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Voorwoord

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde risicoanalyse
voor dijkring 52: Oost Veluwe. Het detailniveau van de uitgevoerde analyses is
afgestemd op de primaire doelstelling van VNK2: het verschaffen van een beeld van
het overstromingsrisico en de effectiviteit van mitigerende maatregelen.
Hoewel dit rapport een beeld geeft van de veiligheid van dijkring 52 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 Gelderland zijn de overstromingsberekeningen uitgevoerd die ten
grondslag liggen aan de berekende gevolgen van de overstromingsscenario’s. De
beheerders hebben een essentiële bijdrage geleverd door gegevens ter beschikking te
stellen en de plausibiliteit van de opgestelde (alternatieve) schematisaties te
bespreken. De uitgevoerde analyses zijn zowel intern getoetst als extern. Ten slotte
zijn de resultaten besproken met het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) en
heeft het ENW de kwaliteit van de analyses en rapportages steekproefsgewijs
gecontroleerd.
Graag wil ik alle betrokkenen bedanken voor de constructieve bijdrage en de plezierige
samenwerking.
Harry Stefess
Projectmanager VNK2, Rijkswaterstaat Waterdienst
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Managementsamenvatting

Wat is VNK2?
Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2) is het project dat overstromingsrisico’s in
Nederland in kaart brengt. In VNK2 is de methode om de kansen, gevolgen en risico’s
van overstromingen te berekenen verder ontwikkeld. De geavanceerde rekenmethode
van VNK2 maakt het mogelijk 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 dijkring 52 Oost Veluwe.
Waarom VNK2?
Inzicht in overstromingskansen en –gevolgen is essentieel om antwoord te kunnen
geven op de vragen die spelen op het gebied van de bescherming tegen hoogwater.
Met een goed beeld van het overstromingsrisico en de effectiviteit van maatregelen
kunnen beter onderbouwde keuzes worden gemaakt ten aanzien van investeringen in
waterveiligheid. VNK2 levert basisinformatie voor:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Dijkringgebied 52: Oost-Veluwe
Dijkringgebied 52 wordt beheerd door het Waterschap Veluwe. Het dijkringgebied ligt
in de Provincie Gelderland en voor een klein deel in de Provincie Overijssel. De
waterkering heeft een lengte van ongeveer 63 km langs de westoever van de IJssel en
heeft een oppervlakte van ongeveer 311 km2 (zie Figuur 1)
In het zuiden, westen en noorden wordt de dijkring begrensd door de hoge gronden
van het Veluwemassief. Als specifieke grens wordt de ligging van het Apeldoorns
Kanaal gehanteerd. De rivierdijken beschermen dit gebied van 311 km2 met ongeveer
102.000 inwoners tegen hoogwater van de IJssel. Het overwegend agrarische gebied
wordt doorkruist door de rijkswegen A1 en A50 en de spoorbanen Apeldoorn-Deventer
en Apeldoorn-Zutphen.
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De laatste overstroming is opgetreden in 1926 toen de dijken doorbraken bij Brummen
en Voorst. Er is toen een relatief klein gedeelte van dijkring 52 onder water komen te
staan.
Dijkring 52 is volgens de Waterwet genormeerd op een overschrijdingskans van
waterstanden die gemiddeld eens in de 1.250 jaar voorkomen. Volgens de vijfjaarlijkse
landelijke toetsing primaire waterkeringen (2001) voldeden alle dijken van dijkring 52
aan deze norm. De derde toetsronde heeft aangetoond dat deze resultaten niet op alle
onderdelen juist zijn en dat nader onderzoek benodigd is.
Tijdens de hoogwaters van 1993 en 1995 zijn er bij de dijk zandmeevoerende wellen
geconstateerd. De hoogwaters hebben een overschrijdingsfrequentie van ongeveer
1/80 per jaar. Er zijn destijds maatregelen als het opkisten van de wellen uitgevoerd
om het falen van de dijken te voorkomen. De zandmeevoerende wellen zijn een
indicatie voor de gevoeligheid van het gebied voor het faalmechanisme Opbarsten en
piping.

Figuur 1:
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Dijkringgebied 52 Oost-Veluwe.

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 van dijkring 52 is groter dan 1/100 per jaar. Het
faalmechanisme piping domineert de overstromingskans. Ook de faalmechanismen
kunstwerken en overloop en golfoverslag dragen bij maar deze bijdrage is kleiner.
Binnen dijkring 52 ligt een aantal vakken langs de IJssel met relatief hoge faalkansen.
Deze zwakke vakken liggen veelal in de stoomafwaarts gelegen ringdelen. Het is
aannemelijk dat de zwakke ringdelen stroomafwaarts eerder falen dan de sterke
ringdelen die als eerste belast worden door de afvoergolf.
De meest waarschijnlijke doorbraaklokatie is dijkvak 35 in het ringdeel bij Terwolde
met een faalkans van 1/120 per jaar.
Indien in de zwakste vijf dijkvakken maatregelen worden getroffen tegen het
faalmechanisme Opbarsten en piping, kan de overstromingskans worden gereduceerd
met een factor twee tot 1/120 per jaar. Het aanpakken van het faalmechanisme
Opbarsten en piping in de zwakste 25 dijkvakken resulteert in een kansreductie met
een factor tien tot 1/520 per jaar. Een deel van mogelijk te treffen maatregelen is
mogelijk al aanwezig1.
Het berekeningsresultaat voor het mechanisme piping heeft het waterschap doen
besluiten aanvullend grondonderzoek uit te gaan voeren voor de derde toetsing. Dit
onderzoek is uitgevoerd in de afrondingsfase van voorliggend rapport en heeft hierin
geen plek kunnen krijgen. Naar informatie van het waterschap is dankzij het
aanvullend onderzoek uiteindelijk circa 80% van de dijkring voldoende beoordeeld
voor het mechanisme piping.
De vraag is of hiermee ook is gezegd dat de overstromingskans bij beschikbaarheid
van de gegevens van het aanvullende grondonderzoek significant kleiner zou zijn. In
dit kader is een advies van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) van belang.
Het ENW concludeert in haar analyse van overstromingskansen voor het mechanisme
piping, bepaald met de methode VNK2 dat deze betrouwbaar en reëel lijken. [ENW
2010, Piping, realiteit of rekenfout?] De huidige toets- en ontwerpregels lijken
daarmee tot een te optimistische benadering te leiden. ENW adviseert te bezien wat
een en ander voor de huidige toets- en ontwerppraktijk betekent.

1

Uit interne communicatie is opgetekend dat er in het verleden kleikisten zijn aangebracht bij pipinggevoelige
dijkvakken. Revisietekeningen die deze uitspraak kunnen bevestigen zijn echter niet aangetroffen.
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Figuur 2: Faalkansen per dijkvak voor dijkring 52 (per jaar).

Door de uitvoering van het Ruimte voor de Rivier-programma zullen de maatgevende
waterstanden afnemen. Op basis van de streefpeilen (HR 1996) die RvR wil realiseren
is bepaald dat de overstromingskans daalt van >1/100 per jaar naar 1/140 per jaar.
Op vakniveau dalen de faalkansen gemiddeld met ongeveer een factor 3. Deze factor
is afhankelijk van de waterstandsverlaging die op de locatie van het dijkvak kan
worden gerealiseerd. Door het niet meenemen van de werkelijk optredende
waterstandsverlaging maar ‘slechts’ van het streefpeil HR1996, worden de faalkansen
van de dijkvakken ter plaatse van een RvR-maatregel overschat.
Door aanvullend aan Ruimte voor de Rivier maatregelen te treffen tegen het
faalmechanisme Opbarsten en piping is de overstromingskans verder omlaag te
brengen. Met maatregelen in 7 vakken is de overstromingskans tot ongeveer 1/500
per jaar te verkleinen. Met maatregelen in 15 resp. 25 vakken is de overstromingskans
te reduceren tot ongeveer 1/1.000 resp. 1/2.000 per jaar.
Gevolgen van overstromingen
Hooggelegen elementen zoals wegen, spoorlijnen en regionale waterkeringen kunnen
het overstromingsbeeld beïnvloeden. Uit de overstromingsbeelden blijkt dat de
spoorlijnen en rijkswegen hooguit zorgen voor een tijdelijke vertraging van de
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overstroming, maar binnen korte tijd na een doorbraak echter ook overstromen. Alleen
de regionale kering bij De Worp-Noord heeft een compartimenterende werking.
De schade is sterk afhankelijk van de doorbraaklocatie. Door het hellende karakter van
de dijkring zal de schade én het aantal slachtoffers het grootst zijn bij een
bovenstroomse doorbraak (Cortenoever), en het kleinst bij een benedenstroomse
doorbraak (Bastion). In geval van een doorbraak bij Cortenoever bedraagt de
economische schade ongeveer 750 miljoen euro en is het maximale aantal slachtoffers
ongeveer 50 (zonder evacuatie). In geval van een doorbraak bij Bastion is de
economische schade daarentegen 30 miljoen euro en zijn maximaal ongeveer 2
slachtoffers te verwachten (zonder evacuatie). De schade die optreedt in dijkring 11
als gevolg van een doorbraak bij Bastion (maximaal €275 miljoen en 16 slachtoffers)
is niet meegenomen omdat het schade betreft die buiten de ringdeelgrenzen van
dijkring 52 valt.
Overstromingsrisico
Het overstromingsrisico kan op verschillende manieren worden uitgedrukt (Tabel 1).
Op basis van de combinaties van scenariokansen en gevolgen zijn de jaarlijkse
verwachtingswaarden van schade en slachtoffers berekend. De verwachtingswaarde
van het economisch risico voor dijkring 52 is circa 9 M€/jaar. De verwachtingswaarde
van het slachtofferrisico is circa 0,1 tot 0,2 slachtoffers/jaar.
Economisch
risico

Slachtofferrisico

Tabel 1:

Verwachtingswaarde economische schade (euro
per jaar)

9 miljoen

Gemiddelde economische schade per
overstroming (euro)

330 miljoen

Economische schade bij het zwaarste beschouwde
scenario(euro)

750 miljoen

Verwachtingswaarde (slachtoffers per jaar)

0,13

Gemiddeld aantal slachtoffers per overstroming
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Maximaal aantal slachtoffers bij het zwaarste
beschouwde scenario

50

Plaatsgebonden risico (per jaar)

Ten noorden van de spoorlijn
Deventer-Apeldoorn en rond
Zutphen: veelal groter dan
1/10.000 per jaar

Lokaal individueel risico (per jaar)

Ten noorden van de spoorlijn
Deventer-Apeldoorn ligt het
risico tussen de 1/100.000 en
1/10.000 per jaar

Resultaten risicoberekeningen voor dijkring 52.

Aanbevelingen
•
Het verdient aanbeveling de lokatie en afmeting van in het verleden aangelegde
kleikisten in kaart te brengen. Deze informatie kan tot een aanzienlijke reductie in
de faalkans van het mechanisme piping zorgen.
•
Indien de kans op een overstroming verlaagd dient te worden, dan verdient het
aanbeveling om allereerst maatregelen te treffen tegen opbarsten en piping, daar
waar de kans op het optreden van dit faalmechanisme het grootste is.
•
Voor een goed inzicht in de veiligheid van deze dijkring is gebleken dat kwalitatief
goede gegevens van de ondergrond, verkregen uit boringen en zeefkrommen
dieper dan 1,5 meter en buiten de kernzone cruciaal zijn. Het uitbreiden van de
gegevensset met boringen en zevingen tot minstens 2 meter diep en tot in de
(buiten)beschermingszone van de waterkering wordt aanbevolen.
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Technische samenvatting

Dit rapport behelst de resultaten van de risicoanalyse die is verricht voor dijkring 52
Oost Veluwe 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:
De berekening van overstromingsrisico’s in VNK2 omvat de volgende stappen:
1. De schematisering van de dijkring
2. De berekening van faalkansen
3. De berekening van scenariokansen
4. De berekening van de gevolgen
5. Het combineren van de scenariokansen en de gevolgen
6. De berekening van het overstromingsrisico
1. De schematisering van de dijkring
Dijkringgebied 52 Oost-Veluwe is gelegen op de westoever van de IJssel. De dijkring
wordt begrensd door de hoge gronden van de Veluwe en waterkeringen van de
categorie a met een totale lengte van 63 km. (zie Figuur i-1).
De dijkring is onderverdeeld in 57 vakken. In dijkring 52 liggen in totaal 16
kunstwerken: 7 gemalen, 2 coupures, 1 uitwateringssluis, 1 keersluis, 4
effluentleidingen en een kistdam bij een voormalig gemaal. Per vak en per kunstwerk
zijn faalkansen bepaald. Hierbij zijn 2 gemalen, de effluentleidingen en de kistdam niet
meegenomen omdat deze naar verwachting een verwaarloosbare bijdrage op het
overstromingsrisico hebben.
Dijkring 52 is ingedeeld in 7 ringdelen. Een ringdeel is dusdanig gedefinieerd dat het
overstromingspatroon per ringdeel gelijk is, ongeacht de exacte breslocatie. Bij de
definitie van ringdelen speelt de aanwezigheid van elementen die een kerende functie
kunnen vervullen een belangrijke rol (Tabel 2).
Ringdeel

Dijkpaal

Scheidend element

1

51 – 277

n.v.t.

2

277 – 349

N345

3

349 – 372

N790 (compartimenteringskering)

4

372 – 385

Spoordijk Apeldoorn Deventer

5

385 – 511

Meermuidenseweg (compartimenteringskering)

6

511 – 647

Geen (ringdeel was te lang)

7

647 – 682

Aansluiting op Apeldoorns Kanaal

Tabel 2:

Ringdeel definities.

De ringdelen en doorbraaklocaties zijn weergegeven in Figuur 3.
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Figuur 3:

Breslocaties en ringdelen dijkring 52.

2. De berekening van faalkansen
Per vak zijn kansen bepaald op falen door Overloop en golfoverslag, Afschuiving van
het binnentalud, Opbarsten en piping en Beschadiging van de bekleding. Er zijn
voldoende gegevens beschikbaar om voor alle vakken een (al dan niet conservatieve)
faalkans te berekenen.
Het mechanisme Overloop en golfoverslag is vooral van belang voor de vakken in het
zuiden van de dijkring. Dijkvak 1 tot en met 10 (dp 51 – 150), dijkvak 14 tot 17 (dp
193 – 237) en dijkvak 20 tot 26 (dp 267 – 348) worden gedomineerd door dit
faalmechanisme. De kans op Overloop en golfoverslag varieert van 1/700 tot
1/410.000 per jaar voor de dijkvakken.
Het mechanisme Opbarsten en piping is met name van belang voor de dijken in de
noordelijke helft van de dijkring. Concentraties van zwakke vakken zijn dijkvak 31 tot
38 (dp 400 – 493) en dijkvak 47 tot 50 (dp 545 – 602). De faalkansen variëren hierin
van 1/120 tot 1/6.700 per jaar. Deze hoge faalkansen worden veroorzaakt door de
heterogene opbouw van de ondergrond in combinatie met een tekort aan nauwkeurige
gegevens.
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Over grote delen van de dijkring is niet bekend of er een deklaag aanwezig is in het
voorland en wat de dikte van die deklaag is. Opbarsten en piping is daarom het
dominante faalmechanisme in deze dijkring.
Vanwege de onzekerheid van grondopbouw heeft het waterschap aanvullende
onderzoeken uitgezet. Deze onderzoeken zijn ten tijde van dit schrijven in uitvoering
en derhalve niet meegenomen. In het verleden zijn er bij de hoogwaters van 1993 en
1995 zandmeevoerende wellen geconstateerd. Dit bevestigt de gevoeligheid van het
gebied voor het faalmechanisme Opbarsten en piping.
De faalmechanismen afschuiving binnentalud en beschadiging bekleding hebben geen
significante invloed op de faalkans van de dijkring. De berekende kansen voldoen aan
de verwachting met betrekking tot de resultaten van de 2e en 3e toetsronde en de
informatie van de beheerder.
De kunstwerken leveren een beperkte maar niet te verwaarlozen bijdrage aan de
totale overstromingskans. Het zwakste kunstwerk, de keersluis Het Bastion heeft een
faalkans van 1/1.500 per jaar. Uitwateringssluis Nieuwe Wetering en de coupures
Gelderse Toren en De Worp hebben faalkansen van 1/2.300, 1/5.600 en 1/5.000 per
jaar. De overige kunstwerken hebben faalkansen die lager zijn dan 1/20.000 per jaar
en dragen nauwelijks bij.
Het combineren van de faalkansen van de vakken en kunstwerken levert een ringkans
op die kleiner is dan 1/100 per jaar. De twaalf zwakste vakken domineren de ringkans
met een bijdrage van 61%. Indien de aanvullende gegevens aantonen dat er overal
afdekkende kleilagen aanwezig zijn, kan de overstromingskans reduceren tot 1/520
per jaar.
3. De berekening van scenariokansen
Voor dijkring 52 is aangenomen dat bij een dijkdoorbraak ontlasting optreedt volgens
het zwakste schakel principe. Dit betekent dat de kans op meervoudige doorbraken
wordt verwaarloosd en dat een zwakker vak faalt voor een sterker vak. De keuze voor
ontlasten volgens het zwakste schakel principe is gebaseerd op het feit dat binnen
dijkring 52 een aantal vakken langs de IJssel voorkomt met een relatief hoge faalkans
ten opzichte van de overige vakken. De zwakke vakken liggen voor dijkring 52 veelal
in de stoomafwaarts gelegen ringdelen. Het is aannemelijk dat de zwakke ringdelen
stroomafwaarts eerder falen dan de sterke ringdelen.
Omdat overal sprake is van ontlasten is het aantal scenario’s gelijk aan het aantal
ringdelen. De berekende scenariokansen zijn weergegeven in Tabel 3.
Uit de tabel blijkt dat drie van de zeven scenario’s (scenario 5, 6, en 1) zorgen voor
een kansbijdrage van 98,7%. De overige scenario’s (scenario 7, 3, 2 en 4) hebben een
zeer geringe kansbijdrage. Dit komt overeen met de geringe lengte van die vier
ringdelen.
Scenario

Scenariokans (per jaar)

5

Terwolde

1/100

6

De Nijensteen

1/170

1

Cortenoever

1/320

7

Bastion

1/7.000

3

De Worp Noord

1/9.000

2

’t Schol

<1/1.000.000

4

De Worp Zuid

<1/1.000.000

Tabel 3:

Scenariokansen.
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4. De berekening van de gevolgen
In VNK2 worden de gevolgen parallel aan de kansen berekend om de doorlooptijd van
het project te beperken. Gevolgberekeningen zijn uitgevoerd voor verschillende
belastingcondities. Daarbij is uitgegaan van de standaard maatgolf (MHW) met een
overschrijdingsfrequentie van 1/1.250 per jaar, de standaard maatgolf +1
decimeringhoogte met een overschrijdingsfrequentie van 1/12.500 per jaar, en de golf
standaard maatgolf -1 decimeringhoogte met een overschrijdingsfrequentie van 1/130
per jaar.
Het effect van evacuatie is meegenomen door per scenario een kans te hanteren dat
een bepaalde mate van evacuatie heeft plaatsgevonden. Voor het project VNK2 zijn de
kansen op een evacuatie-deelscenario (conditionele kans) met de bijbehorende
evacuatiefracties voor alle dijkringen bepaald. VNK2 sluit hierbij aan bij de resultaten
van het project Waterveiligheid 21e eeuw (WV21). Voor dijkring 52 zijn de volgende
parameterwaarden gehanteerd (Tabel 4):
Deelscenario
Overstroming kort van tevoren
verwacht of onverwacht
Overstroming ruim van tevoren
verwacht
Tabel 4:

1. Geen evacuatie

Evacuatiefractie (-)

Conditionel
e kans (-)

0,00

0,10

2. Ongeorganiseerde evacuatie

0,59

0,04

3. Ongeorganiseerde evacuatie

0,80

0,25

4. Georganiseerde evacuatie

0,89

0,60

Evacuatie-deelscenario´s met bijbehorende conditionele kansen en evacuatiefracties.

De resultaten van de overstromingsberekeningen zijn weergegeven in Tabel 5 en
Tabel 6. Het scenario “Cortenoever” heeft de grootste gevolgen in termen van de
economische schade en het aantal slachtoffers.

Ringdeel / breslocatie

Cortenoever

‘t Schol

Terwolde

De Nijensteen

De Worp Zuid

De Worp Noord
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Omschrijving

Schadebedrag (M€) per evacuatie-deelscenario
1*

2*

3*

4*

TP

868

864

863

862

TP + 1D

988

984

982

981

TP - 1D

648

646

645

644

TP

621

619

618

617

TP + 1D

750

746

744

744

TP - 1D

413

411

411

410

TP

501

498

498

497

TP + 1D

569

566

565

564

TP - 1D

420

417

417

416

TP

552

548

547

547

TP + 1D

608

605

604

603

TP - 1D

475

472

471

471

TP

294

292

292

292

TP + 1D

357

354

352

352

TP - 1D

75

74

74

73

TP

74

73

73

73

TP + 1D

82

81

81

80

TP - 1D

62

62

62

61

Ringdeel / breslocatie

Bastion

Omschrijving

Schadebedrag (M€) per evacuatie-deelscenario
11

21

31

41

TP

27

27

27

27

TP + 1D

49

49

49

49

TP - 1D

5

5

5

5

* Nummering evacuatie-deelscenario’s correspondeert met nummering in Tabel 4.
Tabel 5:

Schadebedragen per overstromingsscenario.

Ringdeel / breslocatie

Cortenoever

‘t Schol

Terwolde

De Nijensteen

De Worp Zuid

De Worp Noord

Bastion

Omschrijving

Slachtoffers per evacuatie-deelscenario
1*

2*

3*

4*

TP

48

19

10

5

TP + 1D

60

25

12

7

TP - 1D

31

13

6

3

TP

36

15

7

4

TP + 1D

48

20

10

5

TP - 1D

20

8

4

2

TP

31

13

6

3

TP + 1D

37

15

7

4

TP - 1D

25

10

5

3

TP

35

14

7

4

TP + 1D

39

16

8

4

TP - 1D

29

12

6

3

TP

20

8

4

2

TP + 1D

28

11

6

3

TP - 1D

9

4

2

1

TP

9

4

2

1

TP + 1D

12

5

2

1

TP - 1D

5

2

1

1

TP

2

1

0

0

TP + 1D

3

1

1

0

TP - 1D

0

0

0

0

* Nummering evacuatie-deelscenario’s correspondeert met nummering in Tabel 4.
Tabel 6:

Slachtoffers per overstromingsscenario.

5. Het combineren van scenariokansen en gevolgen
Het leggen van de relatie tussen de scenariokansen en de overstromingsberekeningen
heeft plaatsgevonden op basis van ontwerppunten. Een ontwerppunt beschrijft de
meest waarschijnlijke belastingcondities bij falen. Voor alle scenario’s is de
overstromingssom uit de gevolgenmatrix gekozen waar het ontwerppunt het dichtst bij
ligt. Behalve voor Scenario 4 De Worp Noord. Voor dit scenario is gekozen voor een
koppeling met de MHW + decimeringhoogte overstromingssom. Hiervoor is gekozen
omdat een koppeling met de MHW overstromingssom leidt tot een onderschatting van
het overstromingsrisico.
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Door te koppelen met de overstromingssom MHW + decimeringhoogte worden het
economisch risico en het slachtofferrisico mogelijk overschat, maar is in elk geval
sprake van een conservatieve benadering.
Gevolgenmatrix
Omschrijving

Debiet (m3/s)

Ontwerppunt
Debiet Lobith
(m3/s)

MHW

15.990

13.109

+1decimering

18.580

-1decimering

12.960

MHW

15.990

+1decimering

18.580

-1decimering

12.960

MHW

15.990

+1decimering

18.580

-1decimering

12.960

MHW

15.990

+1decimering

18.580

-1decimering

12.960

MHW

15.990

+1decimering

18.580

-1decimering

12.960

Scenario

1

2

3

4

5

6

7

Cortenoever

’t Schol

De Worp Zuid

De Worp Noord

Terwolde

De Nijensteen

Bastion

Tabel 7:

MHW

15.990

+1decimering

18.580

-1decimering

12.960

MHW

15.990

+1decimering

18.580

-1decimering

12.960

Best fit
(m3/s)

12.960
17.295
18.580

16.130

15.990

16.608
18.580

11.615

12.960
12.367

12.960
15.405

15.990

Geselecteerde overstromingsscenario’s.

6. De bepaling van het overstromingsrisico
Op basis van de combinaties van scenariokansen en gevolgen zijn de jaarlijkse
verwachtingswaarden van schade en slachtoffers berekend. De verwachtingswaarde
van het economisch risico voor dijkring 52 is circa 9 M€/jaar. De verwachtingswaarde
van het slachtofferrisico is circa 0,1 tot 0,2 slachtoffers/jaar.
De verwachtingswaarden zijn ook per ha weergegeven op een kaart van het
dijkringgebied. Daarnaast zijn de jaarlijkse overschrijdingskansen van schade en
slachtoffers bepaald en weergegeven in FN-curven. De verwachtingswaarden van
schade en slachtoffers zijn in Tabel 8 en Tabel 9 opgenomen.
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scenario

Doorbraaklocatie

Economisch risico *

bijdrage
scenario's

totaal (€/jr)

bijdrage

cumulatief

16,0%

2,04E+06

22,1%

22,1%

Scenario 1

Cortenoever

Scenario 2

’t Schol

0,0%

1,92E+01

0,0%

22,1%

Scenario 3

De Worp Zuid

0,6%

3,29E+04

0,4%

22,5%

Scenario 4

De Worp Noord

0,0%

3,81E-01

0,0%

22,5%

Scenario 5

Terwolde

52,4%

4,33E+06

46,8%

69,3%

Scenario 6

de Nijensteen

30,3%

2,84E+06

30,7%

100,0%

Scenario 7

Bastion

0,7%

3,87E+03

0,0%

100,0%

Totaal

9,25E+06

* Het risico is bepaald over de vier evacuatie-deelscenario’s tezamen.
Tabel 8:

scenario

Verwachtingswaarden economisch risico (mijoen euro per jaar).

doorbraaklocatie

Slachtofferrisico*

Bijdrage
scenario's

totaal (1/jr)

bijdrage

cumulatief

16,0%

2,31E-02

18,5%

18,5%

Scenario 1

Cortenoever

Scenario 2

’t Schol

0,0%

2,90E-06

0,0%

18,5%

Scenario 3

De Worp Zuid

0,6%

5,41E-04

0,4%

18,9%

Scenario 4

De Worp Noord

0,0%

1,29E-08

0,0%

18,9%

Scenario 5

Terwolde

52,4%

6,03E-02

48,2%

67,1%

Scenario 6

de Nijensteen

30,3%

4,11E-02

32,9%

100,0%

Scenario 7

Bastion

0,7%

5,50E-05

0,0%

100,0%

Totaal

1,25E-01

* Het risico is bepaald over de vier evacuatie-deelscenario’s tezamen.
Tabel 9:

Verwachtingswaarden slachtofferaantallen per scenario (per jaar).

13

1

Inleiding

1.1

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

1.2

Projectopdracht Veiligheid van Nederland in Kaart
Het project VNK2 wordt uitgevoerd door de Waterdienst in opdracht van het
Directoraat Generaal Water van het Ministerie 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 verlagen. VNK2 levert zo
basisinformatie voor politiek-maatschappelijke afwegingen ten aanzien van
investeringen in de waterveiligheid van Nederland.
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1.3

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

•

•

Een overstromingskans is de kans dat zich in een dijkring daadwerkelijk een
overstroming voordoet. Een overstromingskans geeft dus een beeld van de
werkelijke conditie van een dijkring. Een overschrijdingskans uit Waterwet betreft
een normwaarde. De werkelijke 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 VNK2 op hoofdlijnen
In het project VNK2 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 4 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 [6] en het achtergrondrapport [12].
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Kansenspoor

Gevolgenspoor

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

Vak 1

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.
Ringdeel 2

Vak 3
Vak 5

Vak 4

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

Faalkans per
faalmechanisme
Overloop
Piping

Faalkans per
vak

1
2

KansOver,1
KansOver,2

KansPip,1
KansPip,2

Kans1
Kans2

3
4

KansOver,3
KansOver,4

KansPip,3
KansPip,4

Kans3
Kans4

5
Combin

KansOver,5
KansOver

KansPip,5
KansPip

Kans5
Overstr, kans

Ringdeel 1

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

Scenario 1 (zie stap 3)

Uit de combinatie van de kansen per
faalmechanisme per vak volgt de kans op
een overstroming ergens in de dijkring. Bij
het combineren van de faalkansen wordt
rekening gehouden met afhankelijkheden
tussen faalmechanismen en vakken.

Stap 3
Bereken scenariokansen door op basis van de
kansen per vak te berekenen wat de kans is
dat er in bijv. ringdelen 1 en 2 tegelijk een
bres optreedt. De scenariokansen zijn nodig
om de koppeling tussen kansen en gevolgen te
kunnen maken.
Scenario
1

Scenariokans
Scenariokans1

2
3

Scenariokans2
Scenariokans3

Som

Overstromingskans

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.

Scenario 2 (zie stap 3)

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

Ringdeel 1

Ringdeel 2

1

Faalt

Faalt niet

2

Faalt niet

Faalt

3

Faalt

Faalt

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

Scenario 3

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

Schade

Slachtoffers

1
2

E1
E2

N1
N2

3

E3

N3

Risicoberekening
Bereken op basis van de scenariokansen- en gevolgen per scenario de verwachtingswaarden van de schade
en het aantal slachtoffers,.
Scenario
Scenariokans x Schade
Scenariokans x Slachtoffers
Een verwachtingswaarde is
een gewogen gemiddelde
1
Scenariokans1 x E1
Scenariokans1 x N1
van alle mogelijke
2
Scenariokans2 x E2
Scenariokans2 x N2
uitkomsten, met als
3
Scenariokans3 x E3
Scenariokans3 x N3
gewichten de kansen op die
Som
Verwachtingswaarde schade
Verwachtingswaarde slachtofferaantal
waarden.
Figuur 4. De rekenmethode van VNK2.
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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 5). 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 5:

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 3.1. De faalmechanismen
zettingsvloeiing, afschuiven voorland, afschuiven buitentalud, microstabiliteit en
verweking worden binnen VNK2 niet meegenomen. De redenen hiervoor zijn divers en
houden verband met de volgende zaken:
•
Niet alle mechanismen leiden direct tot bezwijken.
•
Voor sommige mechanismen is er nog een kennistekort of zijn de gegevens
onvoldoende beschikbaar.
•
Mechanismen hebben een sterk tijdsafhankelijk karakter waardoor de modellering
met het VNK2-instrumentarium niet mogelijk is of tot onvoldoende betrouwbare
antwoorden zal leiden.
Bij de berekening van faalkansen en overstromingskansen spelen onzekerheden een
centrale rol. Als de belasting op een waterkering groter is dan de sterkte, zal de kering
bezwijken. Omdat er onzekerheden bestaan ten aanzien van zowel de belastingen als
de sterkte-eigenschappen van waterkeringen, is het onzeker of een waterkering in een
gegeven periode zal bezwijken. Anders gezegd: er bestaat een kans dat de
waterkering bezwijkt. Onzekerheden ten aanzien van belastingen en sterkteeigenschappen vormen dus de basis van de overstromingskans: zonder onzekerheden
is de kans dat een kering bezwijkt nul of één.
Op basis van de berekende faalkansen per vak/kunstwerk en faalmechanisme kan de
kans op een overstroming worden berekend. Dit is de kans dat zich ergens een
doorbraak zal voordoen. Niet elke doorbraak heeft echter dezelfde gevolgen. Om het
overstromingsrisico te bepalen is het zodoende nodig om voor de vele mogelijke
(combinaties van) doorbraken de kansen en gevolgen te bepalen. Het verloop van een
overstroming dat hoort bij een bepaalde doorbraak of combinatie van doorbraken
wordt een overstromingsscenario genoemd. De kansen op de verschillende
overstromingsscenario’s worden bepaald op basis van de berekende faalkansen per
vak en kunstwerk.
Door de provincies zijn onder begeleiding van VNK2 voor een aantal breslocaties
overstromingsberekeningen gemaakt, voor verschillende belastingsituaties [13]. 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.
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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 1 wordt nader op deze weergaven van het risico
ingegaan.
1.5

Leeswijzer
De resultaten van VNK2 zullen per dijkringgebied worden vastgelegd in afzonderlijke
dijkringrapporten. In het voorliggende rapport worden de bevindingen gepresenteerd
van de berekeningen die zijn uitgevoerd voor Dijkring 52 Oost-Veluwe. Deze
bevindingen zijn in nauwe samenwerking met waterschap Veluwe, provincie
Gelderland en de ingenieursbureaus tot stand gekomen.
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de algemene gegevens van het dijkringgebied:
de ligging, de karakteristieke kenmerken van de aanwezige dijken en kunstwerken, de
hoogteligging, infrastructuur en de ligging van steden komen aan bod. Er wordt op
hoofdlijnen aangegeven welke brongegevens en welke methodes zijn toegepast om de
invoer van PC-Ring te genereren. Detailinformatie is terug te vinden in het
achtergrondrapport [12].
In hoofdstuk 3 wordt de berekende overstromingskans van de dijkring gepresenteerd.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar de bijdragen aan de overstromingskans van
dijken, duinen en kunstwerken en van de verschillende faalmechanismen. Tevens
wordt ingegaan op de identificatie van vakken met relatief grote overstromingskansen.
Hoofdstuk 4 beschrijft de belangrijkste overstromingsscenario’s die zijn vastgesteld
met behulp van de ScenarioTool. Hierin komen de scenariokansen en de
ontwerppunten van de scenario’s aan de orde.
Hoofdstuk 5 gaat nader in op de overstromingsberekeningen zoals die in opdracht van
de provincie zijn gemaakt. De belangrijkste resultaten ten aanzien van de gevolgen
(schade en slachtoffers) en het effect van evacuatie komt hier aan de orde. Vervolgens
wordt ingegaan op de koppeling met behulp van de RisicoTool van de ontwerppunten
van de scenario’s aan de gevolgen.
Hoofdstuk 6 beschrijft het overstromingsrisico van de dijkring. Zowel het economische
risico als het slachtofferrisico wordt besproken en de meest risicovolle delen van het
dijkringgebied worden benoemd.
Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van de uitgevoerde gevoeligheidsanalyses. Ten
slotte worden in hoofdstuk 8 de conclusies en aanbevelingen gegeven.
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2

Gebiedsbeschrijving en schematisatie

In dit hoofdstuk worden de gebiedskenmerken van dijkringgebied 52 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

Dijkringgebied 52
Dijkringgebied 52 Oost-Veluwe omvat de waterkering op de westoever van de rivier de
IJssel, lopende van Dieren stroomafwaarts in het zuiden tot Hattem in het noorden.
Aan de noord-, west- en zuidzijde wordt het dijkringgebied begrensd door de hoge
gronden van de Veluwe. Als specifieke westgrens van de dijkring wordt het Apeldoorns
Kanaal gehanteerd. De waterkering beschermt de polders Oosterwolde-Oldebroek,
Hattem en Terwolde tegen overstroming. Het oppervlak van het dijkringgebied
bedraagt ca. 31.100 hectare (zie Figuur 6) [14].
De dijkring heeft een normfrequentie van 1/1.250 per jaar. Dat betekent dat de
waterkering een hydraulische belasting, met een kans op voorkomen van 1/1.250 per
jaar, moet kunnen keren. Het buitenwater dat gekeerd wordt, is de rivier de IJssel.
Langs sommige delen ligt de dijk direct aan de IJssel, maar soms liggen er flinke
stukken uiterwaard tussen de IJssel en de dijk in. Deze uiterwaarden worden soms
door een lagere zomerdijk beschermd.
Het gebied dat nu dijkring 52 beslaat, was in de Middeleeuwen onderdeel van ‘Het
Kwartier van de Veluwe’ dat in 1339 met nog drie andere kwartieren verheven werd
tot het Hertogdom Gelre. Het Hertogdom bleef zelfstandig tot 1473, toen het 20 jaar
lang in bezit kwam van de Hertogen van Bourgondië. In 1493 werd Gelre weer
zelfstandig tot 1543, toen Gelre werd afgestaan aan de Spaanse Koning waarmee het
onderdeel van de Habsburgse Nederlanden. Als gevolg van de Tachtigjarige Oorlog
werd het Noordelijke deel van het Hertogdom Gelre, waaronder het Kwartier van de
Veluwe, in de Unie van Utrecht afgesplitst van de rest. Dit deel werd als het gewest
Gelderland onderdeel van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1579). Dit
Gewest en later de Provincie Gelderland is daarna steeds onderdeel gebleven van wat
later het Koninkrijk der Nederlanden zou worden.
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Figuur 6:

Dijkringgebied 52 Oost-Veluwe.

De laatste overstroming is opgetreden in 1926 (Figuur 7) toen de dijken doorbraken
bij Brummen (locatie 2 en 4) en Voorst (locatie 3). Het overstroomde gebied is een
relatief klein gedeelte van dijkring 52. Vermoedelijk komt dit doordat de Baakse
overlaat (locatie 17) de waterstand op de IJssel heeft verlaagd. Over schade en
slachtoffers in het gebied zijn geen gegevens bekend. Ververs en Klijn geven in [15]
een beschrijving van de overstromingen in 1926.
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Figuur 7:

2.1.1

Overstromingsgebieden in Midden-Nederland in 1926 [15].

Beschrijving van het gebied
Deze paragraaf bevat een korte beschrijving van het dijkringgebied met betrekking tot
grondgebruik, bevolkingscentra, bodemtypen, hoogteligging, watersysteem,
infrastructuur en de keringen.
Grondgebruik
Binnen dijkring 52 is de voornaamste vorm van landgebruik grasland / weiland al is er
ook sprake van akkerbouw. De graslanden/weilanden worden veelal gebruikt voor
veeteelt. De veeteelt omvat voornamelijk melkveehouderij, intensieve veehouderij en
rundveehouderij. Een deel van het grondgebied dat bedekt is met grasland / weiland
heeft als functie natuurgebied in plaats van veeteelt. Er is relatief weinig ruimte in
gebruik voor infrastructuur en stedelijke bebouwing (zie Figuur 8). Stedelijk gebied is
voornamelijk geconcentreerd in de drie woonkernen Apeldoorn, Brummen en Twello.
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Figuur 8:

Verdeling van het grondgebruik in dijkring 52.

Bevolkingsconcentratie
Binnen dijkringgebied 52 liggen zeven gemeenten. In Tabel 10 zijn de relevante
kentallen van deze gemeenten weergegeven [16]. Alleen de gemeente Voorst valt
volledig binnen dijkringgebied 52, de anderen liggen gedeeltelijk buiten de dijkring en
doorgaans op hoge grond. In een aantal gevallen (Deventer, Zutphen) is maar één
buurtschap van de gemeente in het dijkringringgebied gelegen.
De grootste bevolkingconcentraties in het dijkringgebied bevinden zich te Apeldoorn,
Brummen en Twello. Wel moet worden opgemerkt dat een erg groot deel van
Apeldoorn op hoge grond ligt en dat de bevolking daarvan buiten de dijkring valt.
Inwoneraantal (per
1-1-2009)

Oppervlakte (km2)

155.775

61,47

Deventer (Ov)

2.360

4,94

De Worp

Zutphen (Gld)

2.580

5,03

Hoven

Rheden (Gld)

1.010

5,30

Spankeren

Epe (Gld)

2.940

30,94

Gemeente
Apeldoorn (Gld)

Plaatsen, dorpen en gehuchten
Klarenbeek, Beemte-Broekland, Apeldoorn

Oene, Boshoek, Geerstraat
Appen, Bussloo, De Kar, De Vecht, De Wijk,
Duistervoorde, Gieteloo, Klaarenbeek,
Klein-Amsterdam, Nijbroek, Posterenk,
Spekhoek, Steenenkamer, Terwolde,
Teuge, Twello, Voorst, Wilp, WilpAchtehoek

Voorst (Gld)

23.380

Brummen (Gld)

11.040

65,81

Hall, Leuvenheim, Brummen

1.480

28,47

Veessen, Vorchten, Lage Land

670

12,53

Welsum, Marle

Heerde (Gld)
Olst-Wijhe (Ov)
Tabel 10:

Kentallen gemeenten binnen dijkring 52 (de genoemde plaatsen, dorpen en
gehuchten zijn alleen die binnen dijkringgebied 52 vallen).
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Bodemprofielen en hoogteligging
Grote delen van het rivierlandschap zijn vlak met hoogteverschillen kleiner dan een
0,5 m. Dit hangt samen met de aanwezigheid van een laag rivierklei die afgezet is op
het zwak golvende dekzandlandschap. Daardoor werden de oorspronkelijke
hoogteverschillen verkleind. De ondergrond van het IJsseldal bestaat uit kleiige
rivierafzettingen. Verder van de rivierloop zijn lichte, meer zandige oeverwallen
gevormd. Door voortdurende stroomverlegging van de rivier zijn kronkelwaarden
ontstaan. Sommige oude lopen van de IJssel zijn nog als sloten in het landschap terug
te zien.

Figuur 9:

AHN-gegevens dijkring 52.

De ondergrond van het uitgestrekte Rijndal bestaat uit zware klei. Dit is door lage
stroomsnelheden afgezet. In de laagste delen van het stroomdal ontstonden de
komgronden met zeer fijne zware klei. Nabij de bedding van de rivier bezonk grover,
zandiger materiaal. De meeste dorpskernen liggen langs de rand van het hooggelegen
Veluwe (Dieren, Brummen, Apeldoorn, Wapenveld). In Figuur 9 is een hoogtekaart van
dijkringgebied 52 opgenomen gebaseerd op het Actueel Hoogtebestand Nederland
(AHN).
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Watersysteem
De hoogwaterdreiging voor dijkring 52 komt vanuit de IJssel. Aangezien de IJssel zich
hier nog in het bovenrivierengebied bevindt wordt hoogwater voornamelijk veroorzaak
door hoge afvoeren op de Rijn. Bij maatgevende omstandigheden is het debiet op de
IJssel 2461 m3/s. De waterstanden variëren van NAP +11,1 m bij Dieren tot NAP +5,4
m bij Wapenveld.
Dijkringgebied 52 kan ruwweg opgedeeld worden in 2 gedeelten. Het zuidelijke deel is
begrensd door de Voorsterbeek. De Voorsterbeek loopt van west naar oost ongeveer
parallel aan de A1 door het dijkringgebied heen. Ten zuiden van de Voorsterbeek ligt
het gebied relatief hoog ten opzichte van de IJssel, en het watersysteem wordt
gekarakteriseerd door van west naar oost gerichte beken en andere watergangen.
Deze wateren af van de hoge gronden van de Veluwe en het water wordt bij een
aantal gemalen uitgeslagen op de IJssel.

Figuur 10: Watersysteem dijkring 52

Ten noorden van de Voorsterbeek ligt het gebied relatief laag ten opzichte van de
IJssel, en vormt het een soort van kom (zie Figuur 9). Het watersysteem daar wordt
gekarakteriseerd door van Zuid naar Noord lopende weteringen. In Figuur 10 zijn de
belangrijkste waterlopen in het watersysteem weergegeven.
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Infrastructuur
Infrastructurele werken, vooral rijkswegen en spoorlijnen, liggen vaak op een
verhoogd grondlichaam. Deze elementen hebben geen waterkerende functie en
bovendien is de sterkte ervan niet bekend. Wel is bekend dat deze elementen water
tijdelijk kunnen keren en daarmee eveneens tijdelijk een compartimentering
veroorzaken.
Dijkringgebied 52 wordt doorsneden door een aantal relevante infrastructurele werken,
zoals de Rijkswegen A1 en A50 en de spoorlijnen Apeldoorn-Deventer en ApeldoornZutphen (Figuur 11) Deze laatste komt ten oosten van Apeldoorn het dijkringgebied
binnen en verlaat het dijkringgebied bij de spoorbrug over de IJssel bij Hoven. De lijn
Apeldoorn-Deventer komt ook ten oosten van Apeldoorn het gebied binnen (iets
noordelijker dan de lijn Apeldoorn-Zutphen) en steekt de IJssel over bij De Worp.

Figuur 11: Infrastructuur dijkring 52

De A50 komt het gebied in vanuit de hoge gronden van de Veluwe ten zuiden van
Apeldoorn, loopt aan de oostkant om Apeldoorn heen en verlaat het gebied tussen
Vaassen en Epe. De A1 loopt ten zuiden van Apeldoorn in oostelijke richting en steekt
de IJssel over ter hoogte van Deventer. De overige wegen in de dijkring bestaan
voornamelijk uit N-wegen en B-wegen, die onder andere aansluiten op twee
veerverbindingen nabij Welsum en Vorchten.
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Keringen en kunstwerken
In Hydraulische Randvoorwaarden 2006 [17] worden hydraulische randvoorwaarden
aangegeven die zijn bedoeld voor de toetsing van primaire waterkeringen van de
categorieën a en b, die als volgt worden onderscheiden:
a) primaire waterkeringen die behoren tot stelsels die dijkringgebieden - al dan niet
met hoge gronden – omsluiten en direct buitenwater keren;
b) primaire waterkeringen die voor dijkringgebieden zijn gelegen en buitenwater
keren (aangeduid als verbindende waterkeringen).
Dijkringgebied 52 wordt uitsluitend begrenst door waterkeringen van categorie a en
hoge gronden. De hoge gronden worden niet binnen het project VNK2 meegenomen
bij de bepaling van het overstromingsrisico.
Langs de dijkring liggen een aantal kunstwerken waarvan er acht meegenomen
worden in het project VNK2: vier gemalen, twee coupures en twee sluizen. De
kunstwerken zijn kort beschreven in dit dijkringrapport. Voor meer informatie kunnen
de losse kunstwerkrapporten worden geraadpleegd [22 t/m 29]. Van de overige
kunstwerken kan op voorhand worden gesteld dat deze een zeer kleine bijdrage aan
de overstromingskans zullen hebben. Deze kunstwerken zijn dan ook niet nader
beschouwd.
2.1.2

Verantwoordelijke beheerders
Het beheersgebied van dijkring 52 wordt door primaire waterkeringen beschermd
tegen overstromingen vanuit de IJssel. Daarnaast zijn er nog andere waterkeringen die
het Waterschap beheert. Dit zijn kades langs regionale waterlopen en zomerkades.
Enkele van deze niet-primaire waterkeringen zijn in 2008 door de provincie Gelderland
aangewezen als regionale waterkeringen omdat deze keringen een relatief groot
belang beschermen. In het project VNK2 worden voor deze keringen geen faalkansen
bepaald, wel hebben ze invloed op de gevolgen van een overstroming van het
dijkringgebied door hun compartimenterende werking.
Beheer en onderhoud
Het Waterschap Veluwe is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de
waterkeringen van dijkring 52. De provincies Gelderland en Overijssel hebben een
toezichthoudende rol.
Derde toetsingsronde (2010)
In de Waterwet2 is voor de primaire waterkeringen een veiligheidsnorm vastgesteld.
De primaire keringen moeten een waterstand kunnen keren die met een kans van
1/1250 per jaar voorkomt. Het Waterschap toetst elke zes jaar de primaire keringen
aan deze norm. De derde toetsronde is afgerond in 2010 en de voorlopige conclusie
luidt dat niet alle dijken voldoen aan de wettelijke norm aangegeven in de Waterwet.
Uit de toetsing komt naar voren dat de dijken op sommige plaatsen niet voldoen aan
de eisen voor Kerende hoogte en Piping en heave. Voor de overige faalmechanismen
(onder meer Macrostabiliteit binnenwaarts en Bekleding) voldoet de waterkering aan
de wettelijke norm.
Overigens zijn de resultaten uit de derde toetsronde nog niet formeel vastgesteld door
het waterschap en gaat het nog om conceptrapportages. Toch zijn ze hier genoemd
omdat ze de huidige staat van de waterkering het best weergeven.

2

Voorheen was dit vastgelegd in de Wet op de Waterkering. In de Wet op de Waterkering was nog vastgelegd dat er
elke 5 jaar getoetst moest worden. De derde toetsronde valt nog onder deze vijfjaarlijkse toetsing.
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Figuur 12: Zwakke vakken uit het beheerdossier.

De conceptresultaten laten zien dat een aantal stukken van de dijk in de derde
toetsronde niet voldoen aan de faalmechanismen HT (Hoogte) en STPH (Piping en
Heave). Ten tijde van dit schrijven wordt er nog nader onderzoek uitgevoerd.
Van de acht kunstwerken die meegenomen worden in het project VNK2 is er één niet
goed gekeurd in de derde toetsronde. Gemaal Soerense Beek heeft ‘Geen Oordeel’ op
het toetsspoor ‘STPH’ (Piping en Heave).
Hoewel er in de laatste decennia vele hoogwaters zijn geweest en diverse keren
gedurende hoogwaters handelend is opgetreden door de beheerder heeft dit na 1926
niet meer geleid tot inundatie van gebieden binnen dijkring 52.
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Er is dan ook geen sprake van bijzondere tekortkomingen, maar wel staan enkele
gebieden bekend als kwelgevoelig (zie Figuur 12 voor geconstateerde zwakke plekken
in dijkring 52), waaraan extra aandacht wordt geschonken bij hoogwaterperioden.
Tijdens de hoogwaterperioden van de jaren ‘90 zijn binnen de dijkring geen problemen
opgetreden met betrekking tot de stabiliteit van de dijken. Wel is destijds een
hoogtetekort geconstateerd (overslag) voor een dijkvak, dit dijkvak is inmiddels
verbeterd. Tevens zijn er tijdens de hoogwaters zandmeevoerende wellen
geconstateerd, wat duidt op een mogelijk gevaar voor het optreden van Opbarsten en
piping.
2.1.3

Werkzaamheden aan de dijkring
Uitgevoerde verbeteringen
De dijken zoals ze er nu bijliggen zijn verbeterd vanaf de vroege jaren ’70. De
recentste verbeteringen zijn weergegeven in Tabel 11.
Plaats

Traject

(dp-dp)

Spankeren – Brummen

51-109

Jaar verbetering
2000

Lobith
(m3/s)
15.000

Brummensebandijk

109-176

Jaren ‘80

16.500

Kanonsdijk + Vliegendijk + Voorsterkleidijk

176-267

Jaren ‘70

18.000

Bomendijk (De Pol – Marsstraat)

267-303

2001

16.500

Marsstraat – ’t Schol

303-349

Eind jaren ‘90

15.000

’t Schol – Dijkstoelhuis – Matanse +
Matanse – Scherpenhof – Welsum

349-478

Eind ’80 / begin ‘90

16.500

Welsum + Welsum – Provinciegrens

478-506

Eind ’80 / begin ‘90

16.500

Epe – Veessen

506-545

Eind jaren ‘90

15.000

Veessen – Marle + Marle

545-620

Midden jaren ‘80

16.500

Werven – Kloosterbosch

620-654

Eind jaren ‘90

15.000

Kloosterbosch – Keersluis

654-681

Eind jaren ‘90

15.000

Tabel 11:

Verbeteringen aan Dijkring 52.

De hydraulische randvoorwaarden waarmee de ontwerpen zijn berekend hebben nogal
gevarieerd. Eind jaren ’60 is er een TP vastgesteld dat correspondeerde met een
afvoer bij Lobith van 18.000 m3/s en een normfrequentie van 1/3.000 per jaar. In
1978 (commissie Becht) is dit naar beneden bijgesteld tot 16.500 m3/s en een
normfrequentie van 1/1.250 per jaar (een andere rekenmethode leverde hier
overigens hogere waterstanden op dan voorheen). In 1993 (commissie Boertien) is de
maatgevende afvoer bij Lobith verder verlaagd tot 15.000 m3/s, waarbij de
normfrequentie gelijk bleef.
Toekomstige verbeteringen
In het kader van de Planologische Kernbeslissing (PKB) 'Ruimte voor de rivier',wordt er
een nevengeul aangelegd ter hoogte van het traject Veessen-Wapenveld [18] en
worden aanpassingen verricht aan het winterbed tussen De Worp en Deventer [20].
Verder is er planvorming in gang gezet om een nevengeul, de Tichelbeekse waard, aan
te leggen tegenover Zutphen (langs de huidige Kanons- en Vliegendijk) en staan er
nog dijkverleggingen in de planning bij de Voorsterkleidijk en Cortenoever
(Brummensebandijk) [19]. Verder wordt tussen Hattem en het Ketelmeer door middel
van zomerbedverlaging in de Beneden-IJssel een waterstandsdaling gerealiseerd voor
het noordelijke deel van de dijkring [21].
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2.2

Schematisering van het dijkringgebied
Ten behoeve van de faalkansberekeningen is primaire kering van dijkring 52
onderverdeeld in dijkvakken en kunstwerken aan de hand van beschikbare data. De
definitie van de dijkvakken en selectie van de kunstwerken is beschreven in de
paragrafen 2.2.1 en 2.2.2. De dijken en kunstwerken zijn apart van elkaar
geschematiseerd omdat voor de dijken en kunstwerken verschillende faalmechanismen
van toepassing zijn (zie ook paragraaf 3.1), verschillende data nodig is en daarmee
ook een beroep wordt gedaan op verschillende expertisevelden. Na schematisatie zijn
de dijken en kunstwerken samengevoegd tot één schematisatie van de gehele dijkring
om zodoende de overstromingsrisico’s voor dijkring 52 te kunnen berekenen.

2.2.1

Definitie dijkvakken
Dijksegment
Een dijksegment is gedefinieerd als een deel van de dijkring dat wordt beheerd door
één beheerder en van hetzelfde type waterkering is (dijk of duin).
Voor dijkring 52 zijn drie dijksegmenten gedefinieerd met een begin- en eindpunt.
Deze zijn overgenomen zonder verdere aanpassingen. De indeling is door het
projectbureau VNK2 gemaakt om de opdrachtnemer de gelegenheid te bieden om met
meerdere medewerkers tegelijk in PC-ViNK te kunnen werken.
Ringdelen
De gevolgen van een dijkdoorbraak zijn afhankelijk van de plaats van de doorbraak.
Voor een dijkring zijn dus meerdere scenario’s van dijkdoorbraken mogelijk met
verschillende gevolgen. Theoretisch kan de dijkring op elke plaats doorbreken,
eventueel in combinatie met elke andere plaats, en elke (combinatie van) doorbraak
(doorbraken) resulteert in andere gevolgen. Om het aantal berekeningen te beperken
wordt in de praktijk het risico van een doorbraak benaderd door de ring in een beperkt
aantal discrete stukken op te delen (ringdelen), waarvan wordt verondersteld dat de
gevolgen die een dijkdoorbraak in dit ringdeel heeft niet afhankelijk zijn van de
precieze plaats van doorbraak [30].
Algemeen geldt dat ringdelen zijn vastgesteld aan de hand van het stelselmatig langs
de dijkring onderzoeken of de gevolgen van een overstroming significant wijzigen.
Discontinuïteiten spelen hierbij een grote rol. Een doorbraakpunt aan de andere kant
van een discontinuïteit komt te liggen, leidt dus tot een significant verschillend
overstromingspatroon. Mogelijke discontinuïteiten zijn:
1 Een aansluitende compartimenteringsdijk;
2 Een aansluitende lijnvormige verhoging, die weliswaar niet als waterkerende dijk is
ontworpen maar wel naar alle waarschijnlijkheid als zodanig tijdelijk zal gaan
functioneren;
3 De overgang van de ene bedreiging naar een andere (van rivier naar
zeebedreiging of meerbedreiging en vice versa);
4 Een splitsingspunt van een rivier (uiteraard in het geval van een rivierbedreiging);
5 Een drastische verandering van de planologische functie van de dijkring direct
achter het doorbraakpunt (van platteland naar stad, of energiecentrale, o.i.d.);
6 Een te grote afstand tussen de doorbraaklocaties waardoor het overstromingsbeeld
significant wijzigt. Bij een scenario waar het water afstroomt (in plaats van een
“kom” te vullen) ontstaat een ernstiger schadebeeld naarmate de doorbraak meer
stroomopwaarts plaatsvindt.
De ringdelen binnen dijkring 52 zijn door de provincie Gelderland gedefinieerd conform
bovenstaande discontinuïteiten. In Tabel 12 is de indeling van de dijkring in ringdelen
weergegeven en in Figuur 13 zijn de breslocaties in een overzichtsfiguur weergegeven.
Deze ringdelen vormen mede de basis voor de indeling van de dijkring in dijkvakken.
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Hieronder is een korte toelichting gegeven bij de ringdelen:
1 Start bij het einde van dijkring 52. De waterkering loopt langs de N348 totdat de
dijk bij Brummen afbuigt richting Cortenoever. Na Cortenoever komt de dijk terug
bij de N348, die gevolgd wordt tot Hoven. Hierna volgt de waterkering de
Voorsterkleidijk totdat de dijk aan het eind op de hoogliggende N345 aansluit.
2 Vanaf de aansluiting van de waterkering op de N345 loopt de waterkering
ongeveer parallel aan de N790 om Wilp heen. Vervolgens sluit de dijk aan op de
N790 en gaat onder de A1 door totdat de dijk om De Worp heen ligt waarbij de
hoogliggende N790 van de dijk afbuigt. Dit is het eindpunt van dit ringdeel.
3 Vanaf de afbuigende N790 loopt de dijk om De Worp heen totdat hij kruist met de
N344. Aan de andere kant van de N344 wordt de dijk onderbroken door Coupure
de Worp, waarna de dijk verder loopt totdat hij kruist met de hooggelegen
spoordijk Apeldoorn-Deventer.
4 Vanaf de spoordijk is het maar een klein stukje totdat een oude kering met een
compartimenterende werking aansluit op de primaire kering.
5 Vanaf de oude kering volgt de dijk de Bandijk langs Terwolde. Vervolgens wordt de
IJsseldijk een stuk gevolgd (in de Provincie Overijssel). Waar de Provincie
Gelderland weer bereikt is moest een knip komen omdat het ringdeel onwenselijk
lang werd, die knip is gekozen bij dijkpaal 511.
6 Vanaf dijkpaal 511 volgt de waterkering de IJsseldijk bij Veessen tot die overgaat
in de Marledijk. Vervolgens sluit de kering bij het Kloosterbosch aan op het
Apeldoorns Kanaal bij dijkpaal 653.
7 Vanaf dijkpaal 653 loopt de waterkering parallel aan het Apeldoorns Kanaal in de
richting van de keersluis Het Bastion, waar de dijkring eindigt. Dit ringdeel ontbrak
in de eerste overstromingsberekeningen. Het is later toegevoegd.
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Figuur 13: Overzicht ringdelen en breslocaties.
Ringdeel
1

2

3

4

5

6

7
Tabel 12:

22.560

7.190

2.200

1.310

12.600

14.220

2.900

Breslocatie

Grens

Motivatie

Cortenoev
er

Zuidrand

Einde dijkring

Noordrand

Aansluiting N345 op primaire kering

Zuidrand

Aansluiting N345 op primaire kering

Noordrand

Aansluiting N790 op primaire kering

’t Schol
De WorpZuid
De WorpNoord
Terwolde
De
Nijensteen
Bastion

Zuidrand

Aansluiting N790 op primaire kering

Noordrand

Aansluiting op spoordijk

Zuidrand

Aansluiting op spoordijk

Noordrand

Aansluiting oude kering op primaire kering

Zuidrand

Aansluiting oude kering op primaire kering

Noordrand

Knip t.b.v. lengte ringdeel;

Zuidrand

Knip t.b.v. lengte ringdeel

Noordrand

Aansluiting op Apeldoorns Kanaal

Zuidrand

Aansluiting op Apeldoorns Kanaal

Noordrand

Einde dijkring

Overzicht ringdelen.
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Dijkvakken
De ringdelen zoals aangegeven in Tabel 12 zijn op basis van bij de beheerder
beschikbare gegevens, de kennis en kunde van de beheerder en de twee combinaties
verder ingedeeld in dijkvakken. Een dijkvak is gedefinieerd als een deel van een
waterkering met min of meer gelijke sterkte-eigenschappen en belasting (specifieke
eigenschappen per faalmechanisme). De gehanteerde indeling is een schematisatie
van de werkelijkheid. Er wordt vanuit gegaan dat de gedefinieerde dijkvakken een
zekere mate van homogeniteit bezitten. Op basis van de volgende aspecten is een
vakindeling gemaakt die een zekere mate van homogeniteit verondersteld, voor een
nadere onderbouwing van deze vakindeling wordt verwezen naar het
achtergrondrapport [12]:
1. indeling 2e toetsing
overslagcriterium
overschot kwelweglengte
macrostabiliteit (stabiliteitsfactor)
bekleding (type en sterkte)
golfhoogte
dijkoriëntatie
2. ondergrondgegevens (DINOLoket)
globale dikte deklaag
globale dikte watervoerend pakket
bodemvakdeelgebieden
3. dijkprofielen (FliMap)
4. historische vakindeling door:
oude dijkverbeteringen
oude waterschapsgrenzen
De dijkvakindeling en de schematisatie zijn een iteratief proces. Op basis van de
bovengenoemde aspecten is een eerste vakindeling gemaakt. Bij het schematiseren
van de dijkvakken, waarbij meer gedetailleerde informatie wordt verwerkt zijn een
aantal vakken verder onderverdeeld en/of samengevoegd. De dijkring is uiteindelijk
ingedeeld in de 57 dijkvakken zoals weergegeven in Bijlage C, Figuur 37 (zie ook
Bijlage D). De figuur is opgenomen in een bijlage om de leesbaarheid ervan te
vergroten.
Het schematiseren van de dijkvakken bestaat uit het definiëren van dijkvakken en het
verzamelen en analyseren van data met betrekking tot onder andere geometrie van de
dijken, ondergrond, bekledingtype en opbouw van de dijken. De ruwe data is bewerkt
om deze geschikt te maken voor verwerking in PC-ViNK [4] en PC-Ring [5], waarin de
verschillende faalmechanismen worden beschreven door een aantal stochasten. De
benodigde databronnen zijn door waterschap Veluwe op een toegankelijke manier
beschikbaar gesteld. Het archief, voor zover van belang voor de schematisatie, is door
de beheerder vooraf geselecteerd en ingedeeld. Detailinformatie met betrekking tot de
schematisatie is terug te vinden in het achtergrondrapport [12]. De invoer in PC-Ring
(gekozen parameterwaarden) zijn opgenomen als digitale bijlage bij de genoemde
achtergrondrapporten.
2.2.2

Kunstwerken
Kunstwerken hebben niet altijd een hoogwaterkerende functie in de dijkring zoals een
sluis of een coupure, maar kunnen fungeren als een “lek” in de dijk. Daarbij moet
gedacht worden aan inlaatduikers, gemalen en effluentleidingen. Voor met name deze
laatste typen kunstwerken dient goed beoordeeld te worden hoe de betreffende
kunstwerken zijn geconstrueerd en hoe deze functioneren, voordat de kunstwerken
worden meegenomen bij het bepalen van de faalkansen. Hieronder is per type
kunstwerk aangegeven hoe de betreffende kunstwerken meegenomen zijn in het
gevolgenspoor.
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Selectie van kunstwerken
Voor de kunstwerken is geen schematisatie uitgevoerd in dezelfde zin als voor de
dijken, maar is een bureaustudie uitgevoerd. Deze bureaustudie houdt in dat het
projectbureau vooraf een selectie heeft gemaakt van de kunstwerken die beoordeeld
moeten worden voor dijkring 52. Op basis van de door het projectbureau beschikbaar
gestelde tekeningen en rapporten zijn de invoergegevens van de kunstwerken
bepaald. Deze data zijn vervolgens ingevoerd in de database van PC-Ring. Voor een
meer gedetailleerde beschrijving van de schematisatie en de beoordeling van de
kunstwerken in dijkring 52 wordt verwezen naar de beoordelingsrapporten [22
t/m 29]. In Tabel 13 zijn de door het projectbureau geselecteerde kunstwerken
aangegeven.
De beschikbare gegevens van de geselecteerde kunstwerken zijn geanalyseerd en
vervolgens is beoordeeld welke kunstwerken geschematiseerd kunnen worden in PCRing. In deze paragraaf zijn de door het projectbureau VNK2 geselecteerde
kunstwerken nader beschreven. In Bijlage C is een kaart opgenomen (Figuur 38)
waarop de geselecteerde kunstwerken zijn weergegeven zoals opgenomen in Tabel 13.
VNK nummer

Belastingsysteem

Omschrijving

Type kunstwerk

VNK.52.01.001

IJssel

Coupure Gelderse Toren

Coupure

VNK.52.08.001

IJssel

Gemaal Soerense Beek

Gemaal

VNK.52.02.004

IJssel

Gemaal Cortenoever

Gemaal

VNK.52.02.005

IJssel

Gemaal Middelbeek

Gemaal

VNK.52.01.002

IJssel

Coupure de Worp

Coupure

VNK.52.02.006

IJssel

Gemaal Terwolde

Gemaal

VNK.52.08.002

IJssel

Uitwateringssluis Nieuwe Wetering Uitwateringssluis

VNK.52.02.003

IJssel

Gemaal Leuvenheim

Gemaal

VNK.52.04.002

IJssel

Keersluis Het Bastion

Keersluis

Tabel 13:

Geselecteerde kunstwerken.

Beschrijving van de kunstwerken
Het falen van een kunstwerk door Overloop en golfoverslag of niet-sluiten leidt niet
noodzakelijkerwijs tot het ontstaan van een bres en daarmee tot een overstroming.
Achter kunstwerken die in verbinding staan met het binnenwater kan binnenstromend
water vaak geborgen worden in het achterliggende watersysteem zonder dat dit tot
een overstroming leidt. Het binnenstromende debiet is over het algemeen beperkt,
waardoor de gevolgen eveneens beperkt blijven. De in eerste benadering berekende
faalkansen ten gevolge van Overloop en golfoverslag en niet-sluiten zijn daarom wanneer sprake is van relatief grote kansen - in de beoordelingssystematiek
aangescherpt tot kansen waarbij het begin van een bres ontstaat. Dit zijn per definitie
kleinere kansen. Bij het mechanisme constructief falen wordt wel verondersteld dat de
standzekerheid direct verloren gaat, zodat bresvorming optreedt. De bijbehorende
faalkans wordt daarom beschouwd als kans op het ontstaan van een bres.
In deze paragraaf zijn de geselecteerde kunstwerken kort beschreven voor verdere
analyse en zijn meegenomen bij het bepalen van het overstromingsrisico van dijkring
52. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de kunstwerken en resultaten van de
beoordeling wordt verwezen naar de kunstwerkrapporten [22 t/m 29].
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Coupure Gelderse Toren
De coupure De Gelderse Toren is gelegen bij kilometerraai 913 (dijkpaal 63) in het
dijkvak Spankeren - Brummen. De coupure is gelegen daar waar de toegangsweg naar
het buitendijks gelegen kasteel De Gelderse Toren de primaire waterkering kruist. De
coupure is onder normale omstandigheden altijd geopend. Beheer en bediening zijn in
handen van Waterschap Veluwe. Het kunstwerk is ontworpen en gebouwd in 2000. De
coupure is beoordeeld op [29]:
•
hoogte,
•
sluiting van keermiddelen,
•
onder- en achterloopsheid, en
•
sterkte en stabiliteit van de constructie als geheel, of onderdelen ervan.
Gemaal Soerense Beek
Het gemaal Soerense Beek ligt nabij dijkpaal 69,5 en kilometerraai 913,5 in het
dijkvak Spankeren-Brummen. Beheer en bediening van het gemaal liggen bij
Waterschap Veluwe. Aanbouw van het kunstwerk stamt uit het begin van de 20ste
eeuw, maar in de loop der jaren is het kunstwerk volledig gerenoveerd (er hebben
onder meer werkzaamheden plaats gevonden in 1996 en 2003). Het gemaal is
beoordeeld op [22]:
•
hoogte,
•
sluiting van keermiddelen,
•
onder- en achterloopsheid, en
•
sterkte en stabiliteit van de constructie als geheel, of onderdelen ervan.
Gemaal Leuvenheim
Het gemaal Leuvenheim ligt bij kilometerraai 917, nabij dijkpaal 99. Beheer en
bediening liggen in handen van Waterschap Veluwe. Dit gemaal is een ‘zustergemaal’
van het gemaal Cortenoever, en de schematisatie ervan is dan ook identiek aan die
van gemaal Cortenoever. Het gemaal is dus beoordeeld op:
•
hoogte,
•
sluiting van keermiddelen,
•
onder- en achterloopsheid, en
•
sterkte en stabiliteit van de constructie als geheel, of onderdelen ervan.
Gemaal Cortenoever
Het gemaal Cortenoever ligt bij kilometerraai 925,2 aan de IJssel (dijkpaal 170). Het is
gelegen in het dijkvak Brummense Bandijk. Beheer en bediening zijn in handen van
Waterschap Veluwe. Het is oorspronkelijk gebouwd rond 1962, in 2003 zijn er nog
verbeteringen aangebracht. Het gemaal is beoordeeld op [25]:
•
hoogte,
•
sluiting van keermiddelen,
•
onder- en achterloopsheid, en
•
sterkte en stabiliteit van de constructie als geheel, of onderdelen ervan.
Gemaal Middelbeek
Het gemaal Middelbeek ligt nabij kilometerraai 934,0 in de gemeente Voorst (dijkpaal
255). Beheer en bediening van het gemaal zijn in handen van Waterschap Veluwe. Het
kustwerk is gebouwd in 1972 en beschikt over een hoge en een lage leiding om te
lozen op het buitenwater. Het gemaal is beoordeeld op [24]:
•
hoogte,
•
sluiting van keermiddelen,
•
onder- en achterloopsheid, en
•
sterkte en stabiliteit van de constructie als geheel, of onderdelen ervan.
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Coupure De Worp
De coupure De Worp is gelegen bij kilometerraai 945 (dijkpaal 365), zuidwestelijk van
Deventer. De coupure functioneert als verbindingsweg tussen de woonwijk De Worp en
het buitendijks gelegen IJsselhotel. Bediening en beheer zijn in handen van
Waterschap Veluwe. Het kunstwerk stamt uit 1995.
De Coupure is beoordeeld op [28]:
•
hoogte,
•
sluiting van keermiddelen,
•
onder- en achterloopsheid, en
•
sterkte en stabiliteit van de constructie als geheel, of onderdelen ervan.
Gemaal Terwolde
Het gemaal Terwolde bevindt zich nabij dijkpaal 405,7 ter plaatse van kilometerraai
948,7 in de gemeente Deventer. Het wordt bediend en beheerd door Waterschap
Veluwe en ligt in het dijkvak Dijkstoelhuis - Matanse.
Gemaal Terwolde beschikt over 3 hooggelegen persleidingen om water te lozen op de
IJssel. Het gemaal stamt uit 1951. In 1993 en 2000 heeft renovatie plaats gevonden.
Het gemaal is beoordeeld op [23]:
•
hoogte,
•
sluiting van keermiddelen,
•
onder- en achterloopsheid, en
•
sterkte en stabiliteit van de constructie als geheel, of onderdelen ervan.
Uitwateringsluis Nieuwe Wetering
Deze uitwateringsluis ligt in het dijkvak Werven - Kloosterbosch nabij dijkpaal 645,35
en kilometerraai 973,0. Bediening en beheer van de sluis zijn in handen van
Waterschap Veluwe. Via de sluis wordt water van de watergang Evergeune geloosd op
de IJssel.
Het kunstwerk is waarschijnlijk gebouwd in 1893. In 2001 is het totaal gerenoveerd.
Het bevat 2 keermiddelen en een beweegbare kantelstuw. Het kunstwerk is ten
behoeve van VNK2 beoordeeld op [27]:
•
hoogte,
•
sluiting van keermiddelen,
•
onder- en achterloopsheid, en
•
sterkte en stabiliteit van de constructie als geheel, of onderdelen ervan.
Keersluis Het Bastion
Keersluis Het Bastion markeert het noordelijkste uiteinde van dijkring 52. Binnenwater
is het Apeldoorns Kanaal. Het kunstwerk is gelegen in het dijkvak Kloosterbosch Keersluis nabij dijkpaal 681 en kilometerraai 975. Het is gebouwd in 1995 als
onderdeel van een dijkverlegging en is in beheer en bediening van Waterschap
Veluwe. De keersluis bestaat uit een sluiskolk met een dubbele set puntdeuren als
keermiddelen. Het kunstwerk is ten behoeve van VNK2 beoordeeld op [26]:
•
hoogte,
•
sluiting van keermiddelen,
•
onder- en achterloopsheid, en
•
sterkte en stabiliteit van de constructie als geheel, of onderdelen ervan.
•
Niet-geselecteerde kunstwerken
In dijkringgebied 52 liggen naast de in de vorige paragraaf beschreven kunstwerken,
nog een aantal kunstwerken dat niet meegenomen is in de bepaling van het
overstromingsrisico voor dijkring 52. Het betreft vier effluentleidingen, twee gemalen
en een kistdam. Effluentleidingen worden in het project VNK2 niet meegenomen in de
bepaling van de overstromingskans, omdat ze op geen enkele wijze buitenwater
hoeven te keren. Gemaal De Schans fungeert meer als effluentleiding dan als gemaal
en is daarom ook niet meegenomen in de schematisatie van de dijkring. Gemaal
Veluwe is vanwege de vrij jonge leeftijd niet beschouwd. Het gemaal Pouwel-Bakhuis
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is niet meer in gebruik omdat gemaal Veluwe de functie hiervan heeft overgenomen.
Hoewel de kistdam in de keersluis nog wel als waterkerend kunstwerk is getoetst, is
hij niet in het project VNK2 meegenomen.
Omschrijving
Gemaal De Schans

Belastingsysteem

Kilometerraai

Dijkpaal

IJssel

915,0

84,2

Effluentleiding zuivering Brummen

IJssel

919,0

127,0

Effluentleiding zuivering Apeldoorn

IJssel

949,0

407,4

Effluentleiding zuivering Terwolde

IJssel

947,0

389,6

Effluentleiding zuivering Heerde

IJssel

961,8

538,7

Kistdam in keersluis van voormalig Gemaal
Pouwel-Bakhuis

IJssel

972,0

640,2

Gemaal Veluwe

IJssel

972,5

642,5

Tabel 14:

38

Niet geselecteerde kunstwerken.

3

Overstromingskans

Dit hoofdstuk beschrijft de aanpak en resultaten van de uitgevoerde berekeningen
voor de bepaling van de overstromingskans van de dijkvakken en kunstwerken en
voor de bepaling van de overstromingskans van de dijkring. Bij de presentatie van
resultaten wordt onderscheid gemaakt naar de bijdragen aan de faalkans van
elementen als dijkvakken en kunstwerken, en daarbinnen van verschillende
faalmechanismen.
3.1

Aanpak en uitgangspunten
De berekeningen van de overstromingskans van de dijkring en de faalkansen van de
dijkvakken en kunstwerken zijn uitgevoerd met behulp van het programma PC-Ring
[1-3]. De faalkansen voor het faalmechanisme macrostabiliteit 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.
Voor het berekenen van de overstromingskansen van dijkvakken is gebruik gemaakt
van statistische gegevens van wind en waterstand. Op basis van deze gegevens zijn
belastingmodellen gedefinieerd, die zijn geïmplementeerd in PC-Ring. De betreffende
belastingmodellen zijn afgestemd op de thermometerwaarden van 2006 (TMR2006). In
deze waarden zijn de gegevens en inzichten tot en met 2006 verwerkt.

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
Overloop
enen
golfoverslag
overloop
golfoverslag

Opbarsten
en piping
opbarsten
en piping

Macrostabiliteit
binnenwaarts
afschuiving binnentalud

Beschadiging bekleding en erosie
beschadiging bekleding
dijklichaam

Figuur 14: Beschouwde faalmechanismen dijken.
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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.
3.2.2

Faalmechanismen kunstwerken
Voor de bepaling van de faalkans van een kunstwerk wordt rekening gehouden met de
volgende faalmechanismen (zie ook Figuur 15):
•
Overloop en golfoverslag
•
Niet-sluiten van afsluitmiddelen
•
Achterloopsheid en onderloopsheid
•
Constructief falen
Overloop
en golfoverslag
overloop
en golfoverslag

Niet-sluitenniet sluiten

Achterloopsheid en
achterloopsheid en
onderloopsheid

Constructief falen

constructief falen

onderloopsheid

Figuur 15: Beschouwde faalmechanismen kunstwerken.

Overloop en golfoverslag
Bij het faalmechanisme overloop en golfoverslag bezwijkt het kunstwerk ten gevolge
van erosie achter het kunstwerk door overloop en overslag. De beoordeling van het
kunstwerk is gebaseerd op een vergelijking van de kerende hoogte in gesloten
toestand met de overschrijdingsfrequentielijn van de buitenwaterstand.
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Niet-sluiten van afsluitmiddelen
Bij het mechanisme niet-sluiten van kunstwerken wordt de waterkering als bezweken
beschouwd als de beweegbare kering niet gesloten is én het debiet groter is dan het
kritieke debiet. De hoofdoorzaken van falen betreffen de volgende fasen:
•
Fase 1: Falen sluiting. Falen van de sluiting vindt plaats door falen van het
sluitproces en door falen van het herstel achteraf.
•
Fase 2: Falen door instroming. Falen vindt plaats als het instromende debiet groter
is dan het kritieke debiet dat vanuit de sterkte van de achter het kunstwerk
aanwezige bodembescherming toelaatbaar is. Indien de erosie die dan optreedt,
leidt tot ondergraving van het object, zal bezwijken optreden.
Achterloopsheid en onderloopsheid
Op het contactvlak tussen grond en kunstwerk kan onder en/of langs het kunstwerk
een grondwaterstroming ontstaan die tot kwel kan leiden. Bij toenemende kwel
kunnen zandmeevoerende wellen ontstaan, waardoor ondermijning van het kunstwerk
kan optreden. Aangenomen wordt dat bij het optreden en constateren van piping bij
kunstwerken er geen tegenmaatregelen getroffen kunnen worden. In de beschrijving
van de grenstoestandfuncties wordt onderscheid gemaakt in twee methoden: Bligh
voor alleen horizontale kwelwegen langs het kunstwerk en Lane voor gecombineerde
horizontale en verticale kwelwegen onder en langs het kunstwerk.
Constructief falen
Bij het faalmechanisme constructief falen is de beoordeling van het kunstwerk
gebaseerd op een beschouwing van de constructieve sterkte en stabiliteit in relatie tot
de belastingen bij het keren van hoogwater. Bij deze beoordeling zijn de volgende
mechanismen van toepassing:
•
Falen door bezwijken van de keermiddelen ten gevolge van vervalbelasting
•
Falen door functieverlies ten gevolge van een aanvaring (schutsluizen)
•
Falen door metastabiliteitsverlies van het kunstwerk of delen daarvan waardoor
het kunstwerk zijn contact met de waterkering zodanig verliest dat erosie om het
kunstwerk optreedt.
Beoordelingsmethode
Voor een aantal typen kunstwerken is binnen het project VNK2 een methode
ontwikkeld om faalkansen te berekenen voor de verschillende faalmechanismen. Het
gaat om de volgende typen kunstwerken: schutsluizen, keersluizen, in- en
uitwateringssluizen, coupures, tunnels en gemalen. Uitwaterende leidingen worden
beschouwd als uitwateringssluizen.
Het falen van een kunstwerk door het optreden van overloop en golfoverslag, nietsluiten van afsluitmiddelen of het bezwijken van afsluitmiddelen leidt op zichzelf niet
tot het ontstaan van een bres in de waterkering. Daarvoor is het ook nog nodig dat er
erosie van de achterliggende bodembescherming optreedt, waardoor het kunstwerk
geheel bezwijkt en er daadwerkelijk een bres kan optreden. Het optreden van erosie is
afhankelijk van de sterkteparameters van de aanwezige bodembescherming. Binnen
VNK2 wordt voor de hierboven genoemde faalmechanismen zowel de kans van
optreden van een faalmechanisme als de kans van het optreden van erosie bepaald en
gecombineerd, zodat uiteindelijk een bezwijkkans (kans op bresvorming) wordt
uitgerekend.
Bij de mechanismen achterloopsheid/onderloopsheid en algehele instabiliteit wordt
verondersteld dat de standzekerheid direct verloren gaat op het moment dat het
faalmechanisme optreedt, zodat bresvorming plaatsvindt. 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.
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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.
3.2.3

Niet beschouwde faalmechanismen
De faalmechanismen zettingsvloeiing, afschuiven voorland, afschuiven buitentalud,
microstabiliteit, verweking en heave worden binnen VNK2 niet meegenomen.
Daarnaast wordt voor bekleding de schade door stroming en golven niet meegenomen.
De reden is dat deze faalmechanismen, met uitzondering van verweking, niet direct tot
bresvorming leiden en/of niet hoogwatergedreven zijn (zodat de kans op het optreden
van het faalmechanisme en een hoogwater gering is). Het is dan ook te verwachten
dat het buiten beschouwing laten van deze faalmechanismen geen relevante invloed
heeft op het beeld van het overstromingsrisico.
Ook aansluit- en overgangsconstructies kunnen met het VNK2-instrumentarium niet
worden geanalyseerd. De ervaring bij overstromingen in het buitenland leert dat de
overgang van harde naar zachte constructies vaak zwakke plekken vormen. Het is
onduidelijk in hoeverre de Nederlandse richtlijnen voor het ontwerp van aansluit- en
overgangsconstructies afdoende veiligheid bieden. Hiervoor is aanvullend onderzoek
benodigd. Vanwege het ontbreken van geschikte modellen wordt het falen van
aansluit- en overgangsconstructies in VNK2 niet beschouwd. In hoeverre dit tot een
onderschatting van het overstromingsrisico leidt, is onbekend.

3.3

Berekende overstromingskansen
Op basis van de bijdragen van de verschillende faalmechanismen zijn per dijkvak en
per kunstwerk faalkansen bepaald. Vervolgens zijn de kansbijdragen van de
verschillende dijkvakken en kunstwerken gecombineerd tot de overstromingskans van
de dijkring. Bij het combineren van de verschillende bijdragen wordt rekening
gehouden met eventuele afhankelijkheid in faalkansen van andere dijkvakken. De
resultaten van deze berekeningen zijn weergegeven in Bijlage E, Tabel 35. In deze
bijlage zijn per dijkvak en per kunstwerk de faalkansen voor de verschillende
faalmechanismen weergegeven.

3.3.1

Omvang en opbouw overstromingskans
De berekende overstromingskans van dijkringgebied 52 is groter dan 1/100 per jaar.
Deze overstromingskans is een gevolg van een beperkt aantal dijkvakken met grote
faalkansen voor het mechanisme Opbarsten en piping die in twee dijkvakken zelfs
groter zijn dan 1/100 per jaar, zie Bijlage E. In de volgende paragrafen worden de
berekende faalkansen van de dijkvakken en kunstwerken nader toegelicht. Voor een
uitgebreide analyse wordt verwezen naar het achtergrondrapport [12].

3.3.2

Faalkansen dijken
Overloop en golfoverslag
De berekende faalkansen voor het mechanisme Overloop en golfoverslag liggen tussen
1/2.000 en 1/10.000 per jaar. Deze variatie is te verklaren door verschillen in
overhoogte tussen de dijkvakken en de kwaliteit van de grasbekleding. Hieronder
worden de opvallende resultaten even kort toegelicht.
Dijkvakken 2 en 3 hebben relatief hoge faalkansen (1/2.500 en 1/2.700 per jaar). Dat
komt doordat er maar weinig overhoogte aanwezig is. In de derde toetsronde zijn deze
vakken afgekeurd.

42

Dijkvakken 24, 37 en 42 hebben faalkansen van respectievelijk 1/2.900, 1/2.900 en
1/2.300 jaar. In de 3de toetsronde zijn de vakken afgekeurd. De overhoogte varieert
sterk binnen de vakken, met zeer lokale uitschieters naar beneden. In de toetsing is
het zwakste profiel gebruikt om de score van het hele dijkvak te bepalen. De lokale
uitschieters hebben ervoor gezorgd dat de vakken zijn afgekeurd. In VNK2 wordt er
over het hele dijkvak gekeken naar gemiddelden met variaties. De lokale lage plekken
krijgen hierdoor een minder dominant karakter.
Dijkvak 50 heeft een grasmat van slechte kwaliteit. Dit in combinatie met de lengte
van het vak (3,77 km) geeft het vak een faalkans van 1/1.200 per jaar, ondanks de
gemiddelde overhoogte van 0,43 m. De slechte grasmat heeft een beheersmatige
oorzaak.
Dijkvak 53 heeft een opvallend lage faalkans van 1/410.000 per jaar. De waterkering
bestaat hier uit een stuwwal (verholen waterkering) met een overhoogte van 3 m.
Dijkvakken 54a, 54b en 55 hebben een slechte grasmat. In combinatie met de
beperkte overhoogte van 0,10 m leidt dit tot faalkansen van 1/700, 1/1.900 en
1/1.800 jaar. De verschillen tussen de dijkvakken worden vooral veroorzaakt doordat
dijkvak 54a veel langer is dan dijkvakken 54b en 55, het zogeheten lengte-effect.
Opbarsten en piping
Het faalmechanisme Opbarsten en piping is dominant voor dijkring 52. De faalkans
voor een tweetal dijkvakken is hoger dan 1/100 per jaar. Voor 13 dijkvakken ligt de
faalkans tussen de 1/100 en 1/1.300 per jaar. Voor 31 vakken ligt de faalkans onder
de 1/1.300 per jaar. Voor de overige 11 vakken kan het mechanisme Opbarsten en
piping niet optreden vanwege de bodemopbouw (zanddijk op ondergrond van zand) en
hoog achterland of zijn er constructies aangebracht waardoor de schematisatie in PCRing niet mogelijk is.
De eerste verklaring voor de hoge variatie van de kansen voor dit faalmechanisme
wordt geboden door de geologische ontstaansgeschiedenis. De ondergrond is tijdens
de voorlaatste ijstijd opgestuwd, waarna de latere sedimenten daar overheen zijn
afgezet. Dit zorgt voor grote variaties in de diepte, dikte en doorlatendheid van de
zand- en deklagen in dit gebied. De variatie in deze parameters heeft een grote
invloed op de berekende faalkansen.
De tweede oorzaak voor de variatie is de wisselende dichtheid van gegevens. Van
sommige dijkvakken zijn nauwelijks boringen of sonderingen beschikbaar om de
deklaagdikte en de kwelweglengte te bepalen. Daar komt bij dat veel voorlandboringen
niet dieper reiken dan 1 m onder het maaiveld. Alleen als er minimaal een deklaag van
1,5 m aanwezig is, is deze bij de bepaling van de aanwezige kwelweg meegenomen.
Naar aanleiding van de VNK2 analyse heeft de beheerder aanvullend grondonderzoek
verricht naar de lengte en dikte van de deklaag in het voorland. Dit onderzoek is
uitgevoerd in de afrondingsfase van dit rapport en heeft hierin geen plek kunnen
krijgen.
Op basis van de reeds beschikbare gegevens is het de verwachting dat aanvullende
gegevens het beeld van de overstromingskans niet sterk zullen beïnvloeden. De
beheerder heeft aangegeven dat het aanvullende onderzoek heeft geleid tot aanzienlijk
minder afgekeurde dijkvakken in het kader van de derde toetsronde
Dijkvak 35 heeft een faalkans van 1/120 per jaar. Er zijn maar weinig
voorlandboringen aanwezig en de deklaagdikte in die boringen wisselt sterk. Ondanks
dat er 10 m kwelweglengte aan het voorland is toegekend blijft de faalkans groot.
Overigens heeft de beheerder in dit vak zandmeevoerende wellen geconstateerd, dus
een hoge faalkans was voor dit vak ook wel verwacht.

43

De dijkvakken 44 en 45 laten faalkansen zien die respectievelijk groter zijn dan 1/100
per jaar en 1/130 per jaar. Ze hebben beiden binnendijks een kwelsloot en de
buitenteen grenst aan een restgeul, een zogenaamde hank. Er zijn geen boringen
bekend die de bodemopbouw onder de geul laten zien, dus kan er geen deklaag
aangetoond worden. Het in- en uittreepunt voor beide vakken ligt dus betrekkelijk vast
in de buitenteen en de kwelsloot. De hoge faalkansen bevestigen deels het beeld van
de beheerder; in beide vakken heeft de beheerder veel kwel geconstateerd. In het
recente verleden zijn hier echter geen zandmeevoerende wellen geconstateerd. Dit
doet vermoeden dat de werkelijke faalkansen kleiner zijn.
Dijkvak 47 heeft een faalkans van 1/890 per jaar, ondanks dat op basis van een aantal
boringen 10 tot 20 m extra kwelweglengte aan het voorland kon worden toegekend.
Het was al verwacht dat dit dijkvak ondermaats zou scoren omdat de beheerder al een
zandmeevoerende wel heeft geconstateerd. De berekende faalkans lijkt daarom niet
onrealistisch.
De dijkvakken 54b en 55 hebben faalkansen van respectievelijk groter dan 1/100 per
jaar en 1/650 per jaar. Dijkvak 54 is opgesplitst in dijkvak 54a en 54b vanwege de
aanwezigheid van een stalen damwand over een deel van het dijkvak. Dijkvak 54b is
het resterende deel van dijkvak 54 zonder stalen damwand. Hier zit overigens wel een
houten damwand, die gedeeltelijk is omgevallen en dus niet meer constructief
bijdraagt. Tevens zijn er weinig voorlandboringen aanwezig. De aanwezige boringen
laten niet voldoende deklaag zien om extra kwelweglengte aan het voorland toe te
kennen. Door het falen van de damwand is de kwelweglengte erg kort en is er een
acuut veiligheidsprobleem. Hierdoor zijn de faalkansen erg hoog. De beheerder heeft
aangegeven hier zo snel mogelijk herstelwerkzaamheden uit te gaan voeren.
Macrostabiliteit binnenwaarts
Voor het faalmechanisme afschuiving binnentalud zijn de zeven vakken geselecteerd
met de laagste veiligheidsfactoren uit de toetsing. Uit de faalkansberekeningen blijkt
dat het faalmechanisme stabiliteit voor de geselecteerde vakken geen significante
invloed heeft op de faalkans van de dijkring. De berekende kansen zijn kleiner dan
1/10.000 per jaar en sluiten daarmee aan op de verwachting met betrekking tot de
resultaten van de tweede en derde toetsronde en de informatie van de beheerder [8]
[9] [10]. Op basis van de resultaten van de geselecteerde vakken mag verwacht
worden dat het faalmechanisme geen significante bijdrage levert aan de
overstromingskans.
Bekleding
De bekleding van de primaire kering van dijkringgebied 52 bestaat voornamelijk uit
gras. De faalkansen voor bekleding zijn relatief laag (< 1/35.000 per jaar). De oorzaak
van deze relatief lage kansen is de oriëntatie van de dijk: de dijknormalen (loodrecht
op de dijk) wijzen doorgaans in oostelijke richting. De dominante stormwindrichtingen
zijn de westelijke; die leiden tot aflandige golven en een minimale belasting op de
dijken van dijkring 52. Deze resultaten komen overeen met het beeld uit de derde
toetsronde.
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Figuur 16: Faalkansen per dijkvak.

3.3.3

Faalkansen kunstwerken
De resultaten van de beoordeling van de kunstwerken zijn per kunstwerk in Tabel 15
samengevat. Hierin is per beoordelingsaspect de faalkans weergegeven. Deze
resultaten zijn eveneens opgenomen in Bijlage E, Tabel 36.
Per kunstwerk is een beoordelingsrapport opgesteld waarin de achtergronden van de
gepresenteerde resultaten uitgebreid zijn beschreven [22 t/m 29]. In deze rapporten
is per faalmechanisme aangegeven wat de faalkans en indien van toepassing de
conditionele faalkans is. De conditionele faalkansen zijn de kansen die gelden na
specifieke verbetermaatregelen en kunnen worden benut voor eventuele latere analyse
van de effectiviteit van maatregelen. Daarnaast is per beoordelingsaspect het verval
over het kunstwerk (∆h) gegeven en het bijbehorende debiet (Q) door het kunstwerk
op het moment van falen.

45

Kunstwerk

Kerende
Hoogte

Betrouwbaarheid sluiting

Piping

Sterkte en
stabiliteit

Coupure de Gelderse Toren

1/5.600

-

-

-

Gemaal Soerense Beek

-

-

1/22.000

<1/1.000.000

Gemaal Cortenoever

-

-

-

1/420.000

Gemaal Middelbeek

-

-

1/20.000

<1/1.000.000

1/5.000

-

1/260.000

1/44.000

Coupure de Worp
Gemaal Terwolde

-

-

<1/1.000.000

-

Sluis Nieuwe Wetering

1/12.000

1/2.800

1/210.000

<1/1.000.000

Keersluis Het Bastion

1/1.500

1/40.000

1/770.000

<1/1.000.000

Gemaal Leuvenheim

-

-

-

1/68.000

Tabel 15:

3.4

Faalkans per faalmechanisme kunstwerken dijkring 52 (1/jr).

Nadere analyse van dominante vakken
In Tabel 16 zijn de tien vakken met de grootste bijdrage aan de overstromingskans
weergegeven (dominante vakken). Uit de tabel blijkt dat de overstromingskans voor
dijkring 52 alleen wordt bepaald door dijkvakken, in de tabel zijn geen kunstwerken
opgenomen.
Dijkvak

Faalkans (1/jr)

35 hm452,0 - 465,4

1/120

43 hm518,1 - 523,0

1/250

18 hm238,0 - 256,5

1/330

13b hm185,4 - 193,0

1/350

37 hm472,0 - 490,8

1/510

33 hm434,0 - 439,4

1/530

50 hm582,8 - 620,5

1/600

34 hm439,4 - 452,0

1/690

54a hm653,0 - 673,4

1/700

47 hm545,0 - 554,0

1/820

Tabel 16:

Dominante vakken.

Tabel 16 laat zien dat de dominante vakken voor het grootste deel in het noordelijke
(stroomafwaartse) helft van de dijkring zijn gelegen. De faalkansen van de 10 zwakste
vakken zijn groter dan 1/850 jaar. Met vak 35 als negatieve uitschieter met een
faalkans van 1/120 jaar.
Dit betekent dat de berekende faalkans voor dijkring 52 een gevolg is van het
combineren van meerdere vakken met een lage faalkans. In Bijlage F zijn alle vakken
geordend op faalkans weergegeven. Hierbij moet worden opgemerkt dat in Tabel 16
en Bijlage E vier vakken ontbreken met zeer grote faalkansen. Deze staan in Tabel 17.
Deze vakken zijn weggelaten uit de schematisatie.
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Dijkvak

Faalkans (jr)

Reden

Met piping

Zonder piping

44 hm523,0 - 529,8

>1/100

1/3.800

Ruimte voor de Rivier maatregel

45 hm529,8 - 539,0

1/120

1/3.000

Ruimte voor de Rivier maatregel

>1/100

1/1.700

Versterking op korte termijn

1/490

1/1.800

Versterking op korte termijn

54b hm673,4 - 679,0
55 hm679,0 - 682,0
Tabel 17:

Vakken waarvan Piping-bijdrage is weggelaten.

Voor twee vakken geldt dat er een Ruimte voor de Rivier maatregel is vastgesteld
waardoor deze dijkvakken bijna volledig gaan verdwijnen. Dijkvakken 44 en 45 liggen
op de plek waar de ingang van de nevengeul Veessen-Wapenveld moet gaan komen.
Daarnaast is onzekerheid over mogelijke voorlandversterkingen die in de restgeul, De
Hank, voor de dijk zijn uitgevoerd. Er zijn aanwijzingen dat deze zijn uitgevoerd, maar
hier kon geen zekerheid over worden verschaft. De berekende faalkans voor het
faalmechanisme Opbarsten en piping is bij deze vakken daarom niet verder
meegenomen in de risicoanalyse.
Dijkvakken 54b en 55 bevatten in de binnenteen een houten damwand die lokaal
bezweken is. Dit wordt op korte termijn aangepakt en de huidige bijdragen van de
dijkvakken aan de overstromingskans veranderen zodoende op korte termijn. Daarom
is voor deze dijkvakken de berekende faalkans voor het faalmechanisme Opbarsten en
piping buiten beschouwing gelaten. Voor dijkvak 55 blijft de faalkans relatief hoog. Dit
komt doordat het vak een kleine overhoogte heeft waardoor de berekende faalkans
voor het faalmechanisme Overloop en golfoverslag relatief hoog is (zie paragraaf
3.3.2).
De tien vakken met de grootste faalkansen bevatten geen kunstwerken. De
kunstwerken leveren slechts een beperkte bijdrage aan de overstromingskans van
dijkring 52 (Tabel 18).
Kunstwerk

Faalkans (1/jr)

Coupure Gelderse Toren

1/5.600

Gemaal Soerense Beek

1/22.000

Gemaal Cortenoever

1/420.000

Gemaal Middelbeek

1/20.000

Coupure de Worp

1/5.000

Gemaal Terwolde

<1/1.000.000

Uitwateringssluis Nieuwe Wetering
Gemaal Leuvenheim

1/68.000

Keersluis Het Bastion

1/1.500

Tabel 18:

3.5

1/2.300

Faalkansen kunstwerken.

Nadere analyse van dominante mechanismen
In Tabel 19 is een overzicht van de berekende faalkansen per faalmechanisme voor de
tien vakken met de grootste faalkans weergegeven. De tien vakken zoals aangegeven
in Tabel 16 zijn de vakken met de hoogste faalkans. In veel van deze vakken is
faalmechanisme Opbarsten en piping dominant. De bijdragen van de andere
faalmechanismen zijn relatief beperkt. Alleen vak 54a wijkt af: vanwege de
aanwezigheid van een stalen damwand in de binnenteen is het faalmechanisme
Opbarsten en piping hier niet beschouwd. De faalkans voor Overloop en golfoverslag is
bij dit vak relatief hoog (voor een uitgebreidere toelichting, zie paragraaf 3.3.2).
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De berekende faalkansen zijn getoond in Tabel 19. Daarnaast zijn alle faalkansen
opgenomen in Figuur 17 en zijn in Bijlage E de betrouwbaarheidsindices getoond
(alternatieve weergave van faalkansen). In deze figuur zijn de vakkansen (Combin) en
de faalkansen voor de verschillende mechanismen aangegeven. De vakken zijn
gesorteerd op faalkans weergegeven.
Dijkvak

Faalkansen faalmechanismen (1/jr)
Overloop en
golfoverslag

Afschuiving
binnentalud

Opbarsten en
piping

Beschadiging
bekleding

Gecombineerde
faalkans
dijkvak (1/jr)

35

hm452,0-465,4

1/2.000

-

1/120

<1/1.000.000

1/120

43

hm 518,1-523,0

1/4.500

1/230.000

1/260

<1/1.000.000

1/250

18

hm238,0-256,5

1/2.500

-

1/350

1/290.000

1/330

13b hm185,4-193,0

1/4.100

-

1/370

<1/1.000.000

1/350

37

hm472,0-490,8

1/2.900

-

1/570

1/550.000

1/510

33

hm434,0-439,4

1/11.000

<1/1.000.000

1/550

<1/1.000.000

1/530

50

hm582,8-620,5

1/1.200

-

1/800

<1/1.000.000

1/600

34

hm439,4-452,0

1/7.000

-

1/720

<1/1.000.000

1/690

1/700

-

-

<1/1.000.000

1/700

1/11.000

-

1/890

1/100.000

1/820

54a hm653,0-673,4
47

hm545,0-554,0

Tabel 19:

Dominante mechanismen faalkansen per faalmechanisme.

8,00

7,00

Beta

6,00

5,00

4,00

3,00

35 hm452,0 - 465,4
43 hm518,1 - 523,0
18 hm238,0 - 256,5
13b hm185,4 - 193,0
37 hm472,0 - 490,8
33 hm434,0 - 439,4
50 hm582,8 - 620,5
34 hm439,4 - 452,0
54a hm653,0 - 673,4
47 hm545,0 - 554,0
48 hm554,0 - 561,2
52 hm628,0 - 650,0
42 hm511,3 - 518,1
49 hm561,2 - 582,8
32 hm409,3 - 434,0
36 hm465,4 - 472,0
19 hm256,5 - 267,8
27 hm349,3 - 360,5
16 hm204,0 - 222,4
VNK.52.04.002
38 hm490,8 - 493,5
30 hm385,0 - 400,0
54b hm673,4 - 679,0
55 hm679,0 - 682,0
25 hm327,0 - 337,1
VNK.52.08.002
46 hm539,0 - 545,0
12 hm165,0 - 176,8
02 hm058,0 - 070,0
13a hm176,8 - 185,4
11 hm151,0 - 165,0
17 hm222,4 - 238,0
03 hm070,0 - 079,0
14 hm193,0 - 200,6
40 hm499,5 - 506,1
24 hm316,9 - 327,0
10 hm137,0 - 151,0
01 hm051,0 - 058,0
06 hm095,3 - 109,0
45 hm529,8 - 539,0
26 hm337,1 - 349,3
41 hm506,1 - 511,3
23 hm303,9 - 316,9
44 hm523,0 - 529,8
29 hm372,3 - 385,0
51 hm620,5 - 628,0
31 hm400,0 - 409,3
39 hm493,5 - 499,5
VNK.52.01.002
VNK.52.01.001
28 hm360,5 - 372,3
07 hm109,0 - 117,0
09 hm128,0 - 137,0
08 hm117,0 - 128,0
15 hm200,6 - 204,0
05 hm086,0 - 095,3
04 hm079,0 - 086,0
VNK.52.02.005
VNK.52.08.001
VNK.52.02.00
53 hm650,0 - 653,0
VNK.52.02.004
VNK.52.02.006
20 hm267,8 - 277,0
21 hm277,0 - 281,0
22 hm281,0 - 303,9

2,00

Vak
Combin
Dijken Macro-instabiliteit binnenwaarts
Dijken Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam
Kunstwerken Niet sluiten
Kunstwerken Constructief falen

Dijken Overloop/golfoverslag
Dijken Opbarsten en piping
Kunstwerken Overloop/golfoverslag
Kunstwerken Piping

Figuur 17: Faalkansen per mechanisme per dijkvak gesorteerd op zwakste dijkvak (kansen
weergegeven in β).

Figuur 17 illustreert dat een viertal vakken: dijkvak 35, 43, 18 en 13b de hoogste
faalkansen hebben. Vanuit het oogpunt van de kans op een overstroming in dijkring 52
is het raadzaam om bij eventuele versterkingsmaatregelen eerst naar deze vakken te
kijken.
In Tabel 20 zijn de faalkansen per faalmechanisme over de gehele dijkring
weergegeven. De tabel toont dat het faalmechanisme Opbarsten en piping de grootste
bijdrage levert aan de overstromingskans van dijkring 52.
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Mechanisme

Faalkans (1/jr)

Dijken Opbarsten en piping
Dijken Overloop en golfoverslag

>1/100
1/700

Kunstwerken Overloop en golfoverslag

1/1.500

Kunstwerken Niet sluiten

1/2.800

Dijken Beschadigen bekleding en erosie dijklichaam

1/10.000

Kunstwerken Piping

1/10.600

Dijken Macro-instabiliteit binnenwaarts

1/11.000

Kunstwerken Constructief falen

1/30.000

Tabel 20:

Bijdrage faalmechanismen voor dijkring 52.

De faalkans voor het mechanisme Opbarsten en piping over de gehele dijkring, dus
alle vakken gecombineerd, is groter dan 1/100 per jaar. De faalkans voor het
mechanisme Overloop en golfoverslag is 1/700 per jaar, wat aanzienlijk lager is dan de
faalkans voor Opbarsten en piping. Overigens is Overloop en golfoverslag het
dominante faalmechanisme in de sterkere vakken, waar Opbarsten en piping een
minder hoge faalkans heeft. Vaak is de faalkans voor Overloop en golfoverslag daar
gelijk of kleiner dan de faalkans voor Opbarsten en piping (zie Bijlagen E en F). Hierbij
speelt ook mee dat het lengte-effect voor het mechanisme Opbarsten en piping groter
is dan voor het mechanisme Overloop en golfoverslag, wat vooral van belang is voor
de berekende faalkansen voor Opbarsten en piping bij langere vakken.
Het lengte-effect wordt bepaald door de mate van (on)afhankelijkheid van de
belangrijkste stochasten in een faalmechanisme. Voor Overloop en overslag is het
lengte-effect relatief klein omdat grote afhankelijkheid bestaat tussen de faalkansen;
de kansen worden voornamelijk gedomineerd door de belastingen, in dit geval door de
stochast “Debiet Lobith”. Voor Opbarsten en piping is het lengte-effect veel groter
omdat de faalkansen zowel door de belastingen als door de sterkte stochasten bepaald
worden. Tussen deze sterkte stochasten is de afhankelijkheid veel minder. Het gevolg
hiervan is dat bij het combineren van de kansen voor het mechanisme Opbarsten en
piping voornamelijk sprake is van een optelling van de kansen, met als resultaat een
gecombineerde kans die veel groter is dan de faalkans voor dit mechanisme voor het
dominante vak.
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4

Scenariokansen en ontwerppunten belasting

In het vorige hoofdstuk werd de berekende faalkans van een specifiek dijkvak
toegelicht, zonder uitspraken te doen over het al dan niet falen van de overige
dijkvakken. Een ringdeel bestaat uit meerdere dijkvakken en/of kunstwerken. De kans
dat één of meerdere ringdelen van de dijkring falen terwijl de overige ringdelen niet
falen, is gedefinieerd als een scenariokans. De scenariokans is in feite de kans van
optreden van een bepaald overstromingsscenario. De gevolgen van de overstroming
(economische schade en dodelijke slachtoffers) en de scenariokans tezamen bepalen
de bijdrage van het scenario aan het overstromingsrisico. In dit hoofdstuk worden de
voor dijkring 52 berekende scenariokansen en de bijbehorende, meest waarschijnlijke
hydraulische omstandigheden (ontwerppunten) nader toegelicht.
4.1

Aanpak en uitgangspunten

4.1.1

Definitie ringdelen
De gevolgen van een dijkdoorbraak zijn afhankelijk van de plaats van de doorbraak.
Voor een dijkring zijn dus meerdere scenario’s van dijkdoorbraken mogelijk met
verschillende gevolgen. Theoretisch kan de dijkring op elke plaats doorbreken in
combinatie met elke andere plaats. Elke doorbraak, of combinatie van doorbraken,
resulteert in andere gevolgen. Om het aantal sommen te beperken wordt in de praktijk
het risico van een doorbraak benaderd door de dijkring in een beperkt aantal discrete
stukken op te delen (ringdelen), waarvan wordt verondersteld dat de gevolgen die een
dijkdoorbraak in dit ringdeel heeft niet afhankelijk zijn van de precieze plaats van een
doorbraak. Een doorbraak binnen één bepaald ringdeel heeft dus vrijwel dezelfde
gevolgen.
De provincie Gelderland heeft de dijkring op basis van de criteria in paragraaf 2.3.1
ingedeeld in 7 ringdelen (Tabel 12). In Figuur 18 zijn de betreffende ringdelen
weergegeven (Bijlage C, Figuur 39)
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Figuur 18: Ringdelen dijkring 52.

4.1.2

Ontlasten
Een scenariokans is de kans dat één of meerdere ringdelen falen, terwijl de overige
ringdelen van de dijkring niet falen. Afhankelijk van het type belasting kunnen zich de
volgende situaties voordoen [33]:
1 geen ontlasten bij een dijkdoorbraak – na een dijkdoorbraak wordt de hydraulische
belasting niet minder (zee- of meerdijken);
2 een dijkdoorbraak zorgt voor een zodanige vermindering van de hydraulische
belasting dat andere ringdelen niet meer zullen doorbreken, hierbij zijn twee
manieren van ontlasten mogelijk:
a. ontlasten met zwakste schakel – het zwakste ringdeel faalt als eerste
(rivierdijken);
b. ontlasten met volgorde effect – het eerste ringdeel dat wordt belast faalt
(rivierdijken);
3 onafhankelijke bedreigingen – de dijkring wordt bedreigd vanuit meerdere
onafhankelijke waterlichamen (combinatie van zee-, meer- en rivierdijken).
Allereerst is het van belang te bepalen welke scenario’s kunnen voorkomen. Zo kan
voor zee- en meerdijken verondersteld worden dat geen ontlasting optreedt bij een
doorbraak, gezien het beschikbare volume water. In het geval van dijkring 52 is echter
alleen sprake van rivierdijken. Hierbij wordt het uitgangspunt gehanteerd dat indien
een doorbraak plaatsvindt op de rivier, deze doorbraak een daling van de
rivierwaterstand tot gevolg heeft, en dus sprake is van ontlasten.
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Dit betekent dat het falen van een ringdeel effect heeft op het wel of niet falen van
een ander ringdeel. Bij ontlasten is het vervolgens van belang of het vak dat als eerste
faalt het zwakste vak is of dat dit vak in de tijd eerder werd belast (volgorde effect).
Voor dijkring 52 is uitgegaan van ontlasten volgens het zwakste schakel principe.
Aangenomen mag worden dat er bij een dijkdoorbraak bij dijkring 52 een daling van
de rivierwaterstand zal optreden. Dit betekent dat het al dan niet falen van het ene
ringdeel effect heeft op de faalkans van een ander ringdeel. Bij ontlasten is de vraag
van belang of het dijkvak dat als eerste faalt het zwakste dijkvak is of dat dit dijkvak
al eerder werd belast (volgorde effect).
4.2

Scenariokansen en ontwerppunten

4.2.1

Definitie scenario’s
Op basis van de gedefinieerde ringdelen (bestaande uit dijkvakken en kunstwerken) en
de aanname dat ontlasting (zwakste schakel) optreedt langs de rivierdijken van
dijkring 52 zijn zeven scenario’s gedefinieerd. Omdat er sprake is van ontlasten zijn
meervoudige doorbraken zeer onwaarschijnlijk; deze zijn dan ook niet verder
beschouwd. Dit betekent dat een scenario als volgt gedefinieerd wordt: scenario 1
betreft een enkelvoudige doorbraak in ringdeel 1, ofwel ringdeel 1 faalt en de overige
ringdelen falen niet. Hetzelfde principe geldt voor de overige vijf scenario’s van
dijkring 52. In Tabel 21 zijn de gedefinieerde scenario’s voor dijkring 52 weergegeven.
Ringdeel

Scenario

1 Cortenoever

1 Cortenoever
2 ’t Schol

2 ‘t
Schol

4 De Worp
Noord

5
Terwolde

faalt

1 doorbraak
faalt

1 doorbraak
faalt

5 Terwolde

1 doorbraak
faalt

6 De Nijensteen

1 doorbraak
faalt

7 Bastion

4.2.2

7
Bastion
1 doorbraak

De Worp
Noord

Tabel 21:

6 De
Nijensteen

faalt

3 De Worp Zuid
4

3 De Worp
Zuid

Doorbraken

1 doorbraak
faalt

1 doorbraak

Definitie scenario’s volgens ontlasten zwakste schakel.

Berekening scenariokansen
De zeven scenario’s zijn doorgerekend in PC-Ring. In Tabel 22 is naast de kans per
scenario tevens de kansbijdrage per scenario weergegeven. Hieruit blijkt dat scenario
Terwolde de grootste kansbijdrage levert. Het scenario draagt voor circa 52,4% bij aan
de totale overstromingskans. Naast scenario Terwolde dragen de scenario’s de
Nijensteen, en Cortenoever significant bij aan de totale overstromingskans. Deze drie
scenario’s dragen in totaal voor 98,7% bij aan de overstromingskans van dijkring 52.
De bijdrage van de overige scenario’s is zeer gering.
De grote bijdrage van drie ringdelen komt voornamelijk door de aanwezigheid van
relatief zwakke vakken in deze ringdelen. Daarnaast speelt de lengte van het ringdeel
een rol vanwege het lengte-effect.
De maatgevende scenario’s horen bij de 3 langste ringdelen; alle drie zijn ze langer
dan 12 km en gezamenlijk beslaan ze ruim 78% van de dijkring. Ringdeel Terwolde is
met een lengte van 12,6 km niet zo lang als ringdeel Cortenoever met 22,6 km.
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Scenario

Faalkans (1/jaar)

Percentage van
ringkans (%)

Cum. bijdrage aan
ringkans (%)

Terwolde

1/100

52,4%

52,4%

De Nijensteen

1/170

30,3%

82,7%

Cortenoever

1/320

16,0%

98,7%

Bastion

1/7.000

0,7%

99,4%

De Worp Zuid

1/8.900

0,6%

100,0%

’t Schol

<1/1.000.000

0,0%

100,0%

De Worp Noord

<1/1.000.000

0,0%

100,0%

Ringkans

1/50

Tabel 22:

4.2.3

Scenariokansen en bijdragen aan de ringkans.

Ontwerppunten belasting
Per scenario is een ontwerppunt berekend. Het ontwerppunt beschrijft de meest
waarschijnlijke waarden van de stochasten bij het falen van het ringdeel. Het
ontwerppunt geeft daarmee een beeld van de omstandigheden waaronder falen
waarschijnlijk zal optreden.3 De dominante belastingstochast is in dit geval het debiet
bij Lobith (Tabel 23). Op basis van de ontwerppunten is bepaald welke
overstromingssommen uit de gevolgenmatrix moeten worden gekoppeld aan
berekende gevolgen per scenario (hoofdstuk 5).
Debiet Lobith (m3/s)

Scenario
1

Cortenoever

13.100

2

’t Schol

17.300

3

De Worp Zuid

16.100

4

De Worp Noord

16.600

5

Terwolde

11.600

6

De Nijensteen

12.400

7

Bastion

15.400

Tabel 23:

Ontwerppunten scenario’s.

In Tabel 23 zijn de ontwerppunten voor de belastingstochast ‘Debiet Lobith’ voor de
zeven scenario’s weergegeven. Het debiet bij Lobith verschilt per scenario, een
dijkdoorbraak vindt bij elk scenario dus plaats onder verschillende omstandigheden. Zo
faalt de kering in het scenario Cortenoever waarschijnlijk bij een afvoer van 13.109
m3/s, terwijl de kering in het scenario ‘t Schol waarschijnlijk pas faalt bij een afvoer
van 17.295 m3/s. Deze waarden voor het debiet hangen samen met de dominante
faalmechanismen binnen de beschouwde ringdelen.
Voor scenario ‘t Schol is het mechanisme Overloop en golfoverslag dominant. Bij een
voldoende hoog gedimensioneerde dijk zal dit mechanisme pas optreden bij een
waterstand rond MHW en dus een hoge afvoer. De optredende waterstand bij de in
Tabel 23 aangegeven afvoer van 17.295 m3/s ligt boven MHW.

3
Benadrukt wordt dat de ontwerppunten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. Ook bij lagere
of hogere waterstanden dan de waterstand in het ontwerppunt kan een waterkering bezwijken. Het gaat hier
nadrukkelijk om ordegroottes; om de vraag of een bepaald overstromingsscenario naar verwachting bij een relatief lage
waterstand zal optreden of juist niet.
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Voor scenario Terwolde is het mechanisme Opbarsten en piping dominant. Dit
mechanisme kan al optreden voordat het toetspeil (MHW) is bereikt, omdat het
mechanisme niet alleen afhankelijk is van de hoogte van de afvoer en de waterstand,
maar voornamelijk van het waterstandsverschil tussen binnen- en buitenwater én de
sterkte-eigenschappen zoals de kwelweglengte en de dikte van de deklaag.
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5

Overstromingsscenario’s, evacuatie en gevolgen

In dit hoofdstuk worden de overstromingsberekeningen en de resultaten van de
schade- en slachtofferberekeningen met HIS-SSM nader beschouwd.
5.1

Aanpak en uitgangspunten

5.1.1

Algemeen
De provincie Gelderland heeft voor dijkring 52 ten behoeve van de bepaling van de
gevolgen een serie overstromingsberekeningen gemaakt met verschillende
hydraulische randvoorwaarden, breslocaties en bresgrootte [13]. Deze set resultaten is
vastgelegd in een database, de gevolgenmatrix. Per overstromingsberekening zijn
vervolgens de economische schade en het aantal slachtoffers bepaald met behulp van
het modelinstrumentarium HIS-SSM [31].
De gevolgen van een overstroming worden bepaald door de kenmerken van de
overstroming (waterdiepte, stroomsnelheid en stijgsnelheid) en de kwetsbaarheid van
het getroffen gebied. Om de gevolgen per overstromingsscenario te berekenen zijn
eerst overstromingssimulaties verricht. De omvang van de economische schade en het
aantal slachtoffers zijn vervolgens berekend met behulp van HIS-SSM. Voor details
over de bij de overstromingsberekeningen gehanteerde uitgangspunten wordt
verwezen naar de betreffende rapportage [13].
In de berekende economische schade per doorbraaklocatie is het effect van
verplaatsing van economische activiteit steeds verdisconteerd: bedrijfsuitval in het
door overstroming getroffen gebied zal leiden tot verhoogde bedrijvigheid buiten dit
gebied. De genoemde schadebedragen betreffen dus de netto economische schade
voor Nederland als geheel.

5.1.2

Regionale keringen
De aanwezigheid en standzekerheid van regionale keringen en andere hoge
lijnelementen met een compartimenterende functie kunnen een grote invloed hebben
op de verwachte economische schade en slachtoffers door overstromingen.
Het uitgangspunt is dat andere dan de primaire keringen (regionale keringen en
andere hoge elementen) niet falen. Ze kunnen hooguit overlopen.
Uit de overstromingsbeelden blijkt dat de spoorlijnen en rijkswegen hooguit zorgen
voor een tijdelijke vertraging van de overstroming, maar binnen korte tijd na een
doorbraak echter ook overstromen.

5.1.3

Evacuatie
Voor het bepalen van het aantal slachtoffers bij een overstroming zijn de
mogelijkheden voor (preventieve) evacuatie van groot belang.4 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 hoge windsnelheden en sociale onrust) [36].

4

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.
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In VNK2 wordt rekening gehouden met preventieve evacuatie door elk
overstromingsscenario onder te verdelen in vier deelscenario’s [34]. 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.
Elke combinatie van deze aspecten heeft een eigen conditionele kans5 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 [36]. 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 dijkring
52 zijn opgenomen in Tabel 24.
Deelscenario
Overstroming kort van
tevoren verwacht of
onverwacht

Overstroming ruim van
tevoren verwacht

Evacuatiefractie (-)

Conditionele kans (-)

0,00

0,10

2. Ongeorganiseerde
evacuatie

0,59

0,04

3. Ongeorganiseerde
evacuatie

0,80

0,25

0,89

0,60

1. Geen evacuatie

4. Georganiseerde
Evacuatie
Tabel 24:

Conditionele kansen en evacuatiefracties voor dijkring 52.

Op basis van de in Tabel 24 getoonde conditionele kansen en evacuatiefracties kan de
verwachtingswaarde van de evacuatiefractie worden berekend: deze is 0,76 per
overstroming.
De relatief hoge kans dat een overstroming ruim van tevoren wordt verwacht is het
gevolg van het feit dat dijkring 52 vanuit een rivier bedreigd wordt. Een overstroming
van dijkring 52 is een gevolg van een hoge afvoer op de Rijn. Bij hoge afvoeren op de
Rijn in Duitsland zijn de waterstanden op de IJssel vooraf goed te voorspellen,
waardoor de mogelijkheid wordt geboden te evacueren. Dit betekent dat de kans op
een onverwachte overstroming klein is, en dat de kans op een verwachte overstroming
waarbij georganiseerd kan worden geëvacueerd relatief groot is.
5.2

Schadebedragen per overstromingsscenario
Door het projectbureau is op basis van de overstromingsberekeningen van de
provincie Gelderland de totale schade per overstromingsscenario bepaald. Tabel 25
toont de berekende schadebedragen per overstromingsscenario voor de 6
doorbraaklocaties. In deze tabel zijn de sommen gepresenteerd met de standaard
maatgolf (MHW), standaard maatgolf plus decimeringhoogte en standaard maatgolf
min decimeringhoogte. De standaard maatgolf is een theoretische afvoergolf met een
bepaalde duur en hoogte van de golf. De overige gehanteerde afvoergolven (plus
decimeringhoogte en min decimeringhoogte) zijn hier een afgeleide van. Een meer
uitgebreide beschouwing van deze golven is terug te vinden in het rapport van de
provincie [13].

5
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De kansen zijn conditioneel: het zijn kansen gegeven het optreden van een overstroming.

De schadebedragen zijn per overstromingsscenario en per evacuatie-deelscenario
weergegeven. Deze evacuatie-deelscenario’s zijn voornamelijk van belang voor de
bepaling van het aantal slachtoffers.

Ringdeel / breslocatie

Cortenoever

‘t Schol

Terwolde

De Nijensteen

De Worp Zuid

De Worp Noord

Bastion

(1

Schadebedrag (M€) per evacuatiedeelscenario

Omschrijving
1(1

2(1

3(1

4(1

TP

868

864

863

862

TP + 1D

988

984

982

981

TP - 1D

648

646

645

644

TP

621

619

618

617

TP + 1D

750

746

744

744

TP - 1D

413

411

411

410

TP

501

498

498

497

TP + 1D

569

566

565

564

TP - 1D

420

417

417

416

TP

552

548

547

547

TP + 1D

608

605

604

603

TP - 1D

475

472

471

471

TP

294

292

292

292

TP + 1D

357

354

352

352

TP - 1D

75

74

74

73

TP

74

73

73

73

TP + 1D

82

81

81

80

TP - 1D

62

62

62

61

TP

27

27

27

27

TP + 1D

49

49

49

49

TP - 1D

5

5

5

5

Nummering evacuatie-deelscenario’s correspondeert met nummering in Tabel 5.1 en 5.2

Tabel 25:

Schadebedragen per overstromingsscenario.

Uit de tabel blijkt dat de schade in beperkte mate varieert per evacuatie-deelscenario.
Dit komt doordat er aangenomen wordt dat bij een evacuatie de bewoners enige
bezittingen met zich meenemen wat ertoe leidt dat de evacuatiefractie de schade
enigszins beïnvloedt.
In de tabel staan voor elk ringdeel/breslocatie de scenario’s Toetspeil (TP), Toetspeil +
1 Decimeringhoogte (TP + 1D) en Toetspeil - 1 Decimeringhoogte (TP – 1D). Bij een
aantal breslocaties zijn ook andere scenario’s gegeven. Deze worden in de individuele
beschrijvingen die hierop volgen nader toegelicht.
De grootste schadebedragen doen zich voor bij een dijkdoorbraak ter hoogte van
Cortenoever. De minste schade doet zich voor bij een dijkdoorbraak ter hoogte van de
keersluis het Bastion. Deze verschillen in schade worden veroorzaakt door het verloop
van het overstromingspatroon na een dijkdoorbraak en de kenmerken (waarde) van
het overstroomde gebied. Hieronder zijn de berekende gevolgen per doorbraaklocatie
verder toegelicht. De gepresenteerde figuren geven een indicatie van de maximale
omvang van een overstroming in blauwtinten weer (HIS Scenario Viewer [32]).

59

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de overstromingsberekeningen wordt
verwezen naar de door de provincie opgestelde rapportage [13]. In hoofdstuk 6 is het
overstromingsrisico en de bijdrage van de verschillende overstromingsscenario’s aan
het overstromingsrisico berekend. Per doorbraaklocatie is hierop al een voorschot
genomen door per scenario de verwachte bijdrage aan het overstromingsrisico aan te
geven op basis van de gevolgen en de kansbijdrage van het betreffende scenario.
5.2.1

Doorbraaklocatie Cortenoever (scenario 1)
Een doorbraak ter hoogte van het meest stroomopwaarts gelegen Cortenoever heeft
de grootste gevolgen. Uiteindelijk overstroomt ongeveer driekwart van de dijkring op
enig moment, waaronder de plaatsen Voorst, Twello en Terwolde. Na drie dagen heeft
het water de A1 bereikt, waarna het ten noorden van de A1 via de aanwezige
weteringen de verdieping tussen Heerde en Wapenveld in loopt. Daar en nabij de
doorbraaklocatie zelf wordt de grootste waterdiepte bereikt. De waterdiepte als geheel
varieert van 1 tot 3 m. De gevolgen van een doorbraak bij Cortenoever zijn relatief
groot (circa 600 tot 1000 M€).

Figuur 19: Maximaal voorgekomen waterdiepte na een dijkdoorbraak bij Corternoever bij TP-1D
(links), TP (midden) en TP+1D (rechts).

Voor dijkdoorbraken met hogere (TP + 1D) en lagere waterstanden (TP -1D) geven
eenzelfde algemene beeld als bij TP. Toch zijn er verschillen in het noordelijke deel van
de dijkring. Bij TP + 1D kan er meer water de dijkring in stromen, waardoor er ten
noorden van Twello een groter gebied getroffen wordt. Bij TP -1D is er veel minder
water om het noordelijke deel van de dijkring te overstromen, wat leidt tot een veel
kleiner gebied dat overstroomd tussen Heerde en Wapenveld. In het deel ten zuiden
van de A1 zijn de verschillen gering (zowel in waterdiepte als bedekkingspercentage).
5.2.2

Doorbraaklocatie ’t Schol (scenario 2)
Vanaf de doorbraaklocatie stroomt het water in het TP-scenario noordwaarts waarbij
het hele gebied tussen de A1 en Wapenveld bedekt raakt met water, ongeveer 50%
van het dijkringgebied (zie Figuur 20). De gevolgen van een doorbraak bij ‘t Schol zijn
relatief groot (circa 400 tot 750 M€).
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De A50 overstroomt net niet. Het gebied tussen de A1 en Terwolde raakt bedekt met
een vrij dunne laag water (0,5 – 1,0 m), ten noorden hiervan wordt de maximale
waterdiepte bereikt met Terwolde als voornaamste plaats. Voor de schadebedragen
voor de andere scenario’s (TP + 1D en TP - 1D geldt ongeveer hetzelfde als voor de
schadebedragen bij breslocatie Cortenoever; de verschillen tussen TP en TP - 1D zijn
groter dan tussen TP en TP + 1D. Het overstromingsbeeld bij een doorbraak bij ’t
Schol toont grote overeenkomsten met doorbraken bij Terwolde en de Nijensteen (zie
Figuur 20)

Figuur 20: Maximaal voorkomende waterdiepte bij TP na doorbraak bij ’t Schol (links), Terwolde
(midden) en de Nijensteen (rechts).

5.2.3

Doorbraaklocatie De Worp Zuid (scenario 3)
Het ringdeel waarin de breslocatie De Worp-Zuid ligt wordt begrensd door
compartimenterende lijnelementen (N790, de spoordijk Apeldoorn-Deventer en een
achter de primaire kering gelegen oude waterkering).
In de oude waterkering zit een grote coupure ter plaatse van de kruising met de N344.
Deze coupure wordt niet meer gesloten bij een hoogwater. Hierdoor stroom het water
het overige deel van de dijkring in. Dit gebeurt ongeveer 1 uur nadat de doorbraak
heeft plaats gevonden en bij TP en TP + 1D. (zie Figuur 21)
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Figuur 21: Maximaal voorkomende waterdiepte bij TP (links) en TP+1D (rechts) na een
doorbraak bij De Worp-Zuid

Bij een doorbraak bij TP – 1D overstroomt alleen de compartimenten De Worp-Zuid en
De Worp-Noord. De beide compartimenten zijn snel gevuld tot een waterdiepte van
2,5 m. De waterdiepte in de rest van de dijkring blijft aanzienlijk lager tot circa 1,0 m.
5.2.4

Doorbraaklocatie De Worp Noord (scenario 4)
Het ringdeel waarin de breslocatie De Worp Noord zich bevindt is ook omgeven door
lijnelementen die een compartimenterende functie hebben; de achter de primaire
waterkering gelegen oude waterkering, de spoordijk Apeldoorn-Deventer en de N344.
Na een doorbraak overstroomt eerst het noordelijke ‘bakje’, waarna het zuidelijke
bakje volloopt. Figuur 22 geeft het overstromingsbeeld bij dit scenario weer. De
gevolgen van een doorbraak bij De Worp Noord zijn relatief klein (circa 60 tot 80 M€).

Figuur 22: Situatie voor (links) en na (rechts) een dijkdoorbraak bij De Worp-Noord bij TP.

5.2.5

Doorbraaklocatie Terwolde (scenario 5)
Vanaf de doorbraaklocatie bij Terwolde stroomt het water noordwaarts richting de
dieper gelegen delen. Het water komt maar in zeer beperkte mate ten zuiden van
Twello, maar overschrijdt wel de A50 aan de westkant van het dijkringgebied.
Ongeveer 50% van het dijkringgebied raakt bedekt met water, met Terwolde als
voornaamste plaats; Twello blijft grotendeels gespaard (zie Figuur 20).

62

De waterdiepte in het overstroomde gebied is groot met weinig spreiding,
voornamelijk vanwege de hoogteligging van het getroffen gebied. De scenario’s TP +
1D en TP - 1D laten vergelijkbare afwijkingen zien met het TP-scenario.
Voor deze breslocatie zijn ook scenario’s met bredere en smallere afvoergolven
berekend (qua waterstand vergelijkbaar met TP). Bij de brede afvoergolf stroomt het
water gedurende langere tijd door de bres, waardoor er uiteindelijk meer water het
dijkringgebied binnenstroomt dan in het TP + 1D scenario, dat met hogere
waterstanden rekent. De smalle afvoergolf zorgt voor minder water in het
dijkringgebied dan het TP – 1D scenario. Dit komt terug in de schadebedragen. De
gevolgen van een doorbraak bij Terwolde zijn relatief groot (circa 350 tot 650 M€).
5.2.6

Doorbraaklocatie De Nijensteen (scenario 6)
Vanaf deze breslocatie wordt bij TP de al eerder genoemde kom tussen Terwolde en
Wapenveld gevuld met water, waarbij een deel van het water zuidwaarts stroomt. Net
als bij de breslocatie Terwolde komt er maar weinig water ten zuiden van Twello, maar
het water overstroomt wel een gebied ten westen van de A50. Zo’n 50% van het
dijkringgebied wordt overstroomd, met Terwolde als voornaamste plaats; Twello wordt
wel overstroomd door de uitlopers van het water (zie Figuur 20). TP + 1D levert een
relatief klein verschil met TP op in vergelijking TP - 1D.
Ook hier geven de brede en smalle afvoergolven extremere schadebedragen op dan TP
+ 1D en TP - 1D. De gevolgen van een doorbraak bij De Nijensteen zijn relatief groot
(circa 400 tot 650 M€).

5.2.7

Doorbraaklocatie Bastion (scenario 7)
Vanaf deze breslocatie stroomt het bovenstroomse pand van het Apeldoorns Kanaal
vol tot aan de Bonenburgersluis te Heerde. Er zijn bij deze breslocatie twee situaties te
beschouwen:
•
De situatie dat de westelijke kade van het Apeldoorns Kanaal overstroomt. Hierbij
stroomt er water dijkring 11 in.
•
De situatie dat het water zover het Apeldoorns Kanaal op stroomt dat de
oostelijke, regionale, kade overstroomt. Hierbij stroomt het water verder
zuidwaarts dijkring 52 in.
De westelijke kade van het Apeldoorns Kanaal tussen de keersluis het Bastion en de
Bonenburgersluis is lager dan de oostelijke kade. Voordat de oostelijke kade ten
zuiden van Wapenveld overstroomt is het Apeldoorns Kanaal al ontlast doordat het
water over de westelijke kade dijkring 11 in stroomt. De schade in dijkring 11
bedraagt bij TP €120 miljoen en 0-7 slachtoffers (afhankelijk van evacuatie-strategie)
en bij TP+1D €275 miljoen en 1-16 slachtoffers (afhankelijk van evacuatiestrategie).
Het schadebeeld in dijkring 11 wordt niet verder behandeld in deze rapportage omdat
het schade betreft die buiten de dijkringgrenzen van dijkring 52 optreedt. Zie
onderstaande figuur van het overstromingsbeeld.
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Figuur 23: Situatie bij TP (links) en TP+1D (rechts) bij een doorbraak ter hoogte van Bastion.

De gevolgen van een doorbraak bij het Bastion zijn relatief klein (maximaal 49 M€).
5.3

Slachtofferaantallen per overstromingsscenario
Op basis van de overstromingsberekeningen [13] is het aantal slachtoffers per
overstromingsberekening bepaald [35]. Tabel 26 toont de berekende
slachtofferaantallen per overstromingsscenario en per evacuatie-deelscenario
(paragraaf 5.1.3) voor de 7 breslocaties. In deze tabel zijn eveneens de sommen
gepresenteerd met de standaard maatgolf (TP), standaard maatgolf plus
decimeringhoogte en standaard maatgolf min decimeringhoogte.
Het berekende aantal slachtoffers per doorbraaklocatie vertoont hetzelfde beeld als de
berekende schadebedragen. Daar waar hoge schadebedragen zijn bepaald zijn
eveneens relatief hoge aantallen slachtoffers berekend. Dit is een logisch gevolg van
het feit dat bij de scenario’s met relatief veel schade het stedelijk gebied overstroomt.
Binnen stedelijk gebied is de schade relatief groot en bovendien is de bevolking
geconcentreerd in de stedelijke gebieden. Voor de berekende slachtoffers geldt min of
meer dezelfde beschouwing als eerder weergegeven in paragraaf 5.2.
Het grootste aantal slachtoffers volgt uit de overstromingsberekening voor het ringdeel
Cortenoever met de standaard maatgolf plus decimeringhoogte. Hier kunnen tot 60
slachtoffers vallen indien de doorbraak onverwacht is en er geen evacuatie plaats
vindt.
Een doorbraak in het ringdeel Bastion zorgt voor het minste aantal slachtoffers binnen
dijkring 52. Dit komt mede doordat het water hier wegstroomt naar dijkring 11. De
slachtoffers in dijkring 11 worden niet beschouwd in deze rapportage.

Ringdeel / breslocatie

Cortenoever
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Omschrijving

Slachtoffers per evacuatie-deelscenario
1(1

2(1

3(1

4(1

TP

48

19

10

5

TP + 1D

60

25

12

7

TP - 1D

31

13

6

3

Ringdeel / breslocatie

‘t Schol

Terwolde

De Nijensteen

De Worp Zuid

De Worp Noord

Bastion

(1

Slachtoffers per evacuatie-deelscenario
1(1

2(1

3(1

4(1

TP

36

15

7

4

TP + 1D

48

20

10

5

TP - 1D

20

8

4

2

TP

31

13

6

3

TP + 1D

37

15

7

4

TP - 1D

25

10

5

3

TP

35

14

7

4

TP + 1D

39

16

8

4

TP - 1D

29

12

6

3

TP

20

8

4

2

TP + 1D

28

11

6

3

TP - 1D

9

4

2

1

TP

9

4

2

1

TP + 1D

12

5

2

1

TP - 1D

5

2

1

1

TP

2

1

0

0

TP + 1D

3

1

1

0

TP - 1D

0

0

0

0

nummering evacuatie-deelscenario’s correspondeert met nummering in Tabel 5.1 en 5.2

Tabel 26:

5.4

Omschrijving

Slachtoffers per overstromingsscenario.

Selectie overstromingsscenario’s
Voor het bepalen van de risico’s zijn naast de overstromingskansen ook gevolgen
nodig. In de voorgaande paragrafen zijn de gevolgen (schade en slachtoffers) voor
beschikbare overstromingsscenario’s nader beschouwd, in deze paragraaf is bepaald
welke overstromingsscenario’s en dus welke gevolgen gekoppeld worden aan de
berekende overstromingskansen (scenariokansen hoofdstuk 1). De koppeling tussen
de scenariokansen en de overstromingsscenario’s vindt voor dijkring 52 plaats op basis
van het debiet bij Lobith (paragraaf 4.2.3). Hierbij is in principe gekozen voor het
overstromingsscenario met een debiet zo dicht mogelijk bij het ontwerppunt. In deze
paragraaf is verder toegelicht hoe dit uitgangspunt is gehanteerd en waarom daar
eventueel van af is geweken.
In de paragraven 5.2 en 5.3 is een overzicht opgenomen van alle beschikbare
overstromingssommen, inclusief de berekende schade en slachtoffers per
overstromingssom. Hier zijn berekeningen met verschillende randvoorwaarden
opgenomen. Voor de berekening van de risico’s wordt echter alleen gebruik gemaakt
van de sommen met de standaard maatgolf (MHW), standaard maatgolf plus
decimeringhoogte en standaard maatgolf min decimeringhoogte.
In Tabel 27 zijn de overstromingsscenario’s voor de standaard maatgolf (MHW),
standaard maatgolf plus decimeringhoogte en standaard maatgolf min
decimeringhoogte opgenomen en zijn de overstromingsscenario’s geselecteerd voor de
berekening van de risico’s (best fit) weergegeven. De ‘best fit’ heeft betrekking op de
keuze voor het overstromingsscenario dat het beste past bij de ontwerppunten die zijn
uitgerekend bij de zes scenario’s.
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Gevolgenmatrix
Debiet (m /s)

Ontwerppunt
Debiet Lobith
(m3/s)

MHW

15.990

13.109

+1decimering

18.580

-1decimering

12.960

1

15.990

Scenario
Omschrijving

1

Cortenoever

MHW
2

3

4

5

6

7

’t Schol

De Worp Zuid

De Worp Noord

Terwolde

De Nijensteen

Bastion

Tabel 27:

3

+1decimering

18.580

-1decimering

12.960

MHW

15.990

+1decimering

18.580

-1decimering

12.960

MHW

15.990

+1decimering

18.580

-1decimering

12.960

MHW

15.990

+1decimering

18.580

-1decimering

12.960

MHW

15.990

+1decimering

18.580

-1decimering

12.960

MHW

15.990

+1decimering

18.580

-1decimering

12.960

Best fit
(m3/s)

12.960
17.295
18.580

16.130

15.990

16.608
18.580

11.615

12.960
12.367

12.960
15.405

15.990

Geselecteerde overstromingsscenario’s.

Voor alle scenario’s is de overstromingssom uit de gevolgenmatrix gekozen op basis
van de waarde van het debiet in het ontwerppunt. Met behulp van deze geselecteerde
overstromingssommen en de in hoofdstuk 3 bepaalde overstromingskansen is het
overstromingsrisico berekend (zie hoofdstuk 6).

66

6

Overstromingsrisico

In het project VNK2 worden kansen en gevolgen van een overstroming berekend per
dijkring. De kans op en het gevolg van een overstroming bepalen samen het
overstromingsrisico. De resultaten van de berekeningen vormen een momentopname.
Bij de bepaling van het overstromingsrisico is gebruik gemaakt van de
belastingrandvoorwaarden zoals vastgesteld in 2006 (TMR2006) en van schade- en
slachtoffergegevens uit 2001 geïndexeerd naar 2006 [30]. Ook de sterktegegevens
van de waterkeringen dateren van voor 2008.
In hoofdstuk 3 van dit rapport is de overstromingskans voor deze dijkring
onderbouwd, in hoofdstuk 4 zijn de scenariokansen toegelicht en in hoofdstuk 5 zijn de
gevolgen per scenario besproken. Op basis van deze onderdelen zijn de
overstromingsrisico’s berekend. De resultaten van deze berekeningen worden in dit
hoofdstuk besproken.
6.1

Koppeling overstromingskansen en gevolgen
Het overstromingsrisico is bepaald door het koppelen van de gevolgen van een
overstroming aan de kansen op een overstroming. In Tabel 28 zijn de voor dijkring 52
berekende scenariokansen weergegeven. Hieruit blijkt dat cumulatief kans voor de
scenario’s Terwolde, De Nijensteen en Cortenoever 98,7% van de totale
overstromingskans voor dijkring 52 is.
Scenario

Doorbraken Faalkans scenario (1/jr) Bijdrage scenario Cumulatieve bijdrage

5 Terwolde

1 doorbraak

1/100

52,4%

52,4%

6 De Nijensteen

1 doorbraak

1/170

30,3%

82,7%

1 Cortenoever

1 doorbraak

1/320

16,0%

98,7%

7 Bastion

1 doorbraak

1/7.000

0,7%

99,4%

3 De Worp Zuid

1 doorbraak

1/8.900

0,6%

100,0%

2 ’t Schol

1 doorbraak

<1/1.000.000

0,0%

100,0%

4 De Worp Noord

1 doorbraak

<1/1.000.000

0,0%

100,0%

Tabel 28:

Scenario’s volgens ontlasten zwakste schakel.

Voor het bepalen van de overstromingsrisico’s zijn naast de scenariokansen ook de
gevolgen (economische schade en dodelijke slachtoffers) nodig. In hoofdstuk 5 is
nader ingegaan op de gevolgen van overstromingen en is bepaald welke overstromingsberekeningen, en dus welke gevolgen, gekoppeld dienen te worden aan de
berekende scenariokansen. In Tabel 29 zijn de geselecteerde berekeningen
weergegeven. Per evacuatie-deelscenario zijn daarbij de schadebedragen en
slachtofferaantallen weergegeven.

Scenario / Breslocatie

Afvoergolf

Cortenoever

-1decimering

’t Schol

De Worp Zuid

+1decimering

MHW

Evacuatie-deelscenario

Gevolgen
1

2

3

4

schade (M€)

648

646

645

644

slachtoffers

31

13

6

3

schade (M€)

750

746

744

744

slachtoffers

48

20

10

5

schade (M€)

294

292

292

292

slachtoffers

20

8

4

2
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Scenario / Breslocatie
De Worp Noord

-1decimering

De Nijensteen

-1decimering

Bastion

MHW

Evacuatie-deelscenario

Gevolgen

+1decimering

Terwolde

Tabel 29:

Afvoergolf

1

2

3

4

schade (M€)

82

81

81

80

slachtoffers

12

5

2

1

schade (M€)

420

417

417

416

slachtoffers

25

10

5

3

schade (M€)

475

472

471

471

slachtoffers

29

12

6

3

schade (M€)

27

27

27

27

slachtoffers

2

1

0

0

Selectie overstromingsscenario’s voor risico dijkring 52.

Op basis van de analyse van de gevolgenmatrix blijkt dat de verschillen tussen de
overstromingsberekeningen per scenario beperkt zijn (Tabel 25 en Tabel 26). Om enig
inzicht te bieden in de gevoeligheid van het overstromingsrisico voor de spreiding in de
gevolgen zijn aanvullende berekeningen gemaakt met de maximale gevolgen
(standaard maatgolf plus decimeringhoogte) en minimale gevolgen (standaard
maatgolf min decimeringhoogte). Deze berekeningen resulteren in een bandbreedte
voor het berekende overstromingsrisico. De resultaten van deze berekeningen worden
gepresenteerd in de volgende paragrafen.
6.2

Overstromingsrisico
Het overstromingsrisico bestaat niet uit één getal, maar kan worden beschreven in de
vorm van diverse risicomaten, zoals de verwachtingswaarden van de economische
schade en het aantal dodelijke slachtoffers, het plaatsgebonden risico (PR), het lokaal
individueel risico (LIR) en groepsrisico (FN-curve). In deze paragraaf worden deze
risicomaten voor dijkring 38 beschreven en geanalyseerd.

6.2.1

Het economisch risico van overstromingen
Het economisch risico van een overstroming voor dijkring 52 is bepaald door de in
Tabel 28 berekende scenariokansen te koppelen aan de gevolgen per scenario
(Tabel 29).
Verwachtingswaarde economische schade
De berekende verwachtingswaarde van de economische schade voor dijkring 52
bedraagt ongeveer 9 M€/jaar.

scenario

doorbraaklocatie

Economisch risico*

bijdrage
scenario's

totaal (€/jr)

bijdrage

cumulatief

22,1%

22,1%

Scenario 1

Cortenoever

16,0%

€ 2.040.000

Scenario 2

’t Schol

0,0%

€

19

0,0%

22,1%

Scenario 3

De Worp Zuid

0,6%

€

32.900

0,4%

22,5%

Scenario 4

De Worp Noord

0,0%

€

0

0,0%

22,5%

Scenario 5

Terwolde

52,4%

€ 4.330.000

46,8%

69,3%

Scenario 6

de Nijensteen

30,3%

€ 2.840.000

30,7%

100,0%

Scenario 7

Bastion

0,7%

0,0%

100,0%

Totaal

€

3.870

€ 9.250.000

* het risico is bepaald over de vier evacuatie-deelscenario’s samen
Tabel 30:
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Verwachtingswaarden economisch risico.

Uit Tabel 30 blijkt tevens dat de scenario’s die de grootste bijdrage leveren aan het
economisch risico tevens de grootste bijdrage leveren aan de totale overstromingskans
voor dijkring 52. Het scenario Terwolde draagt voor 46,8% bij aan het totale
economisch risico en draagt voor 52,4% bij aan de overstromingskans voor dijkring
52. Ook de scenario’s De Nijensteen en Cortenoever die voor respectievelijk 30,7% en
22,1% bijdragen aan het economisch risico hebben een relatief grote bijdrage aan de
totale overstromingskans voor deze dijkring. De overige scenario’s die een zeer
geringe bijdrage leveren aan de totale overstromingskans, hebben eveneens een zeer
geringe bijdrage aan het totale economisch risico. Uit bovenstaande analyse blijkt dat
het berekende economisch risico vooral gevoelig is voor de berekende
overstromingskansen en in mindere mate voor de breslocatie (en de belastingcondities
bij falen).
Ruimtelijke verdeling verwachtingswaarde economische schade
In Figuur 24 (Bijlage G, Figuur 40) is de verdeling van de verwachtingswaarde van de
totale schade over de dijkring weergegeven. Uit deze figuur blijkt dat de
verwachtingswaarde van de totale schade het grootst is voor het stedelijk gebied.
Vooral de plaatsen Twello, Brummen, Zutphen (Hoven) en Veessen vallen op met een
verwachtingswaarde van de schade hoger dan 1.000 €/jaar/ha. De overige
woonkernen laten ook een dergelijk schadebeeld zien.
Er wordt geen schade verwacht in het zuiden en zuidwesten van de dijkring. In dit
gebied ligt de stad Apeldoorn en de woonkern Dieren. Bij een overstroming van
dijkring 52 blijven deze gebieden droog en is er geen schade.
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Figuur 24: Verdeling verwachtingswaarde schade (€/jaar/ha).

Ter plaatse van het landelijke gebied ten noorden van de lijn Deventer-Apeldoorn
bedraagt de verwachtingswaarde van de economische schade 100 tot 1.000 €/jaar/ha.
Ten zuiden van deze lijn is dit 10 tot 100 €/jaar/ha. Dit verschil is het gevolg van het
feit dat de doorbraken in het zuiden van de dijkring ook schade in het noorden zullen
veroorzaken terwijl dijkdoorbraken in het noorden geen schade in het zuiden zullen
veroorzaken.
In Figuur 25 (Bijlage G, Figuur 41) is de verdeling van de verwachtingswaarde van de
totale schade voor het scenario Terwolde weergegeven. Hieruit blijkt dat de
verwachtingswaarde voor de totale schade in het stedelijk gebied, zoals gepresenteerd
in Figuur 25, bepaald wordt door het scenario 5 (Terwolde).
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Dit scenario draagt voor 46,9% bij aan de totale schade. Dit figuur laat duidelijk zien
dat de schade in het noordelijke gebied van de dijkring optreedt bij een doorbraak in
het noorden van de dijkring.

Figuur 25: Verdeling verwachtingswaarde schade voor dominante scenario 5 Terwolde
(€/jaar/ha).

Schadefunctie
Voor dijkring 52 is een schadefunctie bepaald. Deze schadefunctie geeft de kans per
jaar dat een overstroming in dijkring 52 een bepaald schadebedrag veroorzaakt. De
schadefunctie is bedoeld om de verwachte schade bij een overstroming inzichtelijk te
maken.
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De schadefunctie wordt gepresenteerd in een FS-curve. In de FS-curve (Figuur 26) zijn
op dubbellogaritmische schaal de resultaten van de risicoberekeningen voor de
verschillende overstromingsscenario’s weergegeven voor dijkringgebied 52.
Schadefunctie DR52 Oost Veluwe
1,00E-01

1,00E-02

Overstromingskans [per jaar]

1,00E-03

1,00E-04

1,00E-05

1,00E-06

1,00E-07

1,00E-08

1,00E-09
1

10

100

1000

Schade [miljoen Euro]

Figuur 26: FS-curve dijkring 52.

De FS-curve toont dat de kans op een schade van ten minste 400 miljoen euro door
een overstroming >1/100 per jaar is in dijkring 52. De kans dat een overstroming een
schade van ten minste 650 miljoen Euro veroorzaakt is 1/300 per jaar. De kans dat
een overstroming in dijkring 52 een grotere schade veroorzaakt dan 700 miljoen Euro
is kleiner dan 1/1.000.000 per jaar.
6.2.2

Het slachtofferrisico van overstromingen
Het economisch risico van een overstroming voor dijkring 52 is bepaald door de in
Tabel 28 berekende overstromingskansen te koppelen aan de gevolgen van een
overstroming zoals weergegeven in Tabel 29.
Verwachtingswaarde aantal slachtoffers
De berekende verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers voor dijkring 52
bedraagt 0,13 slachtoffers per jaar. Dit risico wordt voornamelijk bepaald door de hoge
kansen op een dijkdoorbraak bij Cortenoever, Terwolde en de Nijensteen.
In Tabel 31 is de bijdrage van de verschillende scenario’s aan het slachtofferrisico
weergegeven. Uit de tabel blijkt dat de scenario’s Cortenoever, Terwolde en de
Nijensteen de grootste bijdrage leveren aan het slachtofferrisico met respectievelijk
18,5%, 48,2% en 32,9%. Deze scenario’s dragen voor bijna 99,7% bij aan het totale
slachtofferrisico. Scenario Terwolde is met een bijdrage aan het totale slachtofferrisico
van 48,2% het dominante scenario. De overige scenario’s dragen niet significant bij
aan het slachtofferrisico.
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scenario

doorbraaklocatie

Slachtofferrisico 1)

bijdrage scenario's

totaal (1/jr)

bijdrage

cumulatief

Scenario 1

Cortenoever

16,0%

2,31E-02

18,5%

18,5%

Scenario 2

’t Schol

0,0%

2,90E-06

0,0%

18,5%

Scenario 3

De Worp Zuid

0,6%

5,41E-04

0,4%

18,9%

Scenario 4

De Worp Noord

0,0%

1,29E-08

0,0%

18,9%

Scenario 5

Terwolde

52,4%

6,03E-02

48,2%

67,1%

Scenario 6

de Nijensteen

30,3%

4,11E-02

32,9%

100,0%

Scenario 7

Bastion

0,7%

5,50E-05

0,0%

100,0%

Totaal
1)

1,25E-01

het risico is bepaald over de vier evacuatie-deelscenario’s samen

Tabel 31:

Verwachtingswaarden aantal slachtoffers.

Uit Tabel 31 blijkt dat het scenario dat de grootste bijdrage levert aan het
slachtofferrisico ook de grootste bijdrage levert aan de totale overstromingskans voor
dijkring 52. Voor het aantal slachtoffers en daarmee het slachtofferrisico is de
stijgsnelheid van het water bepalend.
Ruimtelijke Verdeling verwachtingswaarde aantal slachtoffers
In Figuur 27 (Bijlage G, Figuur 42) is de ruimtelijke verdeling van de
verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers over de dijkring weergegeven. Uit
deze figuur blijkt dat ook de verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers het
grootst is in het bewoonde gebied. Voor de plaatsen Terwolde, Brummen, Wapenveld,
Hoven (bij Zutphen) en De Worp (bij Deventer) zijn duidelijk te onderscheiden. Het
aantal slachtoffers ligt hier veelal tussen 0,00001 en 0,001 slachtoffers/jaar/ha. Verder
liggen er door het dijkringgebied kleine kernen en gehuchten verspreid waar het aantal
slachtoffers tot 0,01 slachtoffers/jaar/ha kan oplopen.
Voor de bepaling van het aantal slachtoffers zijn voornamelijk de stijgsnelheid en
stroomsnelheid van het water van belang, terwijl de economische schade voornamelijk
bepaald wordt door de waterdiepte. De stijgsnelheid en de stroomsnelheid van het
water na een dijkdoorbraak worden echter sterk bepaald door het debiet op de rivier.
Bij een groter debiet op de rivier nemen de stroomsnelheden en stijgsnelheden (met
name direct achter de dijk) ook relatief snel toe. Hierdoor ontstaat een relatief groot
verschil in het aantal slachtoffers. Dijkring 52 is een relatief dunbevolkt gebied en er
liggen geen grote woonkernen direct achter de dijken. Hierdoor is verwachtingswaarde
van het aantal slachtoffers/jaar/ha relatief laag.
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Figuur 27: Verdeling verwachtingswaarde aantal slachtoffers (slachtoffers/jaar/ha).

In Figuur 28 (Bijlage G, Figuur 43) is de verdeling van de verwachtingswaarde van het
totaal aantal slachtoffers voor scenario 5 (Terwolde) weergegeven. Dat
overstromingsscenario 5 geen slachtoffers in het zuiden veroorzaakt is het gevolg van
het feit dat het water na een doorbraak binnen de dijkring naar het noorden stroomt.
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Figuur 28: Verdeling verwachtingswaarde aantal slachtoffers voor dominante scenario (scenario
5, Terwolde) (slachtoffers/jaar/ha).

Plaatsgebonden risico
In Figuur 29 (Bijlage G, Figuur 44) is het plaatsgebonden risico voor dijkring 52
weergegeven. Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon, die zich
permanent op een bepaalde plaats in het dijkringgebied bevindt, overlijdt als gevolg
van een overstroming van dit dijkringgebied.
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Figuur 29: Plaatsgebonden risico voor dijkring 52 (per jaar).

In tegenstelling tot de verwachtingswaarde van het totaal aantal slachtoffers is het
plaatsgebonden risico onafhankelijk van de aanwezige bevolking en hangt per definitie
dus niet samen met stedelijk gebied. Het plaatsgebonden risico is een
gebiedseigenschap die wordt bepaald door de waterdiepte, stroomsnelheid en
stijgsnelheid die bij een overstroming op de bewuste plek kunnen ontstaan. Evacuatie
wordt in het plaatsgebonden risico daarom ook buiten beschouwing gelaten.
Uit Figuur 29 blijkt dat het plaatsgebonden risico het grootst is ten noorden van de
spoorlijn Deventer-Apeldoorn. Het plaatsgebonden risico is hier veelal groter dan
1/100.000 per jaar. Dit komt doordat de doorbraken in de ringdelen Terwolde en de
Nijensteen voor 81,1% voor het slachtofferrisico zorgt. De doorbraken in deze
ringdelen veroorzaken alleen slachtoffers in het noordelijke gebied van dijkring 52
omdat het water in de dijkring naar het noorden stroomt. Ook het gebied ten westen
van Zutphen heeft een hoog plaatsgebonden risico. Dit komt omdat een dijkdoorbraak
in het ringdeel Cortenoever (scenario 1) hier voor slachtoffers zorgt. Scenario 1 heeft
een bijdrage van 16% aan de ringkans wat terugkomt in het plaatsgebonden risico van
dit gebied.
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Lokaal individueel risico
Het lokaal individueel risico is de kans per jaar dat een persoon die zich permanent op
een bepaalde plaats in het dijkringgebied bevindt, overlijdt als gevolg van een
overstroming van dit dijkringgebied, waarbij de mogelijkheden voor preventieve
evacuatie zijn meegenomen. Het lokaal individueel risico is overal een factor 4,3 lager
dan het plaatsgebonden risico. Deze factor volgt direct uit de gemiddelde
evacuatiefractie (1/(1-0,77)=4,3), zie paragraaf 5.1.3. Het lokaal individueel risico is
vrijwel overal lager dan 1/10.000 per jaar (Figuur 30).

Figuur 30: Lokaal individueel risico voor dijkring 52 (per jaar).

Groepsrisico
Voor dijkringgebied 52 is naast het plaatsgebonden risico het groepsrisico bepaald. Het
groepsrisico is beschrijft de kans per jaar dat in één keer een groep van ten minste
een bepaald aantal personen het slachtoffer wordt van een overstroming. In de
berekening van het groepsrisico zijn de mogelijkheden voor preventieve evacuatie
meegenomen.
Het groepsrisico wordt gepresenteerd in een FN-curve. In de FN-curve (Figuur 31) zijn
op dubbellogaritmische schaal de resultaten van de risicoberekeningen voor de
verschillende overstromingsscenario’s weergegeven voor dijkringgebied 52.
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Figuur 31: FN-curve dijkringgebied 52.

Uit de FN-curve blijkt dat de kans dat een groep van ten minste 30 personen het
slachtoffer wordt van een overstroming gelijk is aan circa 1/1.000 per jaar. De kans
dat een groep van ten minste 50 personen het slachtoffer wordt van een overstroming
is kleiner dan 1/1.000.000 per jaar.
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7

Gevoeligheidsanalyses

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.
7.1

Effecten van Ruimte voor de Rivier
Het doel van de Ruimte voor de Rivier projecten is om de maatgevende waterstanden
van HR2006 te verlagen tot tenminste die van de HR1996, de zogenaamde
streefpeilen van RvR. Dit wordt gerealiseerd met lokale ingrepen. De stuwkrommen die
de ingrepen veroorzaken moeten ervoor zorgen dat de waterstand over het hele
traject wordt verlaagd tot de HR1996 waterstand. Door deze ingrepen kan de
maatgevende waterstand lokaal (tot wel 0,5 m) onder de HR1996 liggen. Dit heeft een
positief effect op de faalkansen van de dijken.
Langs de IJssel zijn een aantal Ruimte voor de Rivier projecten gepland. Deze
projecten moeten ervoor zorgen dat de waterstanden onder maatgevende
omstandigheden lager worden. In de HR2006 is de maatgevende afvoer bij Lobith
16.000 m3/s met een afvoer van 2.461 m3/s over de IJssel. De waterstanden in de
HR1996 zijn afgeleid voor een debiet van 15.000 m3/s bij Lobith en een afvoer van
2.325 m3/s over de IJssel. Het verschil in waterstand tussen de HR2006 en HR1996 is
in de orde van 0,2 tot 0,5 m langs de dijken van dijkring 52. Hierbij worden de
eventuele effecten door andere modellering buiten beschouwing gelaten. De Ruimte
voor de Rivier-projecten moeten gezamenlijk dus voor een waterstandsverlaging van
0,2 tot 0,5 m zorgen.
Door de waterstandsverlaging van de Ruimte voor de Rivier projecten wordt de
overstromingskans van dijkring 52 verlaagd van >1/100 per jaar tot ongeveer 1/140
per jaar. De gehanteerde waterstandsverlagingen in de faalkansberekeningen en de
resultaten zijn voor de dominante dijkvakken weergegeven in Tabel 32.
Dijkvak

Waterstandsdaling
project RvR (m)

Faalkans (1/jr)
Met RvR

Zonder RvR

35 hm452,0-465,4

-0,40

1/310

1/120

43 hm 518,1-523,0

-0,40

1/790

1/250

18 hm238,0-256,5

-0,30

1/1.200

1/330

13b hm185,4-193,0

-0,30

1/780

1/350

37 hm472,0-490,8

-0,40

1/1.600

1/510

33 hm434,0-439,4

-0,45

1/1.100

1/530

50 hm582,8-620,5

-0,40

1/2.400

1/600

34 hm439,4-452,0

-0,45

1/2.600

1/690

54a hm653,0-673,4

-0,30

1/2.200

1/700

47 hm545,0-554,0

-0,40

1/2.300

1/820

Tabel 32:

Resultaten effecten project Ruimte voor de Rivier.

Het grootste effect van Ruimte voor de Rivier op de waterstanden wordt bereikt ter
plaatse van de RvdR-maatregelen zelf. In de faalkansberekeningen is echter niet
uitgegaan van de lokale waterstanden maar van de globale doelstelling van het naar
beneden brengen van de maatgevende waterstand tot de HR1996.
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De faalkansen worden in de berekening met de Ruimte voor de Rivier-waterstanden
lager. De faalkansen dalen gemiddeld met een factor 1,5-6 (gemiddelde daling factor
3). Deze daling is waar te nemen voor zowel de vakken met relatief hoge faalkansen
als voor de vakken met relatief lage faalkansen. Dit is te verklaren door het feit dat de
relatie tussen de waterstand in de IJssel en de herhalingstijd min of meer logaritmisch
is. Dit betekent dat een waterstandsverlaging van bijvoorbeeld 0,5 m relatief hetzelfde
effect heeft op de herhalingstijd van waterstanden die normaliter voorkomen als op de
herhalingstijden van waterstanden die alleen in extreme situaties voorkomen.
Overstromingskansen na gerichte interventies
De overstromingskans van dijkring 52 is door middel van gerichte interventies te
verlagen. In Figuur 32 is de overstromingskans getoond als functie van het aantal
verbeteringen dat is uitgevoerd voor een situatie zonder waterstandverlaging door
Ruimte voor de Rivier-maatregelen. Bij elke verbetering is de faalkans voor een
faalmechanisme in een vak tot een verwaarloosbare waarde teruggebracht. De
volgorde van de verbeteringen is dusdanig gekozen dat de overstromingskans met zo
min mogelijk interventies tot een zo laag mogelijke waarde wordt teruggebracht. Dit is
een efficiënte strategie zolang er geen grote verschillen bestaan tussen de kosten van
versterkingen op verschillende locaties.
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Figuur 32:

De overstromingskans als functie van het aantal verbeteringen.

Figuur 32 toont dat eenzelfde verlaging van de overstromingskans een steeds groter

aantal maatregelen vergt, hoewel de afname van de effectiviteit van maatregelen
beperkt is. Dit is het gevolg van de geringe verschillen tussen de faalkansen voor
opbarsten en piping op vakniveau en het grote lengte-effect voor dit faalmechanisme.
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Door het grote lengte-effect voor dit faalmechanisme, dat in dijkring 52 dominant is,
heeft elke versterking op vakniveau invloed op de overstromingskans.
Door in 25 vakken maatregelen te treffen tegen opbarsten en piping kan de
overstromingskans worden verlaagd van >1/100 per jaar tot minder dan 1/500 per
jaar. Benadrukt wordt dat dit resultaat geldt voor een situatie zonder
waterstandsdaling. Door de uitvoering van Ruimte voor de Rivier-maatregelen zullen
de kansen op extreme waterstanden echter dalen.
In Figuur 33 zijn per verbeterstap de procentuele verhoudingen getoond tussen de
faalkansen per faalmechanisme en de overstromingskans (zie Bijlage H voor een
overzicht van berekende faalkansen per verbeterstap).

Faalkans faalmechanisme als percentage van de
overstromingskans

100%

Kunstw erken Constructief
falen
Kunstw erken Piping
Kunstw erken Niet sluiten
Kunstw erken
Overloop/golfoverslag
Beschadiging bekleding
en erosie dijklichaam
Opbarsten en piping

50%

Macrostabiliteit
Binnenwaarts
Overloop/overslag

0%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

15* 25*

Aantal verbeteringen

Figuur 33:

Procentuele verhouding tussen faalkans per faalmechanisme en
overstromingskans.

Uit Figuur 33 blijkt dat het faalmechanisme “overloop en golfoverslag” een aanzienlijk
kleinere bijdrage levert aan de overstromingskans dan het faalmechanisme “opbarsten
en piping”. De bijdrage van het faalmechanisme “opbarsten en piping” aan de
overstromingskans neemt pas wezenlijk af na het treffen van een groot aantal
maatregelen voor dit faalmechanisme.

7.3

Overstromingskansen na gerichte interventies en Ruimte voor de Riviermaatregelen
Door de uitvoering van het Ruimte voor de Rivier-programma zullen de kansen op
extreme waterstanden dalen. In Figuur 34 is de invloed van maatregelen tegen
opbarsten en piping op de overstromingskans getoond voor een situatie na uitvoering
van Ruimte voor de Rivier. Benadrukt wordt dat de berekeningsresultaten berusten op
een benadering (zie paragraaf 7.1).
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Figuur 34:

De overstromingskans als functie van het aantal verbeteringen incl RvR.

Na ongeveer 15 verbeterstappen is de overstromingskans kleiner dan 1/1.000 per
jaar. Alle verbeterstappen betreffen maatregelen tegen opbarsten en piping. In Figuur
35 zijn per verbeterstap de procentuele verhoudingen getoond tussen de faalkansen
per faalmechanisme en de overstromingskans (zie Bijlage H voor een overzicht van
berekende faalkansen per verbeterstap).
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Figuur 35:

% verhouding faalkans per faalmechanisme en overstromingskans, incl. RvR.

Ook na afronding van Ruimte voor de Rivier levert het faalmechanisme “opbarsten en
piping” een dominante bijdrage aan de overstromingskans. Pas na een groot aantal
maatregelen tegen opbarsten en piping (in ten minste 15 vakken) daalt de bijdrage
van dit faalmechanisme aan de overstromingskans tot onder de 50%.
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8

Conclusies en aanbevelingen

Dit hoofdstuk beschrijft de conclusies en aanbevelingen die volgen uit het onderzoek
naar het overstromingsrisico van dijkring 52 Oost-Veluwe. De conclusies en
aanbevelingen betreffen zowel de overstromingskans, de gevolgen, als het
overstromingsrisico.
8.1

Conclusies

8.1.1

De kans op overstroming in dijkring 52
•

De berekende overstromingskans is groter dan 1/100 per jaar. Bij de berekening
van de overstromingskans is de (onzekere) effectiviteit van noodmaatregelen,
zoals opkisten en het plaatsen van zandzakken, niet meegenomen. Het berekende
resultaat in VNK2 komt grotendeels overeen met het beeld van de beheerder. Daar
waar de beheerder een relatief hoge bijdrage aan de faalkans verwacht op basis
van schadebeelden uit het verleden, worden veelal ook relatief hoge faalkansen
berekend.

•

Vooral de dijkvakken in het noorden van de dijkring zijn gevoelig voor het
mechanisme Opbarsten en piping en leveren hierdoor een grote bijdrage aan de
overstromingskans.

•

Het faalmechanisme Opbarsten en piping is het dominante faalmechanisme. De
berekende faalkans voor dit faalmechanisme op ringniveau is groter dan 1/100 per
jaar. Het faalmechanisme Overloop en golfoverslag heeft ook een significante
bijdrage aan de faalkans (kans op Overloop en golfoverslag 1/700 per jaar). De
overige faalmechanismen, Afschuiving binnentalud, Beschadiging bekleding en
erosie dijklichaam hebben een zeer kleine bijdrage aan de totale
overstromingskans voor de dijkring. De kunstwerken dragen niet signifficant bij
aan de overstromingskans van de dijkring als geheel. Voor de kunstwerken is het
faalmechanisme met de grootste bijdrage Overloop en golfoverslag (faalkans
1/1.500 per jaar).

•

Het overstromingsscenario waarbij er een dijkdoorbraak in het ringdeel Terwolde
plaats vindt, is het meest waarschijnlijke scenario met een kans van 52,4% van de
overstromingskans. In het ringdeel Terwolde liggen de zwakste dijkvakken van
dijkring 52.

•

De maatregelen die uitgevoerd worden in het kader van het project Ruimte voor
de Rivier verlagen de faalkansen gemiddeld met ongeveer een factor 3. Benadrukt
wordt dat deze inschatting op een benadering berust. Deze factor is afhankelijk
van de waterstandsverlaging die op de locatie van het dijkvak kan worden
gerealiseerd.

•

De overstromingskans kan worden verlaagd door maatregelen te nemen tegen het
faalmechanisme “opbarsten en piping” in 25 vakken. In de uitgangssituatie, zonder
waterstandsdaling door Ruimte voor de Rivier-maatregelen, is een groot aantal
maatregelen benodigd om de overstromingskans omlaag te brengen: na
maatregelen in 25 vakken is de overstromingskans teruggebracht tot ongeveer
1/500 per jaar.

•

De overstromingskans kan worden verlaagd tot 1/520 per jaar indien met behulp
van aanvullende grondgegevens kan worden aangetoond dat in de vakken waar
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het faalmechanisme Opbarsten en piping dominant is, een afdekkende kleilaag van
voldoende dikte aanwezig is.
•

8.1.2

8.1.3

Door de uitvoering van het Ruimte voor de Rivier-programma zullen de extreme
waterstanden afnemen. Hierdoor daalt de overstromingskans van >1/100 per jaar
naar ongeveer 1/140 per jaar. Op vakniveau dalen de faalkansen gemiddeld met
ongeveer een factor 3.
Deze factor is afhankelijk van de waterstandsverlaging die op de locatie van het
dijkvak kan worden gerealiseerd. Door aanvullend aan Ruimte voor de Rivier
maatregelen te treffen tegen het faalmechanisme Opbarsten en piping is de
overstromingskans verder omlaag te brengen. Met maatregelen in 7 vakken is de
overstromingskans tot ongeveer 1/500 per jaar te verlagen. Met maatregelen in
15 resp. 25 vakken is de overstromingskans te reduceren tot ongeveer 1/1.000
resp. 1/2.000 per jaar. Benadrukt wordt de inschatting van de effecten van de
Ruimte voor de Riviermaatregelen berust op een benadering.

De gevolgen van overstromingen in dijkring 52
•

Door ontlasting is de kans op een meervoudige doorbraak (doorbraken in
verschillende ringdelen tijdens één hoogwatersituatie) gering. Binnen dijkring 52
ligt een aantal vakken langs de IJssel met relatief hoge faalkansen. Deze zwakke
vakken liggen veelal in de stoomafwaarts gelegen ringdelen. Het is aannemelijk
dat de zwakke ringdelen stroomafwaarts eerder falen dan de sterke ringdelen die
als eerste belast worden door de afvoergolf.

•

De schade is sterk afhankelijk van de doorbraaklocatie. Door het hellende karakter
van de dijkring zijn de schade én het aantal slachtoffers het grootst zijn bij een
bovenstroomse doorbraak (Cortenoever), en het kleinst bij een benedenstroomse
doorbraak (Bastion). In geval van een doorbraak bij Cortenoever bedraagt de
economisches schade ongeveer 750 miljoen euro en is het maximale aantal
slachtoffers ongeveer 50 (zonder evacuatie). In geval van een doorbraak bij
Bastion is de economische schade daarentegen 30 miljoen euro en zijn maximaal
ongeveer 2 slachtoffers te verwachten (zonder evacuatie).

•

Hooggelegen elementen zoals wegen, spoorlijnen en regionale waterkeringen
kunnen het overstromingsbeeld beïnvloeden. Uit de overstromingsbeelden blijkt
dat de spoorlijnen en rijkswegen hooguit zorgen voor een tijdelijke vertraging van
de overstroming, maar binnen korte tijd na een doorbraak echter ook
overstromen. Alleen de regionale kering bij De Worp-Noord zorgt voor een
compartimenterende werking.

Het overstromingsrisico in dijkring 52
•

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 33).

Economisch risico
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Verwachtingswaarde economische schade
(euro per jaar)

9 miljoen

Minimale economische schade bij een
overstroming (euro)

Nihil

Gemiddelde economische schade per
overstroming (euro)

330 miljoen

Economische schade bij het zwaarste
beschouwde scenario(euro)

750 miljoen

Slachtofferrisico

Tabel 33:

•

8.2

Verwachtingswaarde (slachtoffers per jaar)

0,13

Minimaal aantal slachtoffers bij een
overstroming

0

Gemiddeld aantal slachtoffers per
overstroming

6

Maximaal aantal slachtoffers bij het
zwaarste beschouwde scenario

50

Plaatsgebonden risico (per jaar)

Ten noorden van de
spoorlijn DeventerApeldoorn en rond
Zutphen: veelal
groter dan 1/100.000
per jaar

Lokaal individueel risico (per jaar)

Vrijwel overal lager
1/10.000 per jaar

Resultaten risicoberekeningen voor dijkring 52.

De mogelijkheden voor preventieve evacuatie zijn van grote invloed op het
slachtofferrisico. Omdat extreme waterstanden op de rivier enkele dagen van
tevoren voorspelbaar zijn, is de kans dat een overstroming tijdig wordt voorspeld
relatief groot. Ook is het aantal personen dat uit het dijkringgebied kan worden
geëvacueerd relatief groot door de lage bevolkingsdichtheden. Het meenemen van
de mogelijkheden voor preventieve evacuatie in de berekening van het
slachtofferrisico leidt tot een daling van de slachtofferkansen met ongeveer een
factor 5. Preventieve evacuatie heeft echter nauwelijks invloed op de economische
impact van overstromingen en dus ook nauwelijks invloed op de grootte van het
economisch risico.

Aanbevelingen
•

Indien de kans op een overstroming verlaagd dient te worden, dan verdient het
aanbeveling om verspreid langs de dijkring maatregelen te treffen tegen opbarsten
en piping, daar waar de kans op het optreden van dit faalmechanisme het grootste
is. Na de uitvoering van het Ruimte voor de Rivier-programma zal met ongeveer
een derde tot een kwart van het aantal maatregelen dezelfde daling van de
overstromingskans bereikt kunnen worden.

•

Het effect van de uitvoering van Ruimte voor de Rivier-programma is op basis van
een benadering in beeld gebracht. Aanbevolen wordt om de effecten van de RvdRmaatregelen op de overstromingskans en het overstromingsrisico nauwkeuriger in
beeld te brengen. Daarbij dient dan rekening te worden gehouden met niet alleen
de te verwachten lokale waterstandsdalingen, maar ook met de effecten van
RvdR-maatregelen op de weerstand tegen het faalmechanisme Opbarsten en
piping.
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.

LIJN IN WATER

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 materiaaleigenschappen vaak uitgegaan van een waarde met een
onderschrijdingskans van 5%.
Kruin
De strook tussen buitenkruinlijn en binnenkruinlijn.
Kruinhoogte
De hoogte van de buitenkruinlijn.
Kwel
Het uittreden van grondwater onder invloed van een grotere stijghoogte
aan de buitenzijde van het beschouwde gebied.
Kwelsloot
Een sloot aan de binnenzijde van de dijk die tot doel heeft kwelwater op te
vangen en af te voeren.
Kwelweg
Mogelijk pad dat het kwelwater in de grond aflegt, van het intreepunt naar
het uittreepunt.
Lengte-effect
Het verschijnsel dat de faalkans van een waterkering toeneemt met de
lengte. Dit is het gevolg van het feit dat de kans dat zich ergens een
zwakke plek bevindt groter wordt als er een grotere lengte wordt
beschouwd.
Lokaal individueel risico (LIR)
De kans dat een persoon, die zich continu op een bepaalde plaats in de
dijkring bevindt, overlijdt ten gevolge van een overstroming. In de
berekening van het lokaal individueel risico worden de mogelijkheden voor
preventieve evacuatie meegenomen.
Macrostabiliteit
De naam van een faalmechanisme waarbij de zich een glijvlak in het talud
en de ondergrond vormt.
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Marsroute
Voorloper van het onderzoeksprogramma “Overstromingsrisico’s: een
studie naar kansen en gevolgen”
MKL
Momentane ligging van de kustlijn. De actuele positie van de kustlijn.
Modelfactor
Een factor die onzekerheden in de modellering tot uitdrukking brengt.
NAP
Normaal Amsterdams Peil.
Ontwerppunt
Het ontwerppunt is de meest waarschijnlijke combinatie van de waarden
van stochasten waarvoor geldt dat de grenstoestandfunctie (sterkte belasting) gelijk aan 0 is.
Opbarsten
Het bezwijken van de grond onder invloed van wateroverdrukken door het
ontbreken van verticaal evenwicht in de grond. De term opbarsten wordt
gebruikt bij het faalmechanisme opbarsten en piping.
Opdrijven
Het bezwijken van de grond onder invloed van wateroverdrukken door het
ontbreken van verticaal evenwicht in de grond. De term opdrijven wordt
gebruikt bij het faalmechanisme macrostabiliteit.
Overloop
Het verschijnsel waarbij water over de kruin van een dijk stroomt omdat de
waterstand in de rivier hoger is dan de kruin van de dijk.
Overschrijdingsfrequentie
Het gemiddeld aantal keren dat een waarde wordt bereikt of overschreden
in een bepaalde periode.
Overschrijdingskans
De kans dat het toetspeil wordt bereikt of overschreden.
Overstromingskans
De kans dat een gebied overstroomt doordat de waterkering rondom dat
gebied (de dijkring) op één of meer plaatsen faalt.
Overstromingsrisico
De combinatie van kansen en gevolgen van overstromingen. De gevolgen
worden uitgedrukt in schade of slachtoffers. Het slachtofferrisico wordt
ondermeer weergegeven als groepsrisico en als lokaal individueel risico.
Overstromingsberekening
Een berekening van het overstromingspatroon voor één of meerdere
doorbraken in een dijkring.
Overstromingsscenario
Een serie gebeurtenissen volgend op het ontstaan van een of meer
bressen.
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PC-Ring
Een probabilistisch model dat waarmee faalkansen berekend kunnen
worden voor verschillende faalmechanismen voor dijken, duinen en
kunstwerken. Daarnaast kunnen met PC-Ring faalkansen per vak en
faalmechanisme worden gecombineerd tot faalkansen op ringniveau. Ook
kunnen met PC-Ring scenariokansen worden berekend.
PC-ViNK
Een applicatie die het mogelijk maakt om een segment binnen een dijkring
in vakken op te knippen en waarmee de data voor het VNK2instrumentarium beheerd kan worden. PC-ViNK draait op een centrale
server zodat het gehele werkproces in VNK2 traceerbaar is.
Plaatsgebonden risico (PR)
De kans dat een persoon, die zich continu op een bepaalde plaats in de
dijkring bevindt, overlijdt ten gevolge van een overstroming. In de
berekening van het plaatsgebonden risico worden de mogelijkheden voor
preventieve evacuatie niet meegenomen.
Piping
Het verschijnsel waarbij er als gevolg van erosie door grondwaterstroming
kanalen ontstaan in een grondlichaam.
Primaire waterkering
Een waterkering die ofwel behoort tot het stelsel waterkeringen dat een
dijkringgebied - al dan niet met hoge gronden - omsluit, ofwel vóór een
dijkringgebied is gelegen. Primaire waterkeringen kunnen worden verdeeld
in de volgende categorieën:
A: Een waterkering die direct buitenwater keert
B: Een voorliggende of verbindende kering
C: Een waterkering die indirect buitenwater keert
D: Een waterkering die in het buitenland is gelegen
Reststerkte
Reststerkte is een verzamelbegrip voor de resterende sterkte in de dijk
nadat een initiërend faalmechanisme is opgetreden. In VNK2 wordt er bij
het faalmechanisme “beschadiging bekleding en erosie van het dijklichaam”
met verschillende reststerktemodellen gerekend. Hiermee wordt de kans op
het ontstaan van een bres berekend nadat de bekleding is beschadigd. Bij
het faalmechanisme “macrostabiliteit binnenwaarts” kan ook de sterkte van
de dijk nadat de eerste afschuiving heeft plaatsgevonden worden
meegenomen in de faalkansberekening.
Ringdeel
Een deel van de dijkring waarbinnen de locatie van de bres geen
significante invloed heeft op het overstromingspatroon en de optredende
schade.
Risicotool
Applicatie waarmee het overstromingsrisico van het dijkringgebied
berekend kan worden, op basis van beschikbare scenariokansen en de
gevolgenmatrix.
Scenariokans
De kans op een overstromingsscenario.
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Strijklengte
De lengte van het voor de waterkering gelegen wateroppervlak waarover
de wind waait.
Stabiliteitsfactor
De factor waarin het verschil tussen sterkte en belasting wordt uitgedrukt
voor het faalmechanisme “macrostabiliteit binnenwaarts”.
Standaardafwijking
Een maat voor de spreiding rond het gemiddelde.
Stochastische variabele
Een onzekere grootheid. De kansen op de verschillende waarden van een
stochast worden beschreven door een kansdichtheidfunctie.
Systeemwerking
Dit zijn effecten waar een doorbraak in de ene dijkring leidt tot het
ontlasten of juist overstromen (cascade effect) van een andere dijkring.
Systeemwerking betreft dus de interactie tussen twee of meer dijkringen.
Systeemwerking wordt niet meegenomen in VNK2.
Teen
De onderrand van het dijklichaam aan de buitendijkse zijde van de dijk (de
overgang van dijk naar voorland).
Variatiecoëfficiënt (V)
De verhouding tussen de standaardafwijking (σ) en het gemiddelde (µ): V
= σ/µ.
Veiligheidsnorm
Eis waaraan een primaire waterkering moet voldoen, aangegeven als de
gemiddelde overschrijdingskans - per jaar - van de hoogste
hoogwaterstand waarop de tot directe kering van het buitenwater
bestemde primaire waterkering moet zijn berekend, mede gelet op overige
het waterkerend vermogen bepalende factoren.
Verhang
De verhouding tussen het verschil in stijghoogte tussen twee punten en de
afstand tussen die punten; wordt ook wel gradiënt genoemd.
Verval
Het verschil in stijghoogte tussen twee punten, bijvoorbeeld de twee zijden
van een waterkering.
Verwachtingswaarde
De gemiddelde waarde van een stochast; het eerste moment van de
kansdichtheidfunctie.
Voorland
Het gebied aansluitend aan de buitenzijde van de waterkering. Dit gebied
wordt ook wel vooroever genoemd. Ook een diepe steile stroomgeul bij een
schaardijk valt onder de definitie van voorland. Het voorland kan zowel
onder als boven water liggen.
Werklijn
De relatie tussen de rivierafvoer en de statistisch bepaalde
overschrijdingsfrequentie van de rivierafvoer, zoals deze door de Minister
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van Verkeer en Waterstaat wordt gehanteerd voor het bepalen van de
ontwerpafvoer voor de versterking van dijken.
Zandmeevoerende wel
Een wel die zand meevoert uit de ondergrond.
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Bijlage C Kaarten

Figuur 36: Hoogtekaart (AHN) dijkringgebied 52.
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Figuur 37: Dijkvakken dijkringgebied 52.
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Figuur 38: Kunstwerken dijkringgebied 52.
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Figuur 39: Ringdelen en breslocaties dijkringgebied 52
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Bijlage D Dijkvakken en kunstwerken

Naam vak

Omschrijving vak

Richting dijknormaal (°
t.o.v. Noord)

Lengte
Ringdeel
dijkvak (m)

01 hm051,0 - 058,0

118

535

Cortenoever

02 hm058,0 - 070,0

127

1.257

Cortenoever

03 hm070,0 - 079,0

128

906

Cortenoever

04 hm079,0 - 086,0

156

717

Cortenoever

05 hm086,0 - 095,3

104

917

Cortenoever

06 hm095,3 - 109,0

135

1.367

Cortenoever

07 hm109,0 - 117,0

144

813

Cortenoever

08 hm117,0 - 128,0

175

1.100

Cortenoever

09 hm128,0 - 137,0

149

900

Cortenoever

10 hm137,0 - 151,0

91

1.412

Cortenoever

11 hm151,0 - 165,0

42

1.401

Cortenoever

12 hm165,0 - 176,8

52

1.214

Cortenoever

13a hm176,8 - 185,4

116

875

Cortenoever

13b hm185,4 - 193,0

116

763

Cortenoever

14 hm193,0 - 200,6

92

770

Cortenoever

15 hm200,6 - 204,0

72

334

Cortenoever

16 hm204,0 - 222,4

86

1.846

Cortenoever

17 hm222,4 - 238,0

98

1.568

Cortenoever

18 hm238,0 - 256,5

25

1.851

Cortenoever

19 hm256,5 - 267,8

360

1.108

Cortenoever

20 hm267,8 - 277,0

105

905

Cortenoever

21 hm277,0 - 281,0

53

398

‘t Schol

22 hm281,0 - 303,9

89

2.273

‘t Schol

23 hm303,9 - 316,9

108

1.304

‘t Schol

24 hm316,9 - 327,0

74

990

‘t Schol

25 hm327,0 - 337,1

60

1.021

‘t Schol

26 hm337,1 - 349,3

91

1.210

‘t Schol

27 hm349,3 - 360,5

132

1.036

De Worp-Zuid

28 hm360,5 - 372,3

51

1.157

De Worp-Zuid

29 hm372,3 - 385,0

32

1.305

De Worp-Noord

30 hm385,0 - 400,0

57

1.493

Terwolde

31 hm400,0 - 409,3

60

917

Terwolde

32 hm409,3 - 434,0

66

2.477

Terwolde

33 hm434,0 - 439,4

69

541

Terwolde

34 hm439,4 - 452,0

82

1.255

Terwolde

35 hm452,0 - 465,4

84

1.380

Terwolde

36 hm465,4 - 472,0

82

629

Terwolde

37 hm472,0 - 490,8

109

1.859

Terwolde
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Naam vak

Omschrijving vak

Richting dijknormaal (°
t.o.v. Noord)

Lengte
Ringdeel
dijkvak (m)

38 hm490,8 - 493,5

66

391

Terwolde

39 hm493,5 - 499,5

52

512

Terwolde

40 hm499,5 - 506,1

37

652

Terwolde

41 hm506,1 - 511,3

55

514

Terwolde

42 hm511,3 - 518,1

60

685

de Nijensteen

43 hm518,1 - 523,0

77

490

de Nijensteen

44 hm523,0 - 529,8

102

664

de Nijensteen

45 hm529,8 - 539,0

153

924

de Nijensteen

46 hm539,0 - 545,0

172

603

de Nijensteen

47 hm545,0 - 554,0

168

894

de Nijensteen

48 hm554,0 - 561,2

128

726

de Nijensteen

49 hm561,2 - 582,8

112

2156

de Nijensteen

50 hm582,8 - 620,5

76

3797

de Nijensteen

51 hm620,5 - 628,0

38

734

de Nijensteen

52 hm628,0 - 650,0

16

2312

de Nijensteen

53 hm650,0 - 653,0

355

229

de Nijensteen

54a hm653,0 - 673,4

101

2000

Bastion

54b hm673,4 - 679,0

101

909

Bastion

96

284

Bastion

55 hm679,0 - 682,0
VNK.52.01.001

Coupure Gelderse Toren

75

Cortenoever

VNK.52.01.002

Coupure De Worp

35

De Worp-Zuid

VNK.52.02.004

Gemaal Cortenoever

15

Cortenoever

VNK.52.02.005

Gemaal Middelbeek

5

Cortenoever

VNK.52.02.006

Gemaal Terwolde

75

Terwolde

VNK.52.04.002

Keersluis Bastion

15

Bastion

VNK.52.08.001

Uitwatering Soerensebeek

VNK.52.08.002

Sluis Nieuwe Wetering

VNK.52.02.003

Gemaal Leuvenheim

Tabel 34:

102

130
75
135

Dijkvakken en kunstwerken dijkring 52 Oost-Veluwe.

Cortenoever
de Nijensteen
Cortenoever

Bijlage E Faalkansen vakken en mechanismen

In de tabel zijn de volgende kleurcoderingen gehanteerd:
Groen: Het vak wordt op voorhand als voldoende sterk beschouwd en heeft naar
verwachting een verwaarloosbaar kleine bijdrage aan de kans.
Geel: Op basis van de aanwezige gegevens kan het vak niet worden doorgerekend.
Na het doen van een beperkt aantal conservatieve aannames is de kans
bepaald.
Rood: Er zijn onvoldoende gegevens, er is geen uitspraak mogelijk over de kans.
Blauw: De vakken zijn niet geselecteerd voor de berekening van de faalkans voor het
mechanisme Afschuiven binnentalud [9].
Wit:
Op basis van de beschikbare gegevens is een gedetailleerde analyse
uitgevoerd
Grijs: Het mechanisme is niet van toepassing.
Dijkvak

Gedetailleerde kansbepaling
Overloop en
golfoverslag

Stabiliteit

Opbarsten en
piping

Bekleding

Totaal

01 hm051,0 - hm058,0

1/3.000

-

-

<1/1.000.000

1/2.970

02 hm058,0 - hm070,0

1/2.500

-

1/110.000

<1/1.000.000

1/2.510

03 hm070,0 - hm079,0

1/2.700

-

<1/1.000.000

<1/1.000.000

1/2.660

04 hm079,0 - hm086,0

1/14.000

-

1/100.000

<1/1.000.000

1/13.210

05 hm086,0 - hm095,3

1/23.000

1/74.000

1/24.000

<1/1.000.000

1/12.930

06 hm095,3 - hm109,0

1/3.000

-

1/83.000

<1/1.000.000

1/2.990

07 hm109,0 - hm117,0

1/9.900

-

1/13.000

1/740.000

1/6.320

08 hm117,0 - hm128,0

1/11.000

-

1/54.000

1/35.000

1/8.150

09 hm128,0 - hm137,0

1/7.600

-

1/110.000

1/870.000

1/7.480

10 hm137,0 - hm151,0

1/3.000

-

1/29.000

<1/1.000.000

1/2.940

11 hm151,0 - hm165,0

1/5.600

-

1/4.200

<1/1.000.000

1/2.610

12 hm165,0 - hm176,8

1/6.100

-

1/3.400

<1/1.000.000

1/2.450

13a hm176,8 - 185,4

1/3.100

-

1/9.600

<1/1.000.000

1/2.540

13b hm185,4 - 193,0

1/4.100

-

1/370

<1/1.000.000

1/350

14 hm193,0 – hm200,6

1/3.100

-

1/20.000

<1/1.000.000

1/2.710

15 hm200,6 – hm204,0

1/10.000

-

<1/1.000.000

<1/1.000.000

1/10.060

16 hm204,0 – hm222,4

1/2.200

-

1/2.400

<1/1.000.000

1/1.380

17 hm222,4 – hm238,0

1/3.900

-

1/5.100

<1/1.000.000

1/2.640

18 hm238,0 – hm256,5

1/2.500

-

1/350

1/290.000

1/330

19 hm256,5 – hm267,8

1/12.000

-

1/1.300

<1/1.000.000

1/1.240

20 hm267,8 – hm277,0

-

-

-

-

-

21 hm277,0 – hm281,0

-

-

-

-

-

22 hm281,0 – hm303,9

-

-

-

-

-

23 hm303,9 – hm316,9

1/3.700

1/580.000

-

<1/1.000.000

1/3.700

24 hm316,9 – hm327,0

1/2.900

-

-

1/530.000

1/2.870

25 hm327,0 – hm337,1

1/2.200

-

-

<1/1.000.000

1/2.190
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Dijkvak

Gedetailleerde kansbepaling
Overloop en
golfoverslag

Stabiliteit

Opbarsten en
piping

Bekleding

Totaal

26 hm337,1 – hm349,3

1/3.000

-

-

<1/1.000.000

1/3.030

27 hm349,3 – hm360,5

1/6.800

-

1/1.500

1/210.000

1/1.330

28 hm360,5 – hm372,3

1/6.400

-

1/37.000

<1/1.000.000

1/6.120

29 hm372,3 – hm385,0

1/5.100

-

1/17.000

1/47.000

1/3.900

30 hm385,0 – hm400,0

1/2.100

-

1/4.200

<1/1.000.000

1/1.560

31 hm400,0 – hm409,3

1/13.000

-

1/6.700

1/340.000

1/4.610

32 hm409,3 – hm434,0

1/4.100

-

1/1.400

<1/1.000.000

1/1.140

33 hm434,0 – hm439,4

1/11.000

<1/1.000.000

1/550

<1/1.000.000

1/530

34 hm439,4 – hm452,0

1/7.000

-

1/720

<1/1.000.000

1/690

35 hm452,0 – hm465,4

1/2.000

-

1/120

<1/1.000.000

1/120

36 hm465,4 – hm472,0

1/9.500

-

1/1.400

<1/1.000.000

1/1.230

37 hm472,0 – hm490,8

1/2.900

-

1/570

1/550.000

1/510

38 hm490,8 – hm493,5

1/5.500

-

1/2.000

<1/1.000.000

1/1.480

39 hm493,5 – hm499,5

1/8.700

-

1/10.000

<1/1.000.000

1/4.870

40 hm499,5 – hm506,1

1/4.900

1/220.000

1/6.600

1/98.000

1/2.860

41 hm506,1 – hm511,3

1/3.700

-

1/23.000

1/650.000

1/3.340

42 hm511,3 – hm518,1

1/2.300

-

1/1.700

1/380.000

1/1.010

43 hm518,1 – hm523,0

1/4.500

1/230.000

1/260

<1/1.000.000

1/250

44 hm523,0 – hm529,8

1/3.800

-

>1/100

<1/1.000.000

>1/100

45 hm529,8 – hm539,0

1/3.000

-

1/130

<1/1.000.000

1/130

46 hm539,0 – hm545,0

1/2.400

-

-

-

1/2.410

47 hm545,0 – hm554,0

1/11.000

-

1/890

1/100.000

1/820

48 hm554,0 – hm561,2

1/6.500

-

1/970

1/660.000

1/860

49 hm561,2 – hm582,8

1/7.000

-

1/1.200

<1/1.000.000

1/1.070

50 hm582,8 – hm620,5

1/1.200

-

1/800

<1/1.000.000

1/600

51 hm620,5 – hm628,0

1/5.200

-

1/110.000

1/42.000

1/4.600

52 hm628,0 – hm650,0

1/2.600

<1/1.000.000

1/1.300

1/120.000

1/900

53 hm650,0 – hm653,0

1/410.000

-

-

-

1/408.000

54a hm653,0 - 673,4

1/700

-

-

<1/1.000.000

1/700

54b hm673,4 - 679,0

1/1.900

1/15.000

>1/100

<1/1.000.000

>1/100

55 hm679,0 – hm682,0

1/1.800

-

1/650

<1/1.000.000

1/490

Tabel 35:

Faalkansen (1/jaar) per faalmechanisme en per dijkvak.

Kunstwerk

Gedetailleerde kansbepaling
Kerende
hoogte

Betrouwbaarheid sluiting

Piping

Sterkte en
stabiliteit

Totaal

1/5.600

-

-

-

1/5.600

Gemaal Soerense
Beek

-

-

1/22.000

<1/1.000.000

1/22.000

Gemaal Cortenoever

-

-

-

1/420.000

1/420.000

Coupure de Gelderse
Toren
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Kunstwerk

Gedetailleerde kansbepaling
Kerende
hoogte

Betrouwbaarheid sluiting

Piping

Sterkte en
stabiliteit

Totaal

-

-

1/20.000

<1/1.000.000

1/20.000

Coupure de Worp

1/5.000

-

1/260.000

1/44.000

1/5.000

Gemaal Terwolde

-

-

<1/1.000.000

-

<1/1.000.000

1/12.000

1/2.800

1/210.000

<1/1.000.000

1/2.300

Keersluis Het Bastion

1/1.500

1/40.000

1/770.000

<1/1.000.000

1/1.500

Gemaal Leuvenheim

-

-

-

1/68.000

1/68.000

Gemaal Middelbeek

Sluis Nieuwe
Wetering

Tabel 36:

Faalkansen (1/jaar) per faalmechanisme en per kunstwerk.
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Bijlage F Dominante faalkansen
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Bijlage G Economisch en slachtofferrisico

Figuur 40: Verdeling verwachtingswaarde van de economische schade voor dijkring 52.
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Figuur 41: Verdeling verwachtingswaarde van de economische schade voor dominant scenario
(scenario 5, Terwolde).
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Figuur 42: Verdeling verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers voor dijkring 52.
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Figuur 43: Verdeling verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers voor dominant scenario
(scenario 5, Terwolde).
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Figuur 44: Plaatsgebonden risico voor dijkring 52.
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Bijlage H Faalkansen per faalmechanisme bij gerichte interventies

In Tabel 37 is een overzicht opgenomen van de overstromingskans en de berekende faalkansen (per jaar) voor de verschillende faalmechanismen per
verbeterstap. Ook is aangegeven op welk vak en welke welk faalmechanisme de verbeterstappen betrekking hebben. De in Tabel 37 getoonde
faalkansen betreffen de situatie zonder waterstandverlaging door Ruimte voor de Rivier-maatregelen. De faalkansen per verbeterstap voor de situatie
waarin Ruimte voor de Rivier geheel is uitgevoerd zijn getoond in Tabel 38.

Verbeterstap

Vak

Versterking voor
faalmechanisme

Dijken
Overloop en
golfoverslag

Dijken
Macrostabiliteit
binnenwaarts

Dijken
Opbarsten
en piping

Dijken
Beschadiging
bekleding
en erosie
dijklichaam

Kunstwerken
Overloop en
golfoverslag

Kunstwerken
niet-sluiten

Kunstwerken
Piping

Kunstwerken
Constructief
falen

Kans op
overstroming
(per jaar)

0

-

Uitgangssituatie

1.44E-03

8.84E-05

2.00E-02

9.85E-05

6.72E-04

3.58E-04

9.46E-05

3.29E-05

1.98E-02

1

35

Opbarsten
en piping

1.44E-03

8.84E-05

1.49E-02

9.85E-05

6.72E-04

3.58E-04

9.46E-05

3.29E-05

1.48E-02

2

43

Opbarsten
en piping

1.44E-03

8.84E-05

1.22E-02

9.85E-05

6.72E-04

3.58E-04

9.46E-05

3.29E-05

1.21E-02

3

18

Opbarsten
en piping

1.44E-03

8.84E-05

1.10E-02

9.85E-05

6.72E-04

3.58E-04

9.46E-05

3.29E-05

1.10E-02

4

13b

Opbarsten
en piping

1.44E-03

8.84E-05

9.33E-03

9.85E-05

6.72E-04

3.58E-04

9.46E-05

3.29E-05

9.33E-03

5

33

Opbarsten
en piping

1.44E-03

8.84E-05

8.13E-03

9.85E-05

6.72E-04

3.58E-04

9.46E-05

3.29E-05

8.16E-03

6

37

Opbarsten
en piping

1.44E-03

8.84E-05

7.32E-03

9.85E-05

6.72E-04

3.58E-04

9.46E-05

3.29E-05

7.44E-03

7

34

Opbarsten
en piping

1.44E-03

8.84E-05

6.78E-03

9.85E-05

6.72E-04

3.58E-04

9.46E-05

3.29E-05

7.01E-03
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Verbeterstap

Vak

Versterking voor
faalmechanisme

8

50

Opbarsten
en piping

1.44E-03

8.84E-05

6.36E-03

9.85E-05

6.72E-04

3.58E-04

9.46E-05

3.29E-05

6.75E-03

15*

19, 32,
36, 47,
48, 49,
52

Opbarsten
en piping:
stappen 1
t/m 15

1.44E-03

8.84E-05

2.75E-03

9.85E-05

6.72E-04

3.58E-04

9.46E-05

3.29E-05

3.55E-03

25*

11,
16,
27,
31,
40,

Opbarsten
en piping:
stappen 1
t/m 25

1.44E-03

8.84E-05

4.28E-04

9.85E-05

6.72E-04

3.58E-04

9.46E-05

3.29E-05

1.92E-03

12,
17,
30,
38,
42

Dijken
Overloop en
golfoverslag

Dijken
Macrostabiliteit
binnenwaarts

Dijken
Opbarsten
en piping

Dijken
Beschadiging
bekleding
en erosie
dijklichaam

Kunstwerken
Overloop en
golfoverslag

Kunstwerken
niet-sluiten

Kunstwerken
Piping

Kunstwerken
Constructief
falen

Kans op
overstroming
(per jaar)

Tabel 37:
Overzicht faalkansen (per jaar) en overstromingskans (per jaar) voor interventies met de grootste invloed op de overstromingskans
(zonder het waterstandverlagend effect van Ruimte voor de Rivier).

116

Verbeterstap

Vak

Versterking voor
faalmechanisme

Dijken Overloop
en golfoverslag

Dijken Macrostabiliteit
binnenwaarts

Dijken Opbarsten
en piping

Dijken
Beschadiging
bekleding en
erosie
dijklichaam

Kunstwerken alle
mechanismen

Kans op
overstroming
(per jaar)

0

-

Uitgangssituatie

4,63E-04

4,54E-05

7,45E-03

4,44E-05

-

7,33E-03

1

35

Opbarsten en piping

4,63E-04

4,54E-05

5,35E-03

4,44E-05

-

5,25E-03

2

43

Opbarsten en piping

4,63E-04

4,54E-05

4,52E-03

4,44E-05

-

4,42E-03

3

13b

Opbarsten en piping

4,63E-04

4,54E-05

3,68E-03

4,44E-05

-

3,58E-03

4

33

Opbarsten en piping

4,63E-04

4,54E-05

2,98E-03

4,44E-05

-

2,88E-03

5

18

Opbarsten en piping

4,63E-04

4,54E-05

2,62E-03

4,44E-05

-

2,57E-03

6

37

Opbarsten en piping

4,63E-04

4,54E-05

2,32E-03

4,44E-05

-

2,28E-03

7

47

Opbarsten en piping

4,63E-04

4,54E-05

2,01E-03

4,44E-05

-

1,98E-03

8

34

Opbarsten en piping

4,63E-04

4,54E-05

1,87E-03

4,44E-05

-

1,86E-03

15*

19, 32,
36, 48,
49, 50,
52

Opbarsten en piping:
stappen 1 t/m 15

4,63E-04

4,54E-05

7,84E-04

4,44E-05

-

9,44E-04

25*

11, 12,
13a, 16,
17, 27,
30, 38,
40, 42

Opbarsten en piping:
stappen 1 t/m 25

4,63E-04

4,54E-05

1,31E-04

4,44E-05

-

5,03E-04

Tabel 38:
Overzicht faalkansen (per jaar) en overstromingskans (per jaar) voor interventies met de grootste invloed op de overstromingskans
(na daling van de kansen op extreme waterstanden door uitvoering van Ruimte voor de Rivier-maatregelen).
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Bijlage I

Colofon

Uitgegeven door
Rijkswaterstaat Waterdienst
Projectbureau VNK2
Postbus 17
8200 AA Lelystad
T. 0320 298411
Betrokken beheerder
ing. J. Borgers (waterschap Veluwe)
Betrokken Provincie
drs. J.J. Gudden (Provincie Gelderland)
Projectteam dijkring 52
Ir. B. van Bree (Tauw)
dr. drs. M. van Dijk (Tauw)
ir. A.F. Kooij (Projectbureau VNK2)
ing. N. van der Plicht (Tauw)
ir. P. van der Scheer (DHV)
Kwaliteitsborging
Het Expertise Netwerk Waterkeringen (ENW) heeft een bijdrage geleverd aan de
kwaliteitsborging van dit project.
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