06

1,00E-05

1,00E-04

1,00E-03

1,00E-02

1,00E-01

1 10 100 1000 10000

Aantal slachtoffers (-)

O
v
e
rs
c
h
ri
jd
in
g
s
k
a
n
s
 (
p
e
r 
ja
a
r)

2 Dagen

1 Dag

Referentie

 
Figuur 53: Het groepsrisico (GR) voor dijkringgebied 36 indien vluchten binnen 1 of 2 dagen 

lukt 

Wat opvalt is dat het slachtofferrisico afneemt indien rekening gehouden wordt met 

vluchten. Indien er voor de achterblijvers meer dan twee dagen nodig is om te 

vluchten zal de curve dichterbij de oorspronkelijke FN-curve komen te liggen.  
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7 Conclusies en aanbevelingen 

Dit hoofdstuk beschrijft de conclusies en aanbevelingen die volgen uit het onderzoek 

naar het overstromingsrisico van dijkringgebied 36 Land van Heusden/de Maaskant. 

De conclusies en aanbevelingen betreffen zowel de beschikbaarheid van gegevens, de 

faalkansen, de gevolgen, als het overstromingsrisico. 

 

7.1 Conclusies 

7.1.1 De kans op overstroming in dijkring 36 

• De berekende overstromingskans in de referentiesituatie is voor 

dijkringgebied 36 groter dan 1/100 per jaar. Dit is de overstromingskans 

voor de gehele categorie a-kering langs de Maas. 

 

• De kans op een overstroming in dijkring 36 wordt gedomineerd door het 

faalmechanisme Opbarsten en piping, dat voor bijna 80% de 

overstromingskans bepaalt. Daarnaast hebben de faalmechanismen 

Kunstwerken Niet-sluiten van afsluitmiddelen, Dijken Overloop en 

golfoverslag en Kunstwerken Piping een kleine bijdrage aan de 

overstromingskans. De bijdragen van deze faalmechanismen aan de 

overstromingskans zijn respectievelijk 8%, 4% en 4%. 

 

• Bij het berekenen van de faalkans voor Opbarsten en piping is een 

belangrijke parameter het binnenpeil van de kwelsloot. Bij hoogwater 

lopen de kwelsloten vol en staat het water tot aan het maaiveld. Hier is in 

de faalkansberekening al rekening mee gehouden.  

 

• Doordat het waterschap beschikt over kwalitatief goede 

ondergrondgegevens als korrelverdelingen en boringen, is het mogelijk 

om een betrouwbare uitspraak te doen over de faalkans voor het 

faalmechanisme Opbarsten en piping.  

 

• Voor het vak Heusden West 6 wordt een relatief grote faalkans berekend, 

terwijl het traject in de toetsing voldoende scoort. Het verschil is te 

verklaren doordat het vak relatief lang is (1.5 km). Het lengte-effect 

vergroot hier de faalkans. Daarnaast blijkt dat de kwelsloot op diverse 

plaatsen de deklaag doorsnijdt en dat het maaiveld lager ligt dan in de 

naastgelegen vakken. Deze combinatie van factoren zorgt ervoor dat de 

faalkans groter is dan op grond van de toetsing verwacht wordt. 

 

• Het uitvoeren van de reeds geplande versterkingsmaatregelen voor de 

trajecten bij Grave en Boxmeer, en voor een vijftal kunstwerken leidt tot 

significant kleinere faalkansen. Het effect op de overstromingskans is 

echter gering. Dit komt mede omdat vakken in het traject bij Heusden 

niet versterkt worden. Zie ook de hierboven genoemde conclusie.  

 

• Uit een gevoeligheidsanalyse blijkt dat het aanpakken van de dijkvakken 

en kunstwerken leidt tot de volgende verlaging van de overstromingskans. 

Indien de 10 zwakste vakken worden verbeterd daalt de 

overstromingskans tot ca. 1/270 per jaar. Indien de 25 zwakste vakken 

worden verbeterd dan daalt de overstromingskans naar ca. 1/570 per 

jaar; bij verbetering van 50 vakken daalt de overstromingskans verder tot 

ca. 1/1.600 per jaar.  
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7.1.2 De gevolgen van overstromingen in dijkringgebied 36 

• De patronen van de overstromingen in dijkringgebied 36 zijn afhankelijk 

van de locatie van de bres(sen). Dijkdoorbraken in de bovenstroomse 

ringdelen leiden tot veel minder schade en slachtoffers dan dijkdoorbraken 

in het gebied van de Kraaijenbergse Plas bij Cuijk tot aan Den Bosch. In 

die gevallen reikt het water tot het stedelijk gebied van Den Bosch en Oss. 

Dijkdoorbraken ten westen van Den Bosch bij Heusden en Doeveren 

leiden tot kleinere gevolgen. 

  

• Het overstromingsbeeld van een aantal ringdelen komt in grote mate 

overeen. Hierdoor kunnen de ringdelen geclusterd worden tot de trajecten 

Beugen en Katwijk, Kraaijenbergsche plas tot Oijen, Lith tot Maaspoort en 

Bokhoven tot Doeveren. 

 

• De gevolgen zijn door een groot inwoneraantal en een groot geïnvesteerd 

vermogen relatief groot. Overstromingen bij Dieden, Keent of Oijen leiden 

onder maatgevende omstandigheden tot ca. 10 miljard euro schade en ca. 

1000 slachtoffers. Op andere trajecten zijn de gevolgen minder groot.  

 

• In de bepaling van het aantal slachtoffers is rekening gehouden met 

evacuatie. Er is geen rekening gehouden met vluchten. Indien in het 

bovenstroomse gedeelte tot aan Keent een doorbraak plaatsvindt, duurt 

het nog ongeveer twee dagen voordat het water Den Bosch bereikt. In 

deze periode zal het nog mogelijk zijn om een veilig heenkomen te 

vinden. 

 

7.1.3 Het overstromingsrisico in dijkringgebied 36 

• Door de kansen op de verschillende overstromingsscenario’s te combineren met de 

resultaten van overstromingsberekeningen is het overstromingsrisico in beeld 

gebracht. Daarbij is zowel gekeken naar het economisch risico als het 

slachtofferrisico (Tabel 34). 

 

Verwachtingswaarde economische schade 

(euro per jaar) 

31 miljoen 

Minimale economische schade bij een 

overstroming (euro) 

0,1 miljard 

Gemiddelde economische schade per 

overstroming (euro) 

2,3 miljard 

Economisch risico 

Economische schade bij het zwaarste 

beschouwde scenario(euro) 

8 miljard 

Verwachtingswaarde (slachtoffers per jaar) 0,6 

Minimaal aantal slachtoffers bij een 

overstroming 

0 

Gemiddeld aantal slachtoffers per 

overstroming 

45 

Maximaal aantal slachtoffers bij het 

zwaarste beschouwde scenario 

750 

Plaatsgebonden risico (per jaar) Grote delen tussen 

1/10.000 en 1/1.000.000 

Slachtofferrisico 

Lokaal individueel risico (per jaar) Grote delen tussen 

1/10.000 en 1/1.000.000 

Tabel 34: Resultaten risicoberekeningen voor dijkringgebied 36  
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• De verwachtingswaarde van de economisch risico is ca. 30 miljoen euro per jaar 

en de verwachtingswaarde van het slachtofferrisico is 0,6 slachtoffers per jaar. 

Deze waarden zijn dankzij de grote faalkans en de grote gevolgen relatief groot. 

 

• Het economische risico centreert zich rond Den Bosch. Het risico is hier op een 

aantal locaties meer dan 5000 euro per hectare per jaar. Het grootste gedeelte 

van het dijkringgebied heeft een economisch risico dat kleiner is dan 1000 euro 

per hectare per jaar. 

 

• Het plaatsgebonden risico is voor vrijwel het gehele dijkringgebied groter dan 

1/1.000.000 per jaar. Een groot deel van het dijkringgebied heeft een PR dat 

groter is dan 1/100.000 per jaar.  

 

• Door de goede evacuatiemogelijkheden is het lokaal individuele risico duidelijk 

kleiner dan het plaatsgebonden risico. Het LIR is voor een groot deel van het 

dijkringgebied groter dan 1/100.000 per jaar; voor een klein gebied is het LIR 

groter dan 1/100.000 per jaar.  

 

• Door het uitvoeren van geplande versterkingsmaatregelen (dijkvakken en 

kunstwerken) zal het overstromingsrisico gereduceerd worden. De 

kwelwegverlengende maatregelen in het traject bij Grave leveren hierin de 

grootste bijdrage.  

 

• Na uitvoering van de geplande maatregelen, blijkt dat, vanuit het beperken van de 

risico’s geredeneerd, het verder aanpakken van de ringdelen met de relatief grote 

gevolgen, effectiever is dan het aanpakken van het pipinggevoelige traject bij 

Heusden. Een verdere, significante reductie van het overstromingsrisico is 

vervolgens alleen mogelijk door verregaande versterkingen aan de dijkring.  

 

• Als gevoeligheidsberekening is beschouwd wat het mogelijke effect van vluchten is 

op het aantal slachtoffers. Dit effect blijkt aanzienlijk te zijn. De oorzaak hiervan is 

dat bij een dijkdoorbraak in het bovenstroomse traject het nog een aantal dagen 

duurt voordat het water het stedelijk gebied bij Den Bosch bereikt. Overigens is dit 

geen pleidooi om te wachten op een dijkdoorbraak met het verlaten van het 

gebied; als dat massaal zou gebeuren dan zou het juist weer veel moeilijker 

worden om, gezien de verwachte verkeersdrukte, tijdig het gebied te verlaten. 

Daarnaast is er de nodige onzekerheid over de exacte locatie van de bres. In geval 

van hoogwater is het daarom beter om het gebied te verlaten vóórdat de 

hoogwatergolf de dijkring bereikt (preventieve evacuatie). 

 

7.2 Aanbevelingen 

 

• Indien de kans op een overstroming door het bezwijken van de primaire kering 

van dijkring 36 verlaagd dient te worden, verdient het aanbeveling om ten eerste 

het traject ten westen van Heusden te beschouwen. De trajecten bij Grave en 

Boxmeer zijn op dit moment de meest waarschijnlijke doorbraaklocaties, maar 

zullen dat na uitvoering van de geplande dijkversterkingen niet meer zijn.  

 

• Indien het overstromingsrisico van dijkringgebied 36 verlaagd dient te worden, 

verdient het aanbeveling om ten eerste het traject bij Grave te beschouwen. Uit de 

berekeningen blijkt namelijk dat zowel de geplande maatregelen als verdere 

versterkingen in dit traject relatief effectief zouden zijn. 

 

• De locatie van een mogelijke dijkdoorbraak bepaald voor dijkringgebied 36 in grote 

mate de grootte van de gevolgen. Het verdient aanbeveling om daar bij een 
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dreigende doorbraak, indien mogelijk, rekening mee te houden. In de situatie dat 

er onvoldoende materiaal en/of menskracht aanwezig is om langs de gehele 

dijkring noodmaatregelen te treffen, wordt de grootste effectiviteit bereikt als de 

noodmaatregelen getroffen worden daar waar potentieel de grootste gevolgen 

kunnen ontstaan. De resultaten van deze studie kunnen desgewenst gebruikt 

worden om het handboek calamiteiten mee aan te scherpen. 

 

• Voor een goed inzicht in de veiligheid van deze dijkring, is gebleken dat kwalitatief 

goede gegevens van de ondergrond, verkregen uit boringen en zeefkrommen 

cruciaal zijn. Daarnaast is het ook van belang te weten wat de dimensies en 

eigenschappen van de afsluitende laag in het voorland is. Aanbeveling is om deze 

gegevens te blijven verzamelen, zodat in de toekomst de veiligheid tegen 

overstromingen nog beter ingeschat kan worden. 
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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. 

 

Grensprofiel 

 Het duinprofiel dat na afslag bij ontwerpomstandigheden nog minimaal 

aanwezig moet zijn. 
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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 materiaal-

eigenschappen 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 het 

dijkringgebied bevindt, overlijdt ten gevolge van een overstroming. In de 

berekening van het lokaal individueel risico worden de mogelijkheden voor 

preventieve evacuatie meegenomen. 

 

Macrostabiliteit 

 De naam van een faalmechanisme waarbij de zich een glijvlak in het talud 

en de ondergrond vormt. 

 

Marsroute 
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 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. 

 

Overstromingsscenario 

 Een serie gebeurtenissen volgend op het ontstaan van een of meer 

bressen. 

 

PC-Ring 

 Een probabilistisch model dat waarmee faalkansen berekend kunnen 
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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 VNK-

instrumentarium 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 het 

dijkringgebied 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. 

 

Scenariokans 

 De kans op een overstromingsscenario. 

 

Strijklengte 

 De lengte van het voor de waterkering gelegen wateroppervlak waarover 

de wind waait. 
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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. 

 

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. 
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Zandmeevoerende wel 

 Een wel die zand meevoert uit de ondergrond. 
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Bijlage C Vakindeling en ringdelen 

In Tabel 35 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. 

 
 Nr Naam Van – tot (dp) Ringdeel 

1 Boxmeer_rd12 0-24 

2 Beugen 1_rd12 24-33 

3 Beugen 2_rd12 33-67 

4 Oeffelt 1_rd12 67-69 

12 Beugen 

5 Oeffelt 2_rd11 69-77 

6 Oeffelt 3_rd11 77-83 

7 Oeffelt 4_rd11 83-89 

8 Oeffelt 5_rd11 89-98 

9 Oeffelt 6_rd11 98-104 

10 St.Agatha 1_rd11  104-111 

11 St.Agatha 2_rd11 111-134 

12 Cuyk_rd11 134-148 

13 Katwijk 1_rd11 148-158 

14 Katwijk 2_rd11 158-170 

15 Katwijk 3_rd11 170-174 

11 Katwijk 

16 Cuyk Haven_rd10 174-181 

17 Cuyk Haven/Beers_rd10 181-201 

18 Beers 1_rd10 201-216 

19 Beers 2_rd10 216-244 

20 Escharen 1_rd10 244-250 

21 Escharen 2_rd10 250-266 

22 Kademuur Grave_rd10 266-270 

23 Grave 1_rd10 270-278 

10 Kraaijenbergse Plas 

 

24 Grave 2_rd09 278-286 

25 Grave 3_rd09 286-291 

26 Grave 4_rd09 291-296 

27 Grave 5_rd09 296-299 

28 Grave 6_rd09 299-318 

29 Grave 7_rd09 318-325 

30 Grave 8_rd09 325-331 

31 Grave 9_rd09 331-338 

32 Grave 10_rd09 338-343 

33 Grave 11_rd09 343-360 

34 Neerloon 1_rd09 360-365 

35 Neerloon 2_rd09 365-373 

36 Neerloon 3_rd09 373-382 

9 Keent 

37 Ravenstein 1_rd08 382-388 

38 Ravenstein 2_rd08 388-393 

39 Demen 1_rd08 393-397 

40 Demen 2_rd08 397-405 

41 Demen 3_rd08 405-423 

 

 

 

 

8 Dieden 
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 Nr Naam Van – tot (dp) Ringdeel 

42 Dieden 1_rd08 423-436 

43 Dieden 2_rd08 436-440 

44 Dieden 3_rd08 440-444 

45 Dieden 4_rd08 444-448 

46 Dieden 5_rd08 448-451 

47 Dieden 6_rd08 451-459 

48 Dieden 7_rd08 459-462 

49 Haren 1_rd08 462-478 

50 Haren 2_rd08 478-486 

51 Megen 1_rd08 486-491 

52 Megen 2_rd08 491-502 

53 Macharen 1_rd08 502-520 

54 Macharen 2_rd08 520-527 

55 Macharen 3_rd07 527-529 

56 Macharen 4_rd07 529-535 

57 Macharen 5_rd07 535-544 

58 Oyense Bovendijk_rd07 544-550 

59 Oyense Bovendijk/Kom Oyen_rd07 550-573 

60 Oyense Benedendijk 1_rd07 573-575 

61 Oyense Benedendijk 2_rd07 575-583 

62 Oyense Benedendijk 3_rd07 583-601 

63 Oyense Benedendijk 4_rd07 601-608 

64 Oyense Benedendijk 5_rd07 608-613 

65 Lithoyen 1_rd07 613-627 

66 Lithoyen 2_rd07 627-637 

67 Lithoyen 3_rd07 637-642 

7 Oijen 

68 Lith_rd06 642-671 

69 Kessel-Lith/Maren-Kessel_rd06 671-689 

70 Maren-Kessel 1_rd06 689-692 

71 Maren-Kessel 2_rd06 692-695 

72 Maren-Kessel 3_rd06 695-699 

73 Maren-Kessel 4_rd06 699-704 

74 Maren-Kessel 5_rd06 704-718 

75 ‘t Wild Maren 1_rd06 718-726 

76 ‘t Wild Maren 2_rd06 726-729 

77 ‘t Wild Maren 3_rd06 729-744 

78 ‘t Wild Maren/Krommenhoek_rd06 744-757 

79 Krommenhoek_rd06 757-762 

6 Lith 

80 Krommenhoek/Gewande_rd05 762-780 

81 Empel-Gewande 1_rd05 780-785 

82 Empel-Gewande 2_rd05 785-802 

83 Empel-Gewande 3_rd05 802-809 

5 Gewande 

84 Empel-Gewande/Oud Empel_rd04 809-816 

85 Maaspoort 1_rd04 816-823 

86 Maaspoort 2_rd04 823-825 

87 Maaspoort 3_rd04 825-832 

4 Maaspoort 

88 Maaspoort 4_rd03 832-836 

89 Maaspoort 5_rd03 836-839 

3 Bokhoven 
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 Nr Naam Van – tot (dp) Ringdeel 

90 Crèvecoeur_rd03 839-849 

91 Crèvecoeur/Bokhoven_rd03 849-864 

92 Bokhoven_rd03 864-873 

93 Bokhovense Overlaat 1_rd03 873-876 

94 Bokhovense Overlaat 2_rd03 876-883 

95 Bokhovense Overlaat 3_rd03 883-892 

96 Bokhovense Overlaat 4_rd03 892-896 

97 Bokhovense Overlaat 5_rd03 896-903 

98 Bokhovense Overlaat 6_rd03 903-911 

99 Heusden Oost 1_rd02 911-924 

100 Heusden Oost 2_rd02 924-926 

101 Heusden Oost 3_rd02 926-931 

102 Heusden Oost 4_rd02 931-942 

103 Kademuur Heusden_rd02 942-951 

104 Heusden West 1_rd02 951-956 

105 Heusden West 2_rd02 956-972 

106 Heusden West 3_rd02 972-981 

107 Heusden West 4_rd02 981-987 

2 Heusden 

108 Heusden West 5_rd01 987-992 

109 Heusden West 6_rd01 992-1004 
1 Doeveren 

Tabel 35: Vakindeling dijken en ringdelen; aanduiding vakgrenzen op basis van dijkpalen 

 

 
Figuur 54: Overzicht vakgrenzen dijkring 36 
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Bijlage D 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 36 is deze norm 

vastgesteld op 1/1.250 per jaar. De tweede toetsing is uitgevoerd conform de Leidraad 

Toetsen op Veiligheid 1999 en het eindconcept van de Leidraad 2002. De voornaamste 

resultaten van de tweede toetsing zijn weergegeven in Tabel 36. 

 

Faalmechanisme Resultaten tweede toetsing 

Overloop en 

golfoverslag 

De categorie-a keringen zijn volledig goedgekeurd ten aanzien van 

“Overloop en golfoverslag”. Voor beperkte strekkingen (totaal 100 m) is er 

geen oordeel afgegeven.  

Opbarsten en 

piping 

De waterkering is op 700 m afgekeurd.  

Dp67-68: over 200 m kwellengte tekort. Onderzoek op kleivoorkomen en 

detaillering met Sellmeijer. In geval van nood wordt een binnenberm 

aangelegd. 

Dp288-289: onderzoek op kleivoorkomen en detaillering met Sellmeijer. In 

2003 optreden van wellen (tijdig) gesignaleerd.  

Dp321-323: onderzoek op kleivoorkomen en detaillering met Sellmeijer. 

Dp924+50-926 (Heusden) over 200 m kwellengte tekort. Onderzoek op 

kleivoorkomen en detaillering met Sellmeijer.  

Macro-stabiliteit 

binnenwaarts 

De categorie-a keringen zijn volledig goedgekeurd ten aanzien van macro-

stabiliteit binnenwaarts. 

Falen bekleding en 

erosie dijklichaam 

De categorie-a keringen zijn volledig goedgekeurd ten aanzien van 

bekleding. Voor beperkte strekkingen (totaal 500 m) is er geen oordeel 

afgegeven. 

Tabel 36: Resultaten tweede toetsronde voor de categorie a-keringen van dijkring 36 
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Bijlage E Beschrijving kunstwerken 

K1 Gemaal Gansoijen 

Gemaal Gansoijen watert het Koningsvliet (binnenwater) uit op de Bergsche Maas 

(buitenwater) en bevindt zich bij kilometerraai 235. Het gemaalgebouw heeft geen 

waterkerende functie. Het pomphuis van het gemaal is gefundeerd op betonnen 

Franki-palen en is ca. 3 m boven het binnenwaterpeil gebouwd. Vanuit het pomphuis 

lopen twee persbuizen (Ø 1,5 m) door de dijk naar de betonnen uitstroombak. Per 

leiding is een terugslagklep en een stalen tolklep als keermiddelen aanwezig. Het 

gemaal is in 1962 opgeleverd. In 1993 is het gemaal gerenoveerd. De staat van het 

kunstwerk is goed De staat van het betonwerk is goed. Het gemaal wordt volledig 

automatisch bediend door het systeem “TMX”. Het gemaal is in het stormseizoen circa 

driekwart van de dag in bedrijf, waarbij beide pompen draaien. Gemaal Gansoijen ligt 

in het laagste punt van de dijkring en is daarmee van cruciaal belang om wateroverlast 

in het achterland te voorkomen. Sluiting van het gemaal wordt zolang mogelijk 

uitgesteld om maar zolang mogelijk water te kunnen uitslaan. In 1993 en 1995 is 

ternauwernood voorkomen dat het gemaal moest worden gesloten.  

 

K2 Uitwateringssluis Bovenlandse sluis 

De Bovenlandse Sluis is gelegen ter hoogte van kilometerraai 235 en dijkpaal 1004. 

De Bovenlandse Sluis is gelegen net boven Waalwijk en loost het water van het 

Drongelens Kanaal op de Bergsche Maas. Het kunstwerk is het laagste afvoerpunt 

van dijkringgebied 36. De uitwateringssluis bestaat uit een metselwerkconstructie op 

houten palen en is gebouwd rond 1900. De sluis bestaat uit één brede 

hoofddoorstroomopening, voorzien van vloeddeuren, ebdeuren en een stoney-

hefschuif, met aan weerszijden twee kleine nevendoorstroomopeningen voorzien van 

ebdeuren en hefschuiven. De uitwateringssluis is circa 24 meter breed en circa 12 

meter lang. In 2000 is het kunstwerk gerenoveerd en zijn de deuren 

en stoney-hefschuif verhoogd tot NAP +5,00 m. Tevens is een elektrische 

aandrijving van de vloeddeuren aangebracht. Onder de sluis ligt een circa drie meter 

dikke metselwerk plaat waarin vier sifons liggen, die de polders van dijkringgebieden 

35 en 36 met elkaar verbinden. Drie van de kokers zijn permanent afgesloten, één is 

voorzien van een hefschuif. De uitwateringssluis staat in principe altijd open. Zelfs bij 

hoogwater wordt getracht om de uitwateringssluis zolang mogelijk op te houden om 

water op de Maas te lozen. De conditie van het kunstwerk is goed. 
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Figuur 55: Uitwateringssluis Bovenlandse sluis 

K3 Coupure trap Stadshaven Heusden 

Coupure trap Stadshaven is gelegen aan de zuidkant van de Maas ter hoogte van 

Heusden. De coupure bevindt zich bij dijkpaal 947+20. Er is geen binnenwater direct 

achter de coupure gelegen. Coupure trap Stadshaven bestaat uit een enkele opening, 

met een breedte van ongeveer 1,5 meter, in het metselwerk van de stadswallen van 

Heusden. De coupure kan worden gesloten met houten schotbalken. Het bouwjaar is 

vermoedelijk begin jaren ’90 uit de vorige eeuw. 

 

K4 Coupure Stadshaven Heusden 

De coupure Stadshaven is gelegen in Heusden bij dijkpaal 947 +80 meter. Het betreft 

een coupure in een vaarweg. De coupure vormt de verbinding tussen de jachthaven 

aan de Maas en de Stadshaven van Heusden. De coupure is in 1996 gerenoveerd. De 

constructie bestaat uit een betonnen bakconstructie op houten palen met daaronder 

een damwand. Sluiting van de coupure gebeurt door houten schotbalken in de 

sponningen te laten zakken met behulp van een mobiele kraan. Het sluiten van de 

coupure heeft als belangrijkste doel het voorkomen van golfindring in de 

achterliggende stadshaven. 

 

K5 Inlaatsluis Herpt 

Ter plaatse van kilometerraai 227,3 bevindt zicht de inlaatsluis Herpt. De 

inlaatsluis vormt een verbinding tussen de Maas en een achterliggende watergang. 

De constructie bestaat uit een in- en uitstroomhoofd (inlaatsluis dus binnendijks 

gelegen) met daartussen een ronde stalen buis (Ø 0,70 m). Aan de instroomzijde van 

de sluis bevindt zich een pomp waardoor bij lage buitenwaterstanden toch water kan 

worden ingelaten. De uitstroomzijde van de buis heeft een terugslagklep om negatief 

verval te keren. Er zijn twee stalen schuifafsluiters: één op de kruin en één ter plaatse 

van het uitstroomhoofd, die alleen geopend worden indien water moet worden 

ingelaten. De schuiven worden automatisch bediend en maandelijks gecontroleerd. 

 

K6 Gemaal Groenendaal 
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Gemaal Groenendaal bevindt zich in dijkvak “Bokhovense Overlaat” ter plaatse van 

dijkpaal 895. Het gemaal stroomt uit in een smal kanaal in het buitendijkse gebied van 

de Maas. Gemaal Groenendaal is gebouwd in 1964 en is sinds 2004 in beheer bij 

Waterschap Aa en Maas. Het gemaal heeft een capaciteit van 250 m3/min en pompt 

water vanuit twee panden met verschillende streefpeilen van het binnenwater naar de 

Maas. Het gemaal zelf ligt binnendijks van de primaire kering. Eén perskoker (b x h = 

0,75 m x 1,5 m) is verbonden met het lage pand en een koker (b x h = 2,0 m x 1,5 

m) is verbonden met het hoge pand. Onder normale omstandigheden, circa 9-10 

maanden, wordt water onder vrij verval geloosd. De keermiddelen zijn  

terugslagkleppen (2 stuks per koker) en stalen spindelschuiven. De gehele constructie 

is opgetrokken uit beton. Het gemaal wordt automatisch bediend op de locatie zelf. 

Sluiting van de schuiven vindt handmatig plaats als de buitenwaterstand boven de 

NAP +4,00 m komt. 

 

 
Figuur 56: Gemaal Groenendaal 

K7 Schutsluis Engelen 

Schutsluis Engelen bevindt zich in dijkvak Crèvecoeur op kilometerraai 221,5 nabij 

dijkpaal 855. De schutsluis Engelen is gelegen in het Kanaal Henriëttewaard-Engelen, 

welke de scheepvaartverbinding vormt tussen de Maas aan de noordzijde en de Dieze 

aan de zuidzijde en is geschikt voor scheepvaartklasse CEMT IV. De schutsluis is 

aangelegd in de periode 1896-1899. De sluis bestaat uit twee sluishoofden met elk 

twee sets deuren; Dieze-kerende deuren ten behoeve van het schutten van schepen 

en Maaskerende deuren ten behoeve van hoogwaterkeren. De tussenliggende kolk is 

ca. 90 meter lang en heeft een breedte van ca. 18 meter. De sluishoofden zijn 

gefundeerd op houten palen met daar overheen aangebrachte kespen, houten 

vloerendelen, zwalpen en metselwerk. De sluis is in 1975 en 1999 gerenoveerd. Er  

wordt naar schatting 20 á 30 keer per dag geschut. Buiten bediende tijd zijn de 

stormvloeddeuren open omdat ze hoogwater ruim een week van te voren zien 

aankomen zodat er voldoende tijd is om hierop te anticiperen. 

 

K8 Uitwateringssluis Henriëttewaard 
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De uitwateringssluis Henriëttewaard gelegen in ‘s-Hertogenbosch, bevindt zich bij 

dijkpaal 845+10. Uitwateringssluis Henriëttewaard bestaat uit een enkele gemetselde 

duiker met een hoogte van circa 2 m, een breedte van 1 m en een lengte van 12,5 m. 

De uitwateringssluis dateert uit 1897 en is bij de dijkverbetering in 1995 vanwege de 

cultuurhistorische waarde, in aangepaste vorm, gehandhaafd. De uitwateringssluis is 

voorzien van een dubbele waterkering bestaande uit een handmatig aangedreven 

schuif en een houten wachtdeur. Het metselwerk uit 1897 verkeert in redelijk goede 

staat. De functie van de uitwateringssluis is het afvoeren van overtollig water uit de 

Henriëttewaard. Onder normale omstandigheden staat de uitwateringssluis open. 

De bediening van de spindelschuif is handmatig en vindt plaats op kruinniveau. De 

wachtdeur sluit op kentering. 

 

K9 Spuisluis Crèvecoeur 

De spuisluis Crèvecoeur ligt ter hoogte van dijkpaal 838+40 m. Het kunstwerk vormt 

de afscheiding tussen het riviertje de Dieze en de Maas. De spuisluis voert het water af 

van de Dieze, Dommel en Aa. De spuisluis dateert 1987 en is gefundeerd op betonnen 

schoorpalen waarop een onderwaterbetonvloer van 1,8 m is gestort. De spuisluis is 

circa 35 bij 35 m en heeft vier doorstroomopeningen van elk 5,75 m breed. De 

afsluiting geschiedt met kleppen die draaien om horizontale scharnierpunten op de 

vloer. De kleppen worden met een hydraulische cilinder bewogen. Sluiting van het 

kunstwerk vindt automatisch plaats. De conditie van het kunstwerk is goed. 

 

 
Figuur 57: Spuisluis Crèvecoeur 

K10 Gemaal Gewande 

Gemaal Gewande ligt bij kilometerraai 213,4 (dp761+90m) op de linkeroever van de 

Maas. Het binnenwater wordt gevormd door twee watergangen. De oostelijke 

watergang is de hooggelegen Hertogswetering, de westelijke is de laaggelegen Roode 

Wetering. Beide hebben hun eigen peilen. Het kunstwerk is eind jaren zeventig 

ontworpen De Hertogswetering heeft een relatief hoog peil en kan hierdoor normaliter 

onder vrij verval lozen op de Maas. Alleen bij hoge waterstanden in de Maas wordt 

deze wetering afgelaten op de Roode Wetering en daarlangs bemalen. De Roode 

Wetering heeft een relatief laag peil en kan alleen in de zomer vrij lozen op de Maas. 
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De constructie bestaat uit drie perskokers, elk voorzien van een pompeenheid en een 

tolklep, en vier vrije lozingkokers. De keermiddelen bestaan uit terugslagkleppen, 

tolkleppen en noodschuiven (handmatige bediening). Voor waterregulering zijn er ook 

nog stuwkleppen aanwezig. Het kunstwerk verkeert in goede staat. 

 

K11 Inlaatsluis Teeffelensesluis 

Inlaatsluis Teeffelensesluis. ligt bij kilometerraai 199+500, dijkpaal 609+50m. Het 

buitenwater is de Maas, het binnenwater is de Teeffelensche Wetering.  

De inlaatsluis is gebouwd in 2000 en heeft een totale lengte van de enkele koker van 

bijna 48 m, de doorsnede is b x h = 2 x 3 m. Omdat het een inlaatsluis is bevindt zich 

in de instroomconstructie, buitendijks, een stuwklep die het inlaten van water 

reguleert. Juist buitendijks van de kruin bevinden zich twee aluminium schuiven in 

twee schuifschachten die bij hoogwater gesloten worden. De bediening van de 

schuiven en de stuw is niet permanent maar wel automatisch op afstand.  

 

K12 Schutsluis Macharen 

De schutsluis Macharen is gelegen aan de Maas en ligt in het dijkvak Haren – 

Macharen – Lithoijen nabij dijkpaal 527+50 en kilometerraai 192,8. De sluis heeft een 

lengte van 110 m en de constructie is opgebouwd uit beton en gefundeerd op staal. 

De schutsluis staat in principe open. De sluisdeuren worden gesloten bij waterstanden 

boven NAP+5,30 m. Het kunstwerk is ontworpen in 1959 en gebouwd in 1965. In 

2000 is de sluis gerenoveerd waarbij de kerende hoogte van beide hoofden en deuren 

verhoogd is naar NAP +9,88 m en waarbij het ontwerppeil is verhoogd naar NAP +9,30 

m. De gemeente is sinds de bouw de beheerder van de sluis en verzorgt ook de 

bediening van de sluisdeuren. De sluis heeft twee stel puntdeuren met een hoogte van 

NAP +9,88 die alleen een positief verval kunnen keren. De algehele conditie van het 

kunstwerk is goed. De schutsluis heeft voornamelijk een waterkerende functie.  

De puntdeuren worden ter plaatse bediend. De bediening is niet permanent. De 

sluiting is minimaal 1x per jaar.  

 

 
Figuur 58: Schutsluis Macharen 

K13 Gemaal van Sasse 
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Gemaal van Sasse is gelegen aan de zuidzijde van de Maas ter hoogte dijkpaal 285. 

Het kunstwerk is in de dijk gelegen en ligt buiten bebouwd gebied. Het is een 

combinatie van een gemaal (vier kokers) en een uitwateringssluis met stuwkleppen 

(twee kokers) die parallel aan elkaar door de waterkering liggen. Het grootste gedeelte 

van het jaar is de waterstand voldoende laag om overtollig binnenwater (van ‘de 

Raam’) via de stuwkokers onder vrij verval af te voeren. Bij hogere waterstanden 

(voornamelijk najaar) wordt overtollig binnenwater met behulp van het gemaal 

uitgeslagen. Het kunstwerk betreft een betonnen constructie in het dijklichaam met 

een breedte van circa 30 m en een lengte van circa 25 m. Alle afvoerkokers zijn 

voorzien van een terugslagklep en een automatisch te bedienen spindelschuif. Het 

kunstwerk wordt permanent bediend op de locatie zelf. 

 

 

 

 
Figuur 59: Gemaal van Sasse 

K14 Inlaatsluis raamsluis Grave 

De raamsluis te Grave is gelegen bij dijkpaal 266. De raamsluis fungeert als inlaatwerk 

en vormt de verbinding tussen de Maas en de Oude Raammond, een zijtak van de 

Graafsche Raam. De raamsluis is gebouwd omstreeks 1790 en is in 1998 gerenoveerd. 

De constructie is opgebouwd uit metselwerk en tijdens de renovatie inwendig 

voorzien van een gewapende betonlaag en een extra keermiddel. De inlaat van het 

kunstwerk bestaat uit twee kanalen, waarbij zich twee stalen schuiven bevinden, 

die als primair keermiddel fungeren. Na ongeveer 3 meter gaan de twee kanalen 

over in één kanaal. Vlak achter deze overgang bevindt zich een aluminium schuif 

die fungeert als secundair keermiddel. Het totale kunstwerk is ongeveer 30 meter 

lang en is gefundeerd op staal. Onder normale omstandigheden is het kunstwerk altijd 

open. De keermiddelen worden elektrisch aangestuurd, de bediening gebeurt 

handmatig. De conditie van het kunstwerk is goed. 

 

K15 Uitwateringssluis Tochtsloot 

Ter plaatse van dijkpaal 232+70 m in het dijkvak Beers bevindt zich de 
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uitwateringssluis Tochtsloot. De functie van deze uitwateringssluis is water uit de 

polder te spuien in de Maas. De uitwateringssluis is in 1990 gebouwd. De constructie 

bestaat uit een rechthoekige betonnen koker met ter plaatse van de kruin van de dijk 

een put met schuif. De uitwateringssluis heeft een dubbele kering bestaande uit een 

wachtdeur en een verticale schuif. De doorlaatopening van het object is 1,6 m breed 

en 1,8 m hoog. De uitwateringssluis wordt minimaal 1 keer per jaar gesloten. De 

schuif en de wachtdeur worden dan handmatig gesloten. De conditie van het 

kunstwerk is goed. 

 

K16 Keersluis Cuijk 

De keersluis Cuijk is gelegen bij dijkpaal 188+50m. De keersluis schermt bij 

hoogwater de haven van Cuijk en de Kraaijenbergse Plassen af van de Maas. Onder 

normale omstandigheden is de keersluis geopend en verschaft de keersluis voor de 

scheepvaart toegang tot de achtergelegen industriehaven (haven van Cuijk) en 

zandwingebied (Kraaijenbergse Plassen). Keersluis Cuijk is gebouwd in 1966 en is 

gerenoveerd in 1999. Tijdens een renovatie in 2009 zijn de stalen hefdeuren met 1,0 

m opgehoogd. De keersluis bestaat uit twee heftorens (fundatie op staal) waartussen 

twee stalen deuren hangen (achter elkaar). De doorvaartbreedte van de keersluis is 

14,00 m. De keersluis wordt maandelijks gesloten. Ten tijde van hoogwater is de 

keersluis voor een periode van ongeveer 5 dagen gesloten. Deze situatie doet zich 

gemiddeld tweemaal per jaar voor. De bediening van keersluis is gemechaniseerd. De 

beide deuren worden niet tegelijkertijd bediend. De staat van het kunstwerk is goed. 

 

 
Figuur 60: Keersluis Cuijk 

K17 Coupure Katwijk 

De coupure Katwijk vormt de verbinding tussen de Veerweg met de Everdineweerd 

en staat altijd open. De coupure is gebouwd in de jaren 30 van de vorige eeuw. In 

1998 is een nieuwe coupure ontworpen en gebouwd op de betonnen fundamenten van 

de oude coupure, welke op staal gefundeerd is. De coupure bestaat uit een U-vormige 

betonnen bak die voorzien is van sponningen. In de sponningen kunnen aluminium 

schotten (handmatig) worden geplaatst om de coupure af te sluiten. De 
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doorlaatopening van de coupure is 6 m breed en 1,1 m hoog. De coupure wordt 

gemiddeld eens in de 5 jaar handmatig gesloten. De coupure is dan voor een periode 

van 2 weken gesloten. Het object bevindt zich in goede staat. 

 

 
Figuur 61: Coupure Katwijk 

K18 Riooloverstort Cuijk sportpark 

Riooloverstort Cuijk Sportpark is een uitwateringssluis bij dijkpaal 160+49 in 

dijkvak st. Agatha – Escharen. Het is een overstort van de riolering van de gemeente 

Cuijk en loost in de Maas. Het kunstwerk is een combinatie van een overstortduiker en 

een gemaal. De uitwateringssluis is in 1966 gebouwd als riooloverstort van de 

gemeente Cuijk. In 1986 is het object gerenoveerd waarbij een groot aantal 

onderdelen is vernieuwd. Achter de dijk bevindt zich een overstortput van waaruit een 

leiding van ronde betonnen buizen door het dijklichaam en de uiterwaarden loopt en 

vervolgens uitmondt via een betonnen uitstroomconstructie in de Maas. De afstand 

van de overstortput tot de uitstroomconstructie is ongeveer 130m. Aan het uiteinde 

van de leiding bevindt zich een terugslagklep. In de dijk is een put opgenomen met 

een schuifafsluiter. In de normale situatie wordt er onder vrij verval geloosd op de 

Maas. Wanneer de buitenwaterstand te hoog wordt, sluit men de overstortleiding en 

kan er geloosd worden met het gemaal. De constructie is op staal gefundeerd. Het 

komt ongeveer 1 keer per 1,5 jaar voor dat de schuif gesloten wordt. Dit gebeurt 

handmatig met behulp van een slinger, op basis van voorspellingen van de waterstand 

in de Maas. 

 

K19 Coupure Maasstraat Cuijk 

De coupure Maasstraat Cuijk vormt de verbinding tussen de Maasstraat met de 

Waaistraat en staat altijd open. De oorspronkelijke coupure is gebouwd in de jaren 60 

van de vorige eeuw, in 2002 is de oorspronkelijke coupure gesloopt en een nieuwe 

coupure gebouwd. De coupure is op staal gefundeerd en bestaat uit een betonnen 

koker welke is voorzien van een roldeur welke handmatig dient te worden gesloten. 

Tevens is er achter de roldeur een tweede keermiddel aanwezig in de vorm van een 

stalen nooddeur. Deze nooddeur dient met een hijskraan te worden geplaatst. 
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De doorlaatopening van de coupure is 6 m breed en 3,2 m hoog. De achterliggende 

opening van de tunnel is 6 m breed en 2,95 m hoog. De coupure wordt gemiddeld 

eens in de 5 jaar handmatig gesloten. De coupure is dan voor een periode van 2 

weken gesloten. Het object bevindt zich in goede staat. 

 

K20 Uitwateringssluis Looisluis 

Het kunstwerk Looisluis bevindt ter hoogte van kilometerraai 158,8. Buitendijks 

stroomt de Maas, waarop het kunstwerk uitwatert vanaf ’t Looi. Het kunstwerk is 

gebouwd in 1994. De constructie bestaat uit een betonnen leiding (Ø0,9 m) met ter 

plaatse van de kruin van de dijk een schuivenhuis. Er zijn twee keermiddelen 

aanwezig: een spindelschuif in de betonkoker en een wachtdeur bij aan de 

buitendijkse. De wachtdeur sluit automatisch op kentering. Via het kunstwerk wordt 

onder vrijverval water geloosd. De algehele conditie van het kunstwerk is goed.  

 

K21 Uitwateringssluis Oeffeltse Raamsluis 

De sluis (bouwjaar 1994) ligt ter hoogte van dijkpaal 79+25 en voorziet de Oeffeltse 

Raam van een uitwateringspunt. De Raam is een klein riviertje welke een verbinding 

vormt tussen het beekdal van de Raam en de Maas. In de zomer staat de sluis soms 

droog, maar in het natte seizoen vervult de sluis geregeld zijn functie. De constructie 

bestaat uit een tweetal betonnen kokers (b×h = 5,30×2,55 m) en heeft ter plaatse 

van de kruin van de dijk een put met een schuifafsluiter per koker. Daarnaast heeft 

ieder inlaatkanaal een wachtdeur. De constructie is op staal gefundeerd. De schuiven 

worden handmatig en daarmee ter plaatse bediend. De wachtdeuren sluiten vanzelf bij 

kentering. De algehele conditie van het object is goed. 

 

K22 Hoogwatergemaal Boxmeer 

Hoogwatergemaal is een combinatie van een uitwateringssluis en een persleiding met 

achterliggende pomp. Het object ligt bij kilometerraai 149 en dijkpaal 15+05. Het 

buitenwater is de Maas, maar deze ligt op ca. 500m afstand door het voorliggende 

voorland. Het binnenwater is een klein stroompje annex ven dat direct binnendijks ligt. 

De uitwateringssluis en de pompkelder zijn in 1994/1995 gebouwd. De constructie 

bestaat uit twee betonnen kokers. De binnenafmetingen van de kokers zijn bxh = 1,10 

x 1,10 m². De lengte van de kokers is ruim 29,00 m, de breedte inclusief 

schuifschacht bedraagt bijna 6,00 m. Beide kokers fungeren als uitwateringssluis 

onder vrij verval. Naast de kokers bevindt zich nog een persleiding met een diameter 

van 630 mm. In de uitstroomconstructie zijn terugslagkleppen aanwezig. Ongeveer 

halverwege bevindt zich de schuivenschacht met daarin per koker een aluminium, 

handbediende, spindelschuif. In de persleiding bevinden zich een terugslagklep aan de 

buitenzijde en twee afsluiters in de leiding. De conditie van het kunstwerk is goed. 
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Bijlage F Resultaten basis kansbepaling 

Faalkans (per jaar) Nr Vaknaam 

Overloop 

en golf-

overslag 

Macro-

stabiliteit 

Opbarsten 

en piping 

Falen 

bekleding en 

erosie 

Vak 

1 Boxmeer_rd12 2,40.10-4  1,64.10-3  1,83.10-3 

2 Beugen 1_rd12 1,32.10-4    1,32.10-4 

3 Beugen 2_rd12 2,05.10-4    2,05.10-4 

4 Oeffelt 1_rd12 1,56.10-4  2,44.10-5  1,65.10-4 

5 Oeffelt 2_rd11 9,55.10-5    9,55.10-5 

6 Oeffelt 3_rd11 1,39.10-4    1,39.10-4 

7 Oeffelt 4_rd11 7,61.10-5    7,61.10-5 

8 Oeffelt 5_rd11 9,55.10-5    9,55.10-5 

9 Oeffelt 6_rd11 9,05.10-5    9,05.10-5 

10 St,Agatha 1_rd11  2,07.10-4    2,07.10-4 

11 St,Agatha 2_rd11 1,22.10-4    1,22.10-4 

12 Cuyk_rd11 4,11.10-5    4,11.10-5 

13 Katwijk 1_rd11 2,01.10-4    2,01.10-4 

14 Katwijk 2_rd11 2,78.10-4    2,78.10-4 

15 Katwijk 3_rd11 1,05.10-4    1,05.10-4 

16 Cuyk Haven_rd10 1,12.10-4    1,12.10-4 

17 Cuyk Haven/Beers_rd10 1,35.10-4    1,35.10-4 

18 Beers 1_rd10 1,21.10-4    1,21.10-4 

19 Beers 2_rd10 1,27.10-4    1,27.10-4 

20 Escharen 1_rd10 9,34.10-5    9,34.10-5 

21 Escharen 2_rd10 9,96.10-5    9,96.10-5 

22 Kademuur Grave 1,22.10-4    1,22.10-4 

23 Grave 1_rd10 5,72.10-4    5,72.10-4 

24 Grave 2_rd09 1,17.10-5    1,17.10-5 

25 Grave 3_rd09 6,13.10-5  1,64.10-4  2,11.10-4 

26 Grave 4_rd09 4,57.10-5  1,97.10-4  2,26.10-4 

27 Grave 5_rd09 1,37.10-5  1,03.10-4  1,12.10-4 

28 Grave 6_rd09 1,13.10-4  2,56.10-4  3,09.10-4 

29 Grave 7_rd09 9,99.10-5 8,93.10-7 2,35.10-3  2,39.10-3 

30 Grave 8_rd09 8,97.10-5 2,09.10-6 1,16.10-3  1,21.10-3 

31 Grave 9_rd09 1,09.10-4  3,20.10-4  4,01.10-4 

32 Grave 10_rd09 7,85.10-5    7,85.10-5 

33 Grave 11_rd09 8,39.10-5    8,39.10-5 

34 Neerloon 1_rd09 5,05.10-5    5,05.10-5 

35 Neerloon 2_rd09 1,18.10-4  7,83.10-6  1,24.10-4 

36 Neerloon 3_rd09 1,07.10-4    1,07.10-4 

37 Ravenstein 1_rd08 2,48.10-5 5,41.10-12 4,94.10-4  5,15.10-4 

38 Ravenstein 2_rd08 3,53.10-5  3,67.10-5  7,06.10-5 

39 Demen 1_rd08 4,56.10-5  1,49.10-5  6,03.10-5 

40 Demen 2_rd08 4,60.10-5    4,60.10-5 

41 Demen 3_rd08 3,12.10-5    3,12.10-5 

42 Dieden 1_rd08 1,04.10-4    1,04.10-4 

43 Dieden 2_rd08 5,32.10-5  2,74.10-4  3,21.10-4 

44 Dieden 3_rd08 6,86.10-5    6,86.10-5 

45 Dieden 4_rd08 5,53.10-5  1,67.10-4  2,17.10-4 

46 Dieden 5_rd08 4,15.10-5  1,45.10-4  1,85.10-4 

47 Dieden 6_rd08 5,29.10-5   1,49.10-8 5,29.10-5 
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Faalkans (per jaar) Nr Vaknaam 

Overloop 

en golf-

overslag 

Macro-

stabiliteit 

Opbarsten 

en piping 

Falen 

bekleding en 

erosie 

Vak 

48 Dieden 7_rd08 1,01.10-5    1,01.10-5 

49 Haren 1_rd08 3,03.10-5    3,03.10-5 

50 Haren 2_rd08 3,98.10-5    3,98.10-5 

51 Megen 1_rd08 3,72.10-5    3,72.10-5 

52 Megen 2_rd08 3,05.10-5    3,05.10-5 

53 Macharen 1_rd08 3,11.10-6  1,76.10-3 5,58.10-8 1,76.10-3 

54 Macharen 2_rd08 1,71.10-5    1,71.10-5 

55 Macharen 3_rd07 1,03.10-5    1,03.10-5 

56 Macharen 4_rd07 9,23.10-6    9,23.10-6 

57 Macharen 5_rd07 4,22.10-5    4,22.10-5 

58 Oyense Bovendijk_rd07 4,08.10-5    4,08.10-5 

59 Oyense Bovendijk/Kom Oyen_rd07 3,68.10-5 8,01.10-6  3,98.10-15 3,75.10-5 

60 Oyense Benedendijk 1_rd07 3,76.10-5    3,76.10-5 

61 Oyense Benedendijk 2_rd07 2,37.10-5 8,68.10-9   2,37.10-5 

62 Oyense Benedendijk 3_rd07 1,21.10-5 8,02.10-8   1,21.10-5 

63 Oyense Benedendijk 4_rd07 2,37.10-5  3,47.10-5 6,32.10-11 5,45.10-5 

64 Oyense Benedendijk 5_rd07 3,22.10-5    3,22.10-5 

65 Lithoyen 1_rd07 1,60.10-5    1,60.10-5 

66 Lithoyen 2_rd07 2,22.10-5   9,18.10-16 2,22.10-5 

67 Lithoyen 3_rd07 1,35.10-5    1,35.10-5 

68 Lith_rd06 2,98.10-5   2,66.10-10 2,98.10-5 

69 Kessel-Lith/Maren-Kessel_rd06 1,32.10-5  7,80.10-5  9,04.10-5 

70 Maren-Kessel 1_rd06 1,44.10-5 6,08.10-6 6,75.10-10  1,83.10-5 

71 Maren-Kessel 2_rd06 8,79.10-6  1,14.10-6  9,79.10-6 

72 Maren-Kessel 3_rd06 6,42.10-6  4,39.10-6  1,05.10-5 

73 Maren-Kessel 4_rd06 1,63.10-5  7,27.10-4  7,40.10-4 

74 Maren-Kessel 5_rd06 1,50.10-5   1,94.10-6 1,70.10-5 

75 ‘t Wild Maren 1_rd06 7,67.10-6   6,87.10-8 7,74.10-6 

76 ‘t Wild Maren 2_rd06 1,49.10-5  5,60.10-5  6,99.10-5 

77 ‘t Wild Maren 3_rd06 3,14.10-5   2,79.10-4 3,11.10-4 

78 ‘t Wild Maren/Krommenhoek_rd06 3,35.10-5    3,35.10-5 

79 Krommenhoek_rd06 3,57.10-5   2,16.10-6 3,78.10-5 

80 Krommenhoek/Gewande_rd05 2,56.10-5   8,63.10-7 2,64.10-5 

81 Empel-Gewande 1_rd05 4,87.10-5  1,32.10-3  1,34.10-3 

82 Empel-Gewande 2_rd05 4,81.10-5   1,17.10-8 4,81.10-5 

83 Empel-Gewande 3_rd05 1,18.10-4   3,99.10-9 1,18.10-4 

84 Empel-Gewande/Oud Empel_rd04 8,78.10-5   1,02.10-7 8,79.10-5 

85 Maaspoort 1_rd04 7,32.10-5  3,85.10-4  4,26.10-4 

86 Maaspoort 2_rd04 6,36.10-5  5,43.10-5  1,07.10-4 

87 Maaspoort 3_rd04 6,52.10-5    6,52.10-5 

88 Maaspoort 4_rd03 6,82.10-5    6,82.10-5 

89 Maaspoort 5_rd03 1,11.10-4    1,11.10-4 

90 Crèvecoeur_rd03 2,58.10-5 4,80.10-22 3,16.10-6 3,93.10-12 2,64.10-5 

91 Crèvecoeur/Bokhoven_rd03 2,92.10-5    2,92.10-5 

92 Bokhoven_rd03 3,66.10-5    3,66.10-5 

93 Bokhovense Overlaat 1_rd03 5,15.10-5    5,15.10-5 

94 Bokhovense Overlaat 2_rd03 7,57.10-5  2,98.10-5  9,92.10-5 

95 Bokhovense Overlaat 3_rd03 5,38.10-5    5,38.10-5 

96 Bokhovense Overlaat 4_rd03 1,65.10-4    1,65.10-4 

97 Bokhovense Overlaat 5_rd03 1,42.10-4  1,69.10-4  2,95.10-4 
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Faalkans (per jaar) Nr Vaknaam 

Overloop 

en golf-

overslag 

Macro-

stabiliteit 

Opbarsten 

en piping 

Falen 

bekleding en 

erosie 

Vak 

98 Bokhovense Overlaat 6_rd03 1,20.10-4  6,13.10-7  1,21.10-4 

99 Heusden Oost 1_rd02 2,14.10-6    2,14.10-6 

100 Heusden Oost 2_rd02 8,78.10-7  1,39.10-5  1,46.10-5 

101 Heusden Oost 3_rd02 7,16.10-7    7,16.10-7 

102 Heusden Oost 4_rd02 4,96.10-6    4,96.10-6 

103 Kademuur Heusden 9,13.10-5    9,13.10-5 

104 Heusden West 1_rd02 3,50.10-6  8,85.10-4  8,88.10-4 

105 Heusden West 2_rd02 1,37.10-6    1,37.10-6 

106 Heusden West 3_rd02 2,52.10-6  1,49.10-3  1,49.10-3 

107 Heusden West 4_rd02 3,40.10-6  1,90.10-4  1,92.10-4 

108 Heusden West 5_rd01 2,96.10-6  3,98.10-4  4,00.10-4 

109 Heusden West 6_rd01 1,23.10-6  4,22.10-3  4,22.10-3 

Gecombineerd (ringniveau) 5,72.10-4 1,42.10-5 1,19.10-2 2,81.10-4 1,20.10-2 

Tabel 37: Resultaten kansbepaling dijken 
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Bijlage G Resultaten kansbepaling kunstwerken 

Faalkans (per jaar) Naam kunstwerk 

Overloop en 

golfoverslag 

Niet-sluiten Piping Constructief 

falen 

Kunstwerk 

Coupure Maasstraat Cuijk  1,50.10-5 9,81.10-8 8,85.10-8 1,52.10-5 

Coupure Katwijk 4,04.10-5 2,45.10-6 2,47.10-6 2,97.10-5 4,65.10-5 

Coupure trap Stadshaven 6,05.10-7 1,33.10-5 8,80.10-7 <8.0.10-7 1,39.10-5 

Coupure Stadshaven 9,42.10-6 8,25.10-5 <8.0.10-7 2,12.10-10 8,58.10-5 

Gemaal van Sasse 2,04.10-6 5,83.10-5 2,28.10-4 3,24.10-4 5,83.10-4 

Gemaal Gewande  7,01.10-5 3,62.10-7 2,97.10-7 7,08.10-5 

Gemaal Groenendaal  <8.0.10-6 2,20.10-6 8,09.10-8 2,27.10-6 

Gemaal Gansoijen  3,46.10-8 1,64.10-4 <8.0.10-7 1,64.10-4 

Raamsluis Grave  1,23.10-3 7,23.10-6 3,51.10-12 1,23.10-3 

Teeffelensesluis  1,33.10-4 8,12.10-7 8,19.10-10 1,33.10-4 

Inlaatsluis Herpt  <8.0.10-6 8,82.10-14 2,21.10-17 8,82.10-14 

Keersluis Cuijk 9,58.10-6 1,31.10-4 3,73.10-11 9,29.10-8 1,41.10-4 

Schutsluis Macharen 5,68.10-6 2,18.10-4 9,80.10-11 6,43.10-10 2,24.10-4 

Schutsluis Engelen 7,09.10-6 8,13.10-7 2,05.10-7 1,89.10-9 7,75.10-6 

Hoogwatergemaal Boxmeer   3,14.10-4  3,14.10-4 

Beugense Maasstraat  1,34.10-5 5,02.10-6 <8.0.10-7 1,84.10-5 

Riooloverstort Hagelkruisstraat  3,76.10-6 9,59.10-6 <8.0.10-7 1,34.10-5 

Uitwateringssluis Hazewinkel  <8.0.10-6 6,27.10-8 <8.0.10-7 6,27.10-8 

Oeffeltse Raamsluis  1,53.10-5 3,87.10-7 1,37.10-7 1,58.10-5 

Looisluis  3,42.10-5 7,94.10-6 <8.0.10-7 4,22.10-4 

Klooster ST Agatha  1,05.10-5 1,45.10-5 <8.0.10-7 2,50.10-5 

Effluentleiding RWZI Land van Cuijk  <8.0.10-6 1,58.10-6 <8.0.10-7 1,58.10-6 

Overstort Padbroek  <8.0.10-6 1,67.10-5 <8.0.10-7 1,65.10-5 

Uitwateringssluis Nutricia  <8.0.10-6 3,41.10-11 <8.0.10-7 3,41.10-11 

Riooloverstort 't Zand  <8.0.10-6 1,11.10-10 <8.0.10-7 1,11.10-10 

Riooloverstort Deken van de Ackerhoff  <8.0.10-6 2,65.10-11 <8.0.10-7 2,65.10-11 

Riooloverstort Cuijk Sportpark   <8.0.10-6 8,33.10-8 <8.0.10-7 8,33.10-8 

Uitwateringssluis Tochtsloot  2,17.10-5 1,06.10-8 1,04.10-6 2,27.10-5 

Uitwateringssluis Gasselseloop  1,63.10-5 6,33.10-9 6,83.10-7 1,70.10-5 

Spuisluis Crèvecoeur 6,20.10-6 4,49.10-10 4,41.10-8 4,02.10-8 6,20.10-6 

Uitwateringssluis Henriëttewaard  1,79.10-5 7,82.10-6 6,58.10-6 3,21.10-5 

Bovenlandse Sluis 1,37.10-5 6,55.10-8 2,96.10-10  1,37.10-5 

Gecombineerd (ringniveau) 4,05.10-5 1,28.10-3 6,70.10-4 3,32.10-4  

Tabel 38: Resultaten kansbepaling kunstwerken 
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Bijlage H Colofon 

Uitgegeven door  

Rijkswaterstaat Waterdienst 
Projectbureau VNK2 
Postbus 17 
8200 AA Lelystad 
T. 0320 298411 
 

Betrokken beheerder 

P. Dobber (waterschap Aa en Maas) 
 
Betrokken Provincie 

B. van den Reek (provincie Noord Brabant) 
M. Segers (provincie Noord Brabant) 
 
Projectteam dijkring 36 

F. Havinga (Projectbureau VNK2) 
M. Arends (Arcadis) 
B. Bouman (Tauw) 
A. Casteleijn (Projectbureau VNK2) 
R. Delhez (Projectbureau VNK2) 
B. Donselaar–Gaal (Grontmij) 
B. Effing (Fugro) 
E. Fiktorie (Lievense) 
D. van Haaren (HKV lijn in water) 
J. Langendijk (Witteveen&Bos) 
F. Lenting (Arcadis) 
K. Leuvenink (Fugro) 
R. Mom (Infram) 
A. Nederpel (HKV lijn in water)  
R. Nieuwhof (Royal haskoning) 
E. Persoon (IV Infra) 
P. Timmerman (Arcadis) 
P. van Tol (Witteveen&Bos) 
 
Kwaliteitsborging 
Het Expertise Netwerk Waterkeringen (ENW) heeft een bijdrage geleverd aan de 
kwaliteitsborging van dit project. 
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