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Voorwoord 

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde risicoanalyse 

voor dijkring 38: Bommelerwaard. 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 38 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 realistische 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 hoogwaterrisico’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 38 Bommelerwaard. 

 

Waarom VNK2? 

Inzicht in overstromingskansen en –gevolgen is essentieel om antwoord te kunnen 

geven op de vragen die spelen op het gebied van de bescherming tegen hoogwater. 

Met een goed beeld van het overstromingsrisico en de effectiviteit van maatregelen 

kunnen beter onderbouwde keuzes worden gemaakt ten aanzien van investeringen in 

waterveiligheid. VNK2 levert basisinformatie voor: 

 

• De politiek-maatschappelijke afweging of de waterveiligheid van Nederland op orde 

is; 

• Het identificeren van relatief zwakke waterkeringen; 

• Het bepalen van de kosteneffectiviteit van risicoreducerende maatregelen; 

• De prioritering van preventieve maatregelen; 

• De prioritering van gevolgbeperkende maatregelen; 

• De verbetering van toetsmethoden; 

• Afwegingen ten aanzien van zelfredzaamheid en rampenbestrijding; 

• Het opstellen van overstromingsrisicokaarten en plannen zoals vereist door de 

Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR). 

 

Dijkring 38: Bommelerwaard 

Dijkring 38 ligt in het zuiden van de provincie Gelderland en wordt beheerd door 

waterschap Rivierenland. Het gebied wordt omsloten door rivieren. Aan de noordzijde 

wordt de dijkring begrensd door de Waal. De rivier de Maas vormt de zuidelijke en 

oostelijke grens (Heerewaarden). De Afgedamde Maas begrenst de Bommelerwaard 

aan de westzijde (Figuur 1). 
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Figuur 1:  Dijkringgebied 38 Bommelerwaard. 

De Bommelerwaard beslaat een oppervlakte van circa 11.000 hectare. Het maaiveld 

verloopt van NAP +5,0 m in het oosten tot NAP +0,0 m in het westen en midden van 

het gebied. Dijkringgebied 38 heeft circa 50.000 inwoners, waarvan het grootste deel 

in de stad Zaltbommel woont. Het overwegend agrarisch gebied wordt doorkruist door 

de A2 (Den Bosch-Utrecht) en de spoorlijn tussen Den Bosch en Utrecht. 

 

De primaire waterkeringen die de Bommelerwaard omsluiten, hebben een 

gezamenlijke lengte van 65,6 km, waarvan circa 49 km behoort tot categorie a 

(dijkringgebied-omsluitende kering die direct buitenwater keert) en circa 16 km tot 

categorie c (dijkringgebied-omsluitende kering die indirect buitenwater keert). De 

categorie c-kering langs de Afgedamde Maas is achter de Wilhelminasluis (een 

categorie b-kering) gelegen. 

 

Resultaten 

Hoewel VNK2 een beeld geeft van de overstromingsveiligheid dienen de resultaten van 

VNK2 niet te worden verward met die van een toetsing in het kader van de Waterwet. 

In de toetsing wordt beoordeeld of de primaire waterkeringen voldoen aan de 

wettelijke normen. Deze normen zijn niet gedefinieerd als overstromingskansen maar 

als overschrijdingskansen van waterstanden die de waterkeringen veilig moeten 

kunnen keren, rekening houdend met alle factoren die het waterkerend vermogen 

beïnvloeden. Omdat de wettelijke normen geen betrekking hebben op 

overstromingskansen kunnen zij niet zondermeer worden gelegd langs de uitkomsten 

van VNK2. 

 

Overstromingskans 

De berekende overstromingskans voor de categorie a-kering van dijkring 38 is 1/1.200 

per jaar. In de uitgevoerde risicoanalyse is alleen de categorie a-kering beschouwd; de 

categorie b- en c-keringen zijn niet beschouwd. Het is echter aannemelijk dat hierdoor 

geen relevante onderschatting van de overstromingskans en het overstromingsrisico is 

ontstaan. De kans op een doorbraak bij de Wilhelminasluis is naar verwachting relatief 

gering en de verbindende waterkering (categorie b) tussen dijkring 24 en 38 is 

ontworpen op een veiligheidsnorm van 1/2.000 per jaar. Het verdient aanbeveling 

deze veronderstelling te verifiëren door ook voor de b- en c-keringen een risicoanalyse 

uit te voeren. 
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Hoewel de overstromingskansen vrij uniform zijn verdeeld over de categorie a-kering 

worden relatief hoge overstromingskansen gevonden bij dijkvakken langs de Waal. De 

tien dijkvakken met de grootste bijdrage aan de totale overstromingskans voor 

dijkring 38 liggen zonder uitzondering langs de Waal. De faalkansen op vakniveau van 

deze tien dijkvakken worden vooral bepaald door de faalmechanismen 

overloop/golfoverslag en opbarsten en piping. De bijdrage van de dijkvakken langs de 

Maas aan de overstromingskans is beperkt, evenals de bijdrage van de kunstwerken. 

 

De berekeningsresultaten komen grotendeels overeen met het beheerdersoordeel. 

Daar waar de beheerder een relatief hoge bijdrage aan de faalkans verwacht, zijn in de 

meeste gevallen ook daadwerkelijk relatief hoge faalkansen berekend. 

 

Een waterstandsverlaging zoals bedoeld in de PKB Ruimte voor de Rivier leidt tot een 

lagere overstromingskans: de overstromingskans neemt dan af van 1/1.200 per jaar 

naar 1/1.500 per jaar. Deze verandering in overstromingskans is met name het gevolg 

van een verandering van de faalkansen voor de mechanismen overloop/overslag en 

opbarsten en piping. 

 

Gevolgen van overstromingen 

In geval van een overstroming wordt het gehele dijkringgebied getroffen, ongeacht de 

locatie van de doorbraak. Dit is het gevolg van het feit dat de dijkring zich in feite 

gedraagt als een badkuip, die ongeacht waar het water de dijkring binnenstroomt zich 

in zijn geheel vult. De gevolgen van een dijkdoorbraak zijn daardoor in beperkte mate 

afhankelijk van de locatie van de bres. Wel is een duidelijk onderscheid te maken 

tussen een doorbraak langs de Waal en een doorbraak langs de Maas. Omdat de 

afvoeren in de Waal significant groter zijn dan op de Maas, zijn ook de gevolgen van 

een doorbraak langs de Waal significant groter.  

 

De economische schade als gevolg van een doorbraak op de Waal is minimaal 3 

miljard euro en kan afhankelijk van de omstandigheden waaronder de doorbraak 

plaatsvindt, oplopen tot 6 miljard euro. De economische schade als gevolg van een 

doorbraak op de Maas is minimaal 1 miljard euro en maximaal 3 miljard euro. 

 

Het aantal slachtoffers als gevolg van een dijkdoorbraak is sterk afhankelijk van de 

mogelijkheden tot preventieve evacuatie. Doordat een hoogwatersituatie meerdere 

dagen van tevoren is te voorzien is een georganiseerde evacuatie zeer waarschijnlijk. 

Afhankelijk van de mogelijkheden tot evacuatie varieert het aantal slachtoffers bij een 

doorbraak langs de Waal tussen circa 40 bij georganiseerde evacuatie tot circa 600 bij 

geen evacuatie. 

 

In dijkring 38 kunnen ook dubbele doorbraken optreden: een doorbraak langs de Waal 

in combinatie met een doorbraak langs de Maas. De gevolgen van een dergelijk 

scenario zijn vergelijkbaar met de gevolgen van een enkele doorbraak langs de Waal. 

Dit betekent dat een dubbele doorbraak niet leidt tot significant ernstigere 

economische gevolgen. Door een dubbele doorbraak zal de dijkring zich met name 

sneller vullen. Dit kan leiden tot een toename van het aantal slachtoffers ten opzichte 

van de overige beschouwde scenario’s. 

 

Na het doorbreken van de primaire waterkering kan het wel of niet doorbreken van de 

achterliggende regionale waterkeringen of andere relatief hoge lijnvormige elementen 

in het gebied essentieel zijn voor het verloop van een overstroming. De Meidijk aan de 

oostkant van de Bommelerwaard is de enige regionale waterkering in het gebied. Bij 

een doorbraak houdt deze dijk voor slechts een zeer korte tijd water tegen. Andere 

lijnvormige elementen in de Bommelerwaard zijn de spoorlijn en de rijksweg van 

Zaltbommel naar 's-Hertogenbosch. Ook deze elementen zullen nauwelijks voor een 

vertraging van de overstroming zorgen, aangezien ze slechts beperkt boven het 

omringende maaiveldniveau liggen.  
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Overstromingsrisico 

Het overstromingsrisico kan op diverse manieren worden uitgedrukt. Het economisch 

risico wordt onder andere uitgedrukt in een verwachtingswaarde van de economische 

schade (Tabel 1). 

 

Verwachtingswaarde economische schade (euro per 

jaar) 

4,7 miljoen 

Minimale economische schade bij een overstroming 

(euro) 

1,2 miljard 

Gemiddelde economische schade per overstroming 

(euro) 

5,5 miljard 

Economisch 

risico 

Economische schade bij het zwaarste beschouwde 

scenario (euro) 

6,0 miljard 

Verwachtingswaarde (slachtoffers per jaar) 0,10 

Minimaal aantal slachtoffers bij een overstroming 24 

Gemiddeld aantal slachtoffers per overstroming 120 

Maximaal aantal slachtoffers bij het zwaarste 

beschouwde scenario 

630 

Overlijdenskans van een individu per locatie 

exclusief het effect van preventieve evacuatie 

(plaatsgebonden risico) (per jaar) 

 

 

Vrijwel overal 

enigszins groter dan 

1/100.000 per jaar; 

lokaal groter dan 

1/10.000 per jaar 

(gebied ten oosten 

van de Munniken-

landse dijk, het 

gebied ten oosten van 

de Meidijk en het 

gebied rondom de 

rijksweg A2 en de 

spoorlijn Utrecht - 

Den Bosch) 

Slachtoffer-

risico 

Overlijdenskans van een individu per locatie 

inclusief het effect van preventieve evacuatie 

(lokaal individueel risico) (per jaar) 

 

Vrijwel overal 

enigszins groter dan 

1/1.000.000 per jaar; 

lokaal groter dan 

1/100.000 per jaar 

Tabel 1: Resultaten risicoberekeningen voor dijkring 38. 

De kans op de maximale schade is nagenoeg gelijk aan de overstromingskans. Dit is 

het gevolg van het feit dat de dijkring zich gedraagt als een badkuip: een doorbraak 

leidt ongeacht de locatie tot de overstroming van vrijwel het gehele dijkringgebied. De 

kans dat een groep van ten minste 100 personen dodelijk slachtoffer wordt van een 

overstroming is circa 1/3.000 per jaar. De kans dat een groep van ten minste 500 

personen dodelijk slachtoffer wordt van een overstroming van dijkringgebied 38 is 

circa 1/12.000 per jaar. De kans dat een groep van ten minste 600 personen dodelijk 

slachtoffer wordt van een overstroming van dijkringgebied 38 is circa 1/450.000 per 

jaar. 
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Technische samenvatting 

Dit rapport behelst de resultaten van de risicoanalyse die is verricht voor dijkring 38 

Bommelerwaard in het kader van het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2). In 

deze technische samenvatting worden de berekeningsresultaten besproken en wordt 

op hoofdlijnen beschreven op welke uitgangspunten en aannamen deze resultaten 

berusten. De berekening van overstromingsrisico’s in VNK2 omvat de volgende 

stappen: 

 

1. De schematisatie van de dijkring 

Dijkringgebied 38 Bommelerwaard ligt in de provincie Gelderland. De primaire 

waterkeringen die de Bommelerwaard omsluiten zijn in beheer bij waterschap 

Rivierenland en hebben een gezamenlijke lengte van 65,6 km (waarvan circa 49 km 

categorie a en circa 16 km categorie c). Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd 

door de Waal, aan de zuid- en oostzijde door de Maas en aan de westzijde door de 

Afgedamde Maas (zie Figuur 2). 

 

 

Figuur 2: Dijkringgebied 38 Bommelerwaard. 

Aan de westzijde van de dijkring langs de Afgedamde Maas ligt een categorie c-kering, 

achter een categorie b-kering (Wilhelminasluis) die dijkringen 24 en 38 verbindt. Deze 

categorie b- en c-keringen zijn niet meegenomen in de risicoanalyse voor dijkring 38. 

Verwacht wordt dat hierdoor geen relevante onderschatting van het risico is ontstaan. 

De kans op een doorbraak bij de Wilhelminasluis is naar verwachting relatief gering 

(voor de categorie b-kering geldt ook een strengere norm van 1/2.000 per jaar). Het 

verdient aanbeveling deze veronderstelling te verifiëren door ook voor de b- en c-

keringen een risicoanalyse uit te voeren. 
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De dijkring bestaat uit 14 secties die op basis van ontstaansgeschiedenis van elkaar 

verschillen (jaar van aanleg, geometrie, buitenwater en samenstelling ondergrond). Op 

het tracé door het centrum van Zaltbommel wordt de waterkering gevormd door een 

kademuur met een lengte van 1 km. In de dijkring bevinden zich in totaal 21 

kunstwerken. Dergelijke aspecten zijn sterk bepalend bij de indeling in dijkvakken. 

 

Daarnaast heeft de provincie Gelderland dijkring 38 ten behoeve van de 

overstromingsberekeningen ingedeeld in drie ringdelen (Figuur 3). Daarbij is als 

uitgangspunt genomen dat de gevolgen van een doorbraak in het betreffende deel van 

de dijkring nagenoeg gelijk zullen zijn ongeacht de precieze locatie van de doorbraak. 

Algemeen geldt dat ringdelen worden vastgesteld aan de hand van het stelselmatig 

langs de dijkring onderzoeken of het overstromingspatroon significant wijzigt. Hierbij 

spelen discontinuïteiten in het dijkringgebied een grote rol. Wanneer een doorbraak-

punt aan de andere kant van een discontinuïteit komt te liggen, kan dit leiden tot een 

significant verschillend overstromingspatroon in het dijkringgebied. 

 

 

Figuur 3: Dijkringdelen en breslocaties Bommelerwaard. 

Ten behoeve van de faalkansberekeningen zijn de dijken van dijkring 38 

Bommelerwaard ingedeeld in 60 dijkvakken Tabel 2). Daarnaast zijn van de 21 kunst-

werken in de dijkring 6 kunstwerken nader geanalyseerd. Er zijn geen faalkansen 

berekend voor de kunstwerken die deel uitmaken van de c-kering en de kunstwerken 

waarbij op voorhand duidelijk was dat de faalkansbijdrage zeer gering zou zijn. 

 

Totale lengte 49 km 

Aantal dijkvakken 60 Dijken 

Gemiddelde lengte dijkvak 0,81 km 

Totaal aantal kunstwerken 21 
Kunstwerken 

Aantal nader beschouwde kunstwerken 6 (+5)* 

* In vijf gevallen is sprake van een kunstwerk dat vrijwel identiek is aan een ander kunstwerk. 

In dergelijke gevallen is de schematisatie voor het ene kunstwerk ook bij het andere 

kunstwerk toegepast. 

Tabel 2:  Vakindeling voor dijkring 38. 
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2. De berekening van faalkansen 

Het falen van een waterkering betekent dat deze haar waterkerende functie verliest en 

dat als gevolg daarvan een overstroming plaatsvindt. De faalkansen zijn berekend per 

dijkvak en per kunstwerk. Uit de combinatie van de faalkansen van de dijkvakken en 

de kunstwerken volgt een totale overstromingskans van 1/1.200 per jaar voor de 

categorie a-kering van dijkring 38.  

Er is geen sprake van een beperkt aantal zwakke plekken die de ringkans domineren. 

De faalkansen zijn vrij uniform verdeeld over de dijkvakken. Tabel 3 toont de 

berekende faalkansen per faalmechanisme voor dijkring 38. Hieruit blijkt dat de 

overstromingskans voor dijkring 38 met name bepaald wordt door de faalmechanis-

men overloop/golfoverslag en opbarsten en piping.  

 

De berekende faalkansen voor overloop en golfoverslag verschillen sterk tussen de 

dijkvakken langs de Waal en de dijkvakken langs de Maas. De faalkansen voor de dijk-

vakken langs de Waal zijn ook voor de overige faalmechanismen veelal groter dan 

voor de dijkvakken langs de Maas. Een aantal dijkvakken langs de Waal heeft een 

relatief hoge faalkans. De berekende faalkansen variëren langs de Waal tussen 

1/3.200 tot 1/46.000 per jaar; langs de Maas tussen 1/9.200 en 1/520.000 per jaar. 

 

Type kering Faalmechanisme Faalkans (per jaar) 

Overloop/golfoverslag 1/2.300 
Dijk 

Macro-instabiliteit binnenwaarts 1/25.000 

Opbarsten en piping 1/1.300 
Dijk 

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 1/5.700 

Overloop/golfoverslag 1/7.100 

Niet sluiten * - 

Piping 1/16.000 
Kunstwerk 

Constructief falen 1/7.200 

* het faalmechanisme niet-sluiten bij kunstwerken is niet dominant (geconstateerd o.b.v. 

handberekening buiten PC-Ring)en in de berekening van het overstromingsrisico niet verder 

meegenomen. 

Tabel 3:  Berekende faalkansen per faalmechanisme voor dijkring 38. 

De berekende faalkansen voor de stabiliteit van het binnentalud zijn kleiner dan 

1/30.000 per jaar. Dit beeld komt overeen met de resultaten van de derde toetsronde 

uit 2010. 

 

Alle faalkansen voor opbarsten en piping zijn voor dijkring 38 relatief laag in 

vergelijking met andere dijkringen. Dit beeld komt overeen met de praktijkervaring 

van de beheerder (waterschap Rivierenland). Drie dijkvakken langs schaardijken 

hebben een faalkans van circa 1/5.000 per jaar: Hurwenen (38.000.024.W), Nieuwaal 

(38.149.156.W) en Zuilichem (38.185.190.W). De faalkansen langs de Waal variëren 

tussen 1/4.800 en <1/1.000.000 per jaar. De faalkansen langs de Maas variëren 

tussen 1/33.000 en <1/1.000.000 per jaar. Door het lengte-effect is piping het 

dominante faalmechanisme voor de categorie a-kering van dijkring 38. 

 

Het faalmechanisme beschadiging van bekleding en erosie van dijklichaam draagt 

nauwelijks bij aan de overstromingskans. Alle berekende kansen voor dit mechanisme 

zijn relatief klein. Dit beeld komt overeen met het oordeel uit de derde toetsronde 

waarin alle dijkvakken het oordeel ‘goed’ hebben gekregen. 
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De kunstwerken leveren een beperkte bijdrage aan de totale overstromingskans. De 

zwakste kunstwerken zijn Coupure Zaltbommel nr. 6 en Coupure Schouten Industrie 1 

& 2 met faalkansen van respectievelijk 1/7.100 en 1/7.400 per jaar. In de 

faalkansberekening voor de Coupure Schouten Industrie 1 & 2 zijn in de 

faalkansberekening enkele aannamen gedaan omdat ontwerpgegevens over deze 

coupure niet beschikbaar waren. Wellicht zijn deze aannamen conservatief maar dat 

hoeft niet het geval te zijn. Nader onderzoek wordt hier aanbevolen. De overige 

kunstwerken hebben faalkansen die lager zijn dan 1/9.900 per jaar. 

 

3. De berekening van scenariokansen 

Waar een doorbraak precies plaatsvindt, is op voorhand uiteraard niet bekend. Er zijn 

daarom voor dijkring 38 vijf mogelijke doorbraakscenario’s gedefinieerd aan de hand 

van de drie eerder gedefinieerde ringdelen (Figuur 2). Elk scenario bestaat uit één of 

meer doorbraaklocaties met een bijbehorend overstromingsverloop. Voor elk scenario 

is met berekend hoe groot de kans is dat deze optreedt (de scenariokans). Omdat een 

aantal dijkvakken langs de Waal een relatief hoge faalkans heeft ten opzichte van de 

overige dijkvakken, is voor dijkring 38 aangenomen dat bij een dijkdoorbraak 

ontlasting optreedt volgens het zwakste schakel principe. Dit betekent dat 

meervoudige doorbraken langs dezelfde rivier zeer onwaarschijnlijk zijn, omdat een 

zwakker dijkvak eerder faalt dan een sterker dijkvak. Wel kan een dubbele doorbraak 

plaatsvinden doordat langs de Maas en langs de Waal gelijktijdig een doorbraak plaats 

vindt. De berekende scenariokansen zijn voor de vijf gedefinieerde scenario's 

weergegeven in Tabel 4. 

 

scenario doorbraaklocatie(s) Scenario kans 
bijdrage aan 

overstromingskans 
Cumulatieve bijdrage 

Scenario 3 Hurwenen 1/1.700 68% 68% 

Scenario 1 Hoenzadriel en Hurwenen 1/5.100 23% 91% 

Scenario 4 Brakel 1/29.000 4% 95% 

Scenario 5 Hoenzadriel 1/44.000 3% 97% 

Scenario 2 Hoenzadriel en Brakel 1/45.000 3% 100% 

Tabel 4:  Scenariokansen. 

4. De berekening van de gevolgen 

Voor verschillende belastingcondities zijn gevolgberekeningen uitgevoerd waarbij is 

uitgegaan van de standaard maatgolf (MHW), de standaard maatgolf plus 1 

decimeringhoogte en de standaard maatgolf minus 1 decimeringhoogte. Het effect van 

evacuatie is meegenomen door per overstromingsscenario een kans te hanteren dat 

een bepaalde mate van evacuatie heeft plaatsgevonden. Voor dijkring 38 zijn de 

volgende parameterwaarden voor evacuatie gehanteerd (Tabel 5). 

 

Evacuatie-deelscenario 
Conditionele 

kans 
Evacuatie fractie 

1. Onverwachte overstroming, geen evacuatie 0,10 0,00 

2. Onverwachte overstroming, ongeorganiseerde evacuatie  0,04 0,59 

3. Verwachte overstroming, ongeorganiseerde evacuatie  0,26 0,80 

4. Verwachte overstroming, georganiseerde evacuatie  0,60 0,89 

Tabel 5: Parameterwaarden evacuatie. 

De gevolgen zijn berekend met HIS-SSM. De resultaten van deze berekeningen zijn 

weergegeven in Tabel 6 en Tabel 7. 
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Schade (M€) per evacuatie-deelscenario 
Ringdeel/ Breslocatie Omschrijving 

11 21 31 41 

MHW 5.539 5.492 5.475 5.468 

+1decimering 6.028 5.977 5.959 5.951 Hurwenen 

-1decimering 4.992 4.948 4.933 4.926 

MHW  4.152 4.114 4.101 4.095 

+1decimering 4.773 4.731 4.717 4.710 Brakel 

-1decimering 3.212 3.182 3.171 3.166 

MHW  2.246 2.226 2.219 2.216 

+1decimering 2.802 2.775 2.766 2.762 Hoenzadriel 

-1decimering 1.236 1.228 1.225 1.224 

Hoenzadriel en Hurwenen 2 +1decimering 6.034 5.983 5.965 5.957 

Hoenzadriel en Brakel 2 +1decimering 5.995 5.944 5.927 5.919 

1) De nummering van elk evacuatie-deelscenario correspondeert met de nummering in Tabel 5. 

2) Het betreft dubbele doorbraken die zijn geconstrueerd a.d.h.v. enkele doorbraken. Hiervoor 

zijn alleen de gevolgen bij de meest ongunstige doorbraakomstandigheden (+1decimering-

hoogte) bepaald. 

Tabel 6: Schadebedragen per overstromingsscenario. 

Slachtoffers per evacuatie-deelscenario 
Ringdeel/ Breslocatie Omschrijving 

11 21 31 41 

MHW 504 207 101 55 

+1decimering 580 238 116 64 Hurwenen 

-1decimering 447 183 89 49 

MHW  445 183 89 49 

+1decimering 528 216 106 58 Brakel 

-1decimering 330 135 66 36 

MHW  215 88 43 24 

+1decimering 279 114 56 31 Hoenzadriel 

-1decimering 92 38 18 10 

Hoenzadriel en Hurwenen 2 +1decimering 580 238 116 64 

Hoenzadriel en Brakel 2 +1decimering 628 258 126 69 

1) De nummering van de evacuatie-deelscenario’s correspondeert met de nummering in Tabel 5 

2) Dit betreft dubbele doorbraken die zijn geconstrueerd a.d.h.v. enkele doorbraken. Hiervoor 

zijn alleen de gevolgen bij de meest ongunstige doorbraakomstandigheden 

(+1decimeringhoogte) bepaald. 

Tabel 7: Slachtoffers per overstromingsscenario. 

De grootste economische schadebedragen doen zich voor bij een dubbele 

dijkdoorbraak (Hurwenen en Hoenzadriel) en een enkele dijkdoorbraak vanaf de Waal 

bij Hurwenen. De minste economische schade doet zich voor bij een dijkdoorbraak 

langs de Maas ter hoogte van Hoenzadriel. Deze verschillen in schade worden met 

name veroorzaakt door het verschil in maatgevende waterstanden. Het grootste aantal 

slachtoffers volgt uit de overstromingsberekening voor het ringdeel Hurwenen met de 

standaard maatgolf plus decimeringhoogte. De slachtofferaantallen voor een doorbraak 

bij Hurwenen en Brakel volgen eenzelfde patroon. Hierbij zijn de slachtofferaantallen 

bij een doorbraak bij Brakel iets kleiner dan bij een doorbraak bij Hurwenen wat een 

logisch gevolg is van een iets geringere inundatiediepte. 
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5. Het combineren van scenariokansen en gevolgen  

Op basis van ontwerppunten is een relatie gelegd tussen de scenariokansen en de 

overstromingsberekeningen. Een ontwerppunt beschrijft de meest waarschijnlijke 

belastingcondities bij falen. De koppeling tussen de scenariokansen en de overstro-

mingsscenario’s vindt voor dijkring 38 plaats op basis van het debiet bij Lobith en het 

debiet bij Lith. Hierbij is in principe gekozen voor het overstromingsscenario met een 

debiet dat zo dicht mogelijk bij het ontwerppunt ligt (Tabel 8). 

 

 Gevolgenmatrix Debiet ontwerppunt 

Ringdeel/ 

Breslocatie 
Omschrijving 

Debiet Lobith 

[m3/s] 

Debiet Lith 

[m3/s] 
Lobith [m3/s] Lith [m3/s] 

Hurwenen MHW 15.980 3.620   

+1decimering 18.580 4.293 17.380 4.020 
Hoenzadriel 

-1decimering 12.960 2.952   

Brakel MHW 15.980 3.620   

+1decimering 18.580 4.293 19.170 4.450 
Hoenzadriel 

-1decimering 12.960 2.952   

MHW 15.980 -   

+1decimering 18.580 - 16.020 - Hurwenen 

-1decimering 12.960 -   

MHW 15.980 -   

+1decimering 18.580 - 18.060 - Brakel 

-1decimering 12.960 -   

MHW - 3.620   

+1decimering - 4.293 - 4.520 Hoenzadriel 

-1decimering - 2.952   

Tabel 8:  Geselecteerde overstromingsscenario’s. 

6. De bepaling van het overstromingsrisico 

Op basis van de combinaties van scenariokansen en gevolgen zijn de jaarlijkse 

verwachtingswaarden van economische schade en dodelijke slachtoffers berekend. De 

verwachtingswaarden van de economische schade en het aantal slachtoffers bedragen 

respectievelijk 4,7 miljoen euro per jaar en 0,10 slachtoffers per jaar. De jaarlijkse 

overschrijdingskansen van schade en slachtoffers zijn weergegeven in FN- en FS-

curven (respectievelijk Figuur 4 en Figuur 5). Deze curven beschrijven de kansen op 

overschrijding van bepaalde slachtofferaantallen of schades. 
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Figuur 4: FS-curve voor dijkring 38. 

 

Figuur 5: FN-curve voor dijkring 38. 

Het plaatsgebonden risico (PR) is op een aantal locaties in de dijkring hoger dan 

1/10.000 per jaar. Dit is met name het geval aan de oostzijde van de Meidijk, aan de 

oostzijde van de Munnikenlandse dijk en direct langs rijksweg A2 en de spoorlijn 

Utrecht – Den Bosch.  
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In het overige deel van het dijkringgebied is het PR enigszins groter dan 1/100.000 

per jaar. In het lokaal individueel risico (LIR) is preventieve evacuatie meegenomen, 

dit leidt tot een LIR dat voor het overgrote deel tussen de 1/1.000.000 en 1/100.000 

per jaar ligt. 

 

 

Figuur 6: Plaatsgebonden Risico dijkring 38. 

 

Figuur 7: Lokaal Individueel Risico dijkring 38. 

7. Gevoeligheidsanalyses 

Er is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd ten aanzien van de effecten van de 

voorziene PKB Ruimte voor de Rivier-maatregelen op de overstromingskans. Bij de 

doorrekening van de effecten van Ruimte voor de Rivier op de overstromingskans is 

uitgegaan van de waterstandsdaling die met RvdR wordt beoogd. Deze maatregelen 

moeten leiden tot een daling van het maatgevende hoogwater (MHW). Uit de bere-

keningen blijkt dat het effect van deze maatregelen op de overstromingskans beperkt 

is. 

 

Ook is het effect van maatregelen op vakniveau in beeld gebracht. Door maatregelen 

te nemen tegen opbarsten en piping in drie vakken kan de faalkans van de categorie 

a-kering van dijkring 38 worden verlaagd tot ongeveer 1/1.700 per jaar. Een verdere 

verlaging van de overstromingskans vergt maatregelen in een groot aantal vakken.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding project Veiligheid van Nederland in Kaart 

Na de watersnoodramp van 1953 werden door de Deltacommissie de fundamenten van 

het huidige hoogwaterbeschermingsbeleid gelegd. Daarbij werd een nieuwe 

veiligheidsfilosofie geïntroduceerd: de kosten van dijkverzwaring werden voor de 

eerste maal expliciet afgewogen tegen de verlaging van het overstromingsrisico. Ook 

de tweede Deltacommissie (Commissie Veerman) heeft geadviseerd om het 

beschermingsniveau te bepalen op basis van een afweging van de omvang van 

overstromingsrisico’s. Hoewel de beschouwing van de eerste Deltacommissie uitging 

van overstromingskansen en overstromingsrisico’s konden deze destijds nog niet 

worden berekend. Inmiddels is in deze situatie verandering gekomen. 

 

Door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW, heden ENW) is in 

1992 een ontwikkelingstraject ingezet om het kwantificeren van overstromingskansen 

en overstromingsrisico’s mogelijk te maken, de zogenaamde Marsroute. Op basis van 

diverse studies, zoals de Casestudies 1998, ONIN en SPRINT zijn de rekentechnieken 

verder ontwikkeld. Na de PICASO-studie is VNK1 uitgevoerd en zijn wederom 

verbeteringen in het instrumentarium doorgevoerd. In 2006 is vervolgens het project 

VNK2 van start gegaan. 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 worden 

bepaald door de kansen op de vele mogelijke doorbraakscenario’s te combineren met 

de bijbehorende gevolgen van overstromingen. In Figuur 8 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 [9]. 
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Figuur 8: De rekenmethode van VNK2.  

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

Stap 2 
Bereken per vak een faalkans voor de 
verschillende faalmechanismen 

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

 

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

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

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

Scenario  Ringdeel 1 Ringdeel 2 

1 Faalt Faalt niet 

2 Faalt niet Faalt 

3 Faalt Faalt 

 

Scenario  Scenariokans 

1 Scenariokans1 

2 Scenariokans2 

3 Scenariokans3 

Som Overstromingskans 

 

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

Scenario  Schade Slachtoffers 

1 E1 N1 

2 E2 N2 

3 E3 N3 

 

Faalkans per 

faalmechanisme 

Vak 

Overloop Piping 

Faalkans per 

vak  

1 KansOver,1 KansPip,1 Kans1 

2 KansOver,2 KansPip,2 Kans2 

3 KansOver,3 KansPip,3 Kans3 

4 KansOver,4 KansPip,4 Kans4 

5 KansOver,5 KansPip,5 Kans5 

Combin KansOver KansPip Overstr, kans 

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

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

Kansenspoor Gevolgenspoor 

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

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

 

Scenario  Scenariokans x Schade Scenariokans x Slachtoffers 

1 Scenariokans1 x E1 Scenariokans1 x N1 

2 Scenariokans2 x E2 Scenariokans2 x N2 

3 Scenariokans3 x E3 Scenariokans3 x N3 

Som Verwachtingswaarde schade Verwachtingswaarde slachtofferaantal  

 

Ringdeel 2 

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

Vak 1 
Vak 2 

Vak 3 

Vak 4 
Vak 5 

Scenario 3 

Scenario 1 (zie stap 3) Scenario 2 (zie stap 3) 

 

Ringdeel 1 
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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 9). Per vak en kunstwerk wordt gekeken naar de verschillende wijzen waarop 

deze kan falen, d.w.z. zijn waterkerende functie kan verliezen. Deze verschillende 

wijzen van falen worden “faalmechanismen” genoemd. De overstromingskans wordt 

berekend door het combineren van alle faalkansen per vak en faalmechanisme.  

 

 

Figuur 9: De dijkring als een keten met verschillende schakels. 

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 VNK-instrumentarium niet mogelijk is of tot onvoldoende 

betrouwbare antwoorden zal leiden.  

 

Bij de berekening van faalkansen en overstromingskansen spelen onzekerheden een 

centrale rol. Als de belasting op een waterkering groter is dan de sterkte, zal de kering 

bezwijken. Omdat er onzekerheden bestaan ten aanzien van zowel de belastingen als 

de sterkte-eigenschappen van waterkeringen, is het onzeker of een waterkering in een 

gegeven periode zal bezwijken. Anders gezegd: er bestaat een kans dat de water-

kering bezwijkt. Onzekerheden ten aanzien van belastingen en sterkteeigenschappen 

vormen dus de basis van de overstromingskans: zonder onzekerheden is de kans dat 

een kering bezwijkt nul of één. 

 

Op basis van de berekende faalkansen per vak/kunstwerk en faalmechanisme kan de 

kans op een overstroming worden berekend. Dit is de kans dat zich ergens een 

doorbraak zal voordoen. Niet elke doorbraak heeft echter dezelfde gevolgen. Om het 

overstromingsrisico te bepalen is het zodoende nodig om voor de vele mogelijke 

(combinaties van) doorbraken de kansen en gevolgen te bepalen. Het verloop van een 

overstroming dat hoort bij een bepaalde doorbraak of combinatie van doorbraken 

wordt een overstromingsscenario genoemd. De kansen op de verschillende 

overstromingsscenario’s worden bepaald op basis van de berekende faalkansen per 

vak en kunstwerk. 

 

Door de provincie zijn in overleg met VNK2 voor een aantal breslocaties 

overstromingsberekeningen gemaakt, voor verschillende belastingsituaties [10]. 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 6 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 38 Bommelerwaard. Deze 

bevindingen zijn in nauwe samenwerking met waterschap Rivierenland, provincie 

Gelderland en de ingenieursbureaus DHV en Oranjewoud 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, de infrastructuur en de ligging van steden. 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 

[9]. 

 

In hoofdstuk 3 wordt de berekende overstromingskans van de dijkring gepresenteerd. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar de bijdragen aan de overstromingskans van 

dijken, kunstwerken, eventueel duinen en van de verschillende faalmechanismen. Ook 

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 verder in op de overstromingsberekeningen zoals die in opdracht van 

de provincie zijn gemaakt. De belangrijkste resultaten ten aanzien van de gevolgen 

(economische schade en dodelijke slachtoffers) en het effect van evacuatie komen 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. Daarbij worden het 

economische risico en het slachtofferrisico besproken en worden de meest risicovolle 

delen van het dijkringgebied benoemd. 

 

Hoofdstuk 7 gaat nader in op de robuustheid van de dijkring. Het nemen van fictieve 

maatregelen en het effect daarvan op de overstromingskans en het 

overstromingsrisico komen hierin aan de orde. 

 

In hoofdstuk 8 worden ten slotte de conclusies en aanbevelingen gegeven.
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2 Gebiedsbeschrijving en schematisatie  

In dit hoofdstuk worden de ligging en kenmerken van dijkringgebied 38 

Bommelerwaard beschreven. Daarnaast worden in dit hoofdstuk de resultaten van de 

vakindeling en de vakschematisatie (invoer PC-Ring) en de gehanteerde bronnen en 

methodes op hoofdlijnen weergeven. In het bijbehorende achtergrondrapport wordt 

meer in detail aangegeven op welke wijze de vakindeling en de vakschematisatie tot 

stand zijn gekomen [9]. 

 

2.1 Geschiedenis 

De primaire waterkering van dijkringgebied 38 Bommelerwaard loopt vanaf 

Zaltbommel via Rossum, Kerkdriel, Hedel, Ammerzoden en Aalst tot aan wederom 

Zaltbommel en keert het water van de Maas, de Waal en de Afgedamde Maas 

(Figuur 10).  

 

De rivieren die nu de Bommelerwaard begrenzen, hebben niet altijd op dezelfde plaats 

gelegen. De Maas aan de oost- en zuidzijde van de Bommelerwaard is sinds circa de 

3e eeuw actief, de Waal aan de noordkant van de Bommelerwaard sinds circa de 4e 

eeuw. Sinds de 12e eeuw maakt de Maas nabij Woudrichem verbinding met de Waal. 

 

 

Figuur 10: Dijkringgebied 38 [lit.10]. 

Rond de 12e eeuw begon men rivierdijken te bouwen en begin 14e eeuw was de 

dijkring gereed, zoals blijkt uit de dijkrechten die graaf Reinald II van Gelre op 8 

december 1327 aan de Bommelerwaard schonk. Daarnaast gaf Reinald II van Gelre op 

21 augustus 1320 en op 5 juni 1321 toestemming voor de aanleg van respectievelijk 

de Drielse Wetering en de Bommelse Wetering. In 1856 werd de verbinding tussen de 

Waal en de Maas aan de noordoostkant van de Bommelerwaard gedicht door het 

Kanaal van Sint-Andries met een sluis erin aan te leggen. In 1904 werd het stuk van 

de Maas tussen Heusden en Woudrichem afgedamd (de Afgedamde Maas) en werd de 

Bergsche Maas gegraven. 
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2.2 Fysische kenmerken 

Deze paragraaf bevat een korte beschrijving van het dijkringgebied met betrekking tot 

grondgebruik, bevolkingscentra, bodemtypen, hoogteligging, watersysteem, 

infrastructuur en waterkeringen [8] [11]. 

 

2.2.1 Grondgebruik 

Het grondgebruik in de Bommelerwaard is voornamelijk agrarisch en richt zich vooral 

op akkerbouw, fruitteelt en beweiding. Ten oosten van de A2 heeft fruitteelt een 

belangrijke rol. In het westelijke deel liggen langs de Waal glastuinbouwgebieden. Het 

stedelijk gebied neemt slechts een klein gedeelte van het totale oppervlak in beslag. 

 

Infrastructuur

Natuur

Glastuinbouw

Water

Stedelijk gebied/ 

industrie
Landbouw

Gras/weiland

 

Figuur 11:  Verdeling grondgebruik Bommelerwaard. 

Figuur 11 geeft de verdeling van het grondverbruik in de Bommelerwaard weer. Het 

grondgebruik in de Bommelerwaard is geografisch weergegeven in Figuur 12.  

 

 

Figuur 12: Grondgebruik Bommelerwaard. 

 

 

Akkerbouw 
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2.2.2 Bevolkingsconcentratie 

Sinds 1 januari 1999 is de Bommelerwaard verdeeld in de twee gemeenten 

Zaltbommel en Maasdriel. De woonkernen in de Bommelerwaard zijn: 
• Aan de Waal (van west naar oost): Brakel, Zuilichem, Nieuwaal, Gameren, 

Zaltbommel, Hurwenen en Rossum 

• Aan de Maas (van oost naar west): Alem, Kerkdriel, Hoenzadriel, Hedel, 

Ammerzoden en Well 

• Aan de Afgedamde Maas (van zuidoost naar noordwest): Wellseind, Nederhemert-

Noord, Aalst en Poederoijen 

• In het binnenland: Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen en Velddriel 

• Op het eiland van Nederhemert: Nederhemert-Zuid en Bern 

 

Gebiedskenmerk Zaltbommel Maasdriel 

Bewonersaantal 26.185 23.631 

Bevolkingsdichtheid 

(bewoners/km2) 

328 358 

Oppervlakte (km2) land: 79.72 

water: 9.34 

totaal: 89.06 

land: 66.10 

water: 9.39 

totaal: 75.49 

Woonkernen Aalst 

Bern 

Brakel 

Bruchem 

Delwijnen 

Gameren 

Kerkwijk 

Nederhemert-Noord 

Nederhemert-Zuid 

Nieuwaal 

Poederoijen 

Zaltbommel 

Zuilichem 

Alem 

Ammerzoden 

Hedel 

Heerewaarden 

Hoenzadriel 

Hurwenen 

Kerkdriel 

Rossum 

Velddriel 

Well 

Wellseind 

Tabel 9:  Bewonersaantallen en bevolkingsdichtheid [5]. 

Dijkringgebied 38 heeft circa 50.000 inwoners, waarvan het grootste deel in de stad 

Zaltbommel woont, en een oppervlakte van circa 148 km2. In Tabel 9 zijn voor de 

twee gemeenten Zaltbommel en Maasdriel de bewonersaantallen en bevolkings-

dichtheden op 1 januari 2008 weergegeven. De gemiddelde bevolkingsdichtheid in 

Nederland is 486 bewoners/km2 [5]. Tevens zijn in Tabel 9 de oppervlaktes van de 

aanwezige kernen weergegeven. 

 

2.2.3 Bodemprofielen en hoogteligging 

In de Bommelerwaard vond tijdens het Holoceen sedimentatie en veenvorming plaats 

onder invloed van de voortdurende zeespiegelstijging. Op het Pleistocene zand hebben 

zich oeverwallen gevormd en zijn kleilagen afgezet die op sommige plaatsen 10 m dik 

zijn. Deze kleiige komgronden bevinden zich vooral in het centrale deel van de 

Bommelerwaard. 

 

De oeverwallen langs de Waal en de Maas bestaan uit zavel en lichte klei. Als gevolg 

van oude rivierafzettingen zijn er in de ondergrond vele zandbanen (oude oeverwallen 

en riviergeulen) aanwezig. Op de plaatsen waar dijkdoorbraken hebben plaatsge-

vonden, zijn wielen ontstaan en overslaggronden afgezet.  
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De oeverwallen en stroomruggen zijn herkenbaar in de maaiveldhoogte. Hier ligt het 

maaiveld over het algemeen circa 0,5 m hoger dan het omliggende landschap.  

 

 

Figuur 13:  Hoogteligging Bommelerwaard. 

De maaiveldhoogte in de Bommelerwaard varieert van NAP +3,0 m à +3,5 m in het 

oosten tot NAP +1,5 m à +2,0 m centraal in het gebied en NAP +0,5 m à +1,0 m in 

het westen (Figuur 13). De hogere delen liggen langs de rivierdijken, de laagste 

gebieden komen voor in de centrale delen. Het bemalingsgebied Heerewaarden ligt 

duidelijk hoger. Hier is de gemiddelde maaiveldhoogte circa NAP +3,5 m tot +6,0 m. 

De maaiveldhoogte op Alem varieert tussen NAP +2,5 m en +4,0 m en op Bern tussen 

NAP +1,5 m en +4,0 m.  

 

2.2.4 Watersysteem 

De bemaling van de Bommelerwaard wordt verzorgd door zes gemalen (van oost naar 

west): Alem (capaciteit 35 m3/min), de Baanbreker (capaciteit 500 m3/min), Bern 

(capaciteit 50 m3/min), de Rietschoof (capaciteit 50 m3/min), H.C. de Jongh (capaciteit 

300 m3/min) en Van Dam van Brakel (capaciteit 200 m3/min). Bij de Baanbreker en 

H.C. de Jongh kan bij normale rivierwaterstanden lozing onder vrij verval plaatsvinden. 

De inlaat van water vindt plaats vanuit de Maas via de inlaten Alem, Stuvers, Hedel en 

Bern en vanuit de Afgedamde Maas via de inlaten H.C. de Jongh en Van Dam van 

Brakel. 

 

2.2.5 Infrastructuur 

De Bommelerwaard wordt voornamelijk ontsloten door de A2 en de spoorlijn (Den 

Bosch - Utrecht). Het gebied kent een relatief dicht wegennetwerk dat voornamelijk uit 

kleine wegen bestaat. In totaal zijn er zes gebiedsuitgangen met verschillende 

capaciteiten. In Figuur 14 zijn de gebiedsuitgangen rood gemarkeerd. 

 

Infrastructurele werken, met name rijkswegen en spoorlijnen, liggen vaak op een 

verhoogd grondlichaam. Hierdoor kunnen deze elementen bij een dijkdoorbraak 

tijdelijk zorgen voor vertraging in de overstroming van het achterliggende gebied. 
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Deze elementen zijn echter niet ontworpen om water te keren en het is dan ook 

onbekend hoe lang ze deze compartimenterende werking volhouden. In paragraaf 5.4 

wordt nader ingegaan op de standzekerheid van dergelijke elementen. 

 

 

Figuur 14:  Wegennetwerk en gebiedsuitgangen Bommelerwaard. 

Dijkringgebied 38 is globaal in drie compartimenten te verdelen als gevolg van twee 

verhoogde lijnelementen (in noord-zuid richting), namelijk de A2 en de spoorlijn Den 

Bosch-Utrecht en de Meidijk (tussen Zuilichem en Aalst): 

• Het gebied ten oosten van de A2 en de spoorlijn Den Bosch-Utrecht 

• Het gebied ten westen van de A2 en de spoorlijn Den Bosch-Utrecht, maar ten 

oosten van de Meidijk 

• Het gebied ten westen van de Meidijk 

 

2.2.6 Keringen en kunstwerken 

Rond dijkringgebied 38 liggen primaire waterkeringen die behoren tot drie 

verschillende categorieën: 

a primaire waterkeringen die behoren tot stelsels die dijkringgebieden - al dan niet 

met hoge gronden – omsluiten en direct buitenwater keren. De primaire 

waterkering langs de Waal en de Maas is een categorie a-kering. 

b primaire waterkeringen die voor dijkringgebieden zijn gelegen en buitenwater 

keren (aangeduid als verbindende waterkeringen). De Wilhelminasluis is een 

categorie b-kering. 

c primaire keringen die niet direct buitenwater keren en dus niet onder directe 

invloed staan van het buitenwater. De primaire waterkering langs de Afgedamde 

Maas is een categorie c-kering.  
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Figuur 15: De categorie a- en c-keringen en de Wilhelminasluis (categorie b-

kering). 

In de risicoanalyse voor dijkringgebied 38 Bommelerwaard is alleen de categorie a-

kering beschouwd (Figuur 15). Deze loopt langs de Waal en de Maas en heeft een 

lengte van 49,2 km. Voor deze categorie a-kering geldt volgens de Waterwet een 

normfrequentie van 1/1.250 per jaar. De Wilhelminasluis die dijkringen 38 en 24 

verbindt (grens Waal/Boven Merwede), behoort tot categorie b. De kans op een 

doorbraak bij de Wilhelminasluis is naar verwachting relatief gering en de verbindende 

waterkering (categorie b) is ontworpen op een veiligheidsnorm van 1/2.000 per jaar. 

In de risicoanalyse voor dijkring 38 is de b-kering verder niet beschouwd. Ook de c-

kering is niet beschouwd. Deze ligt achter de Wilhelminasluis en loopt langs de 

Afgedamde Maas. De lengte van de c-kering bedraagt 15,5 km.  

 

De dijkring bestaat uit 14 secties die op basis van ontstaansgeschiedenis van elkaar 

verschillen (jaar van aanleg, geometrie, buitenwater en samenstelling ondergrond). De 

waterkering wordt dan ook getypeerd door een grote diversiteit. Door de verschillende 

dijkverbeteringen die in de loop van de tijd zijn uitgevoerd, komt de waterkering in 

verschillende verschijningsvormen voor: waterkering met pipingberm, waterkering met 

klei-ingraving in voor- of achterland, schaardijk, tuimelkade, geheel nieuwe 

waterkering die buiten de bestaande waterkering is aangelegd, bomendijk. Een groot 

deel van de dijkvakken langs de Waal wordt beschermd tegen erosie door harde 

bekleding. Alleen het dijkvak bij Hurwenen is geheel met gras bekleed. De harde 

bekleding is voornamelijk aangelegd ter bescherming tegen erosie door stroming. 

 

In de dijkring bevinden zich in totaal 21 kunstwerken. Op het tracé door het centrum 

van Zaltbommel wordt de waterkering gevormd door een kademuur met een lengte 

van 1 km. De waterkering langs de Afgedamde Maas is gedeeltelijk als schaardijk en 

gedeeltelijk als tuimelkade uitgevoerd. 

 

2.2.7 Beheer 

Verantwoordelijke beheerders 

De primaire waterkeringen in dijkring 38 zijn in beheer bij waterschap Rivierenland. 

Daarnaast beheert waterschap Rivierenland nog andere waterkeringen. Dit zijn kades 

langs regionale waterlopen, zomerkades en droge keringen.  
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Voor deze zogenoemde regionale keringen worden binnen VNK2 geen faalkansen be-

paald. Wel hebben ze invloed op de gevolgen van een overstroming van het 

dijkringgebied. 

 

Beheer en onderhoud 

Alle primaire en regionale waterkeringen in dijkring 38 zijn in beheer bij Waterschap 

Rivierenland. 

 

Toetsing (2e en 3e ronde) 

In de Waterwet is voor de primaire waterkeringen een veiligheidsnorm vastgesteld. 

Deze norm geeft aan dat de primaire keringen die het waterschap beheert een 

waterstand moeten kunnen keren die met een kans van 1/1.250 per jaar voorkomt. 

Het waterschap toetst elke vijf jaar of alle primaire keringen aan deze norm voldoen. 

Uit de tweede toetsingsronde van 2005 blijkt dat de waterkeringen langs de Waal de 

hydraulische randvoorwaarden (HR2001 en HR2006) niet voldoende veilig kunnen ke-

ren volgens het toetsvoorschrift. Dit komt door de toename van de maatgevende 

waterstanden tussen 1996 en 2001. De waterkeringen voldoen wel aan de HR1996. 

Het programma 'Ruimte voor de Rivier' moet er toe leiden dat de maatgevende hoog-

waterstanden voor 2015 door rivierverruiming worden teruggebracht tot het niveau 

zoals aangegeven in de wettelijke randvoorwaarden die in 1996 zijn vastgesteld.  

 

Beheerdersoordeel 

Alhoewel er in de laatste decennia vaak een hoogwater optrad (in 1995 dreigde de 

waterkering door hoogwater te bezwijken), heeft het optreden van de beheerder 

kunnen voorkomen dat gebieden binnen dijkring 38 geïnundeerd werden. De laatste 

overstroming vond eind negentiende eeuw plaats. Tussen 1999 en 2010 zijn diverse 

verbeterwerken uitgevoerd, waardoor de waterkeringen de normwaterstanden ná 

uitvoering van 'Ruimte voor de Rivier' voldoende veilig moeten kunnen keren. Hoewel 

geen sprake is van bijzondere tekortkomingen, staat het gebied wel bekend als 

kwelgevoelig. 

 

Werkzaamheden aan de dijkring 

Gemaal Stuvers is in de 2e toetsronde afgekeurd vanwege een verkeerd werkende 

schuif. Het waterschap heeft dit inmiddels verbeterd. 

 

In de planologische kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier is project Munnikenland 

opgenomen. Dit gebied ligt aan de westzijde van de dijkring. Voor het Munnikenland 

bestaan de maatregelen uit de landinwaartse dijkteruglegging bij Buitenpolder het 

Munnikenland en verlaging van de gronden en uiterwaarden. Ook de ruimtelijke 

kwaliteit van het gebied moet verbeteren. Dit betekent dat natuur erop vooruit moet 

gaan en dat de geschiedenis en cultuur beter zichtbaar moet worden in het landschap. 

De uitvoering van de werkzaamheden zal in principe voor 2015 plaatsvinden. 

 

De Hurwenense Uiterwaarden zijn onderdeel van het NURG programma (Nadere 

Uitwerking voor het Rivierengebied). De Hurwenense Uiterwaarden (ook wel 

Hurwenense Kil) liggen langs de Waal ter hoogte van Hurwenen. De doelstelling van 

het NURG programma voor de Hurwenense Uiterwaarden is het realiseren van 255 

hectare nieuwe natuur in 2015. Naast het realiseren van nieuwe natuur, wordt ook een 

bijdrage geleverd aan het verhogen van de waterveiligheid. Met de voorziene 

aanpassingen wordt een MHW daling van 3 tot 5 cm gerealiseerd. De geplande 

einddatum is gelijk aan die van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de 

Rivier.  

 

Voor zover bekend zijn buitenom genoemde projecten verder geen werkzaamheden in 

uitvoering of in voorbereiding bij de provincie en het waterschap. 
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2.3 Schematisering van het dijkringgebied 

Het schematiseren van het dijkringgebied 38 bestaat uit het definiëren van dijkvakken, 

het selecteren van kunstwerken en het vervolgens schematiseren daarvan aan de 

hand van beschikbare data. De definitie van de dijkvakken en selectie van de 

kunstwerken is beschreven in de paragrafen 2.3.1 en 2.3.2. 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; 

• 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 38 te 

kunnen berekenen. 

 

2.3.1 Definitie dijkvakken, ringdelen en dijksegmenten 

Een dijksegment is gedefinieerd als een deel van de dijkring dat wordt beheerd door 

één beheerder en van hetzelfde type waterkering is (dijk of eventueel duin). Voor 

dijkring 38 zijn drie dijksegmenten gedefinieerd.  

 

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 (economische schade en dodelijke slachtoffers). 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 

berekeningen te beperken, wordt in de praktijk het risico van een doorbraak benaderd 

door de ring in een beperkt aantal stukken op te delen (ringdelen). Daarbij wordt 

verondersteld dat de gevolgen van een dijkdoorbraak in dit ringdeel niet afhankelijk 

zijn van de precieze plaats van die doorbraak [19].  

 

Algemeen geldt dat ringdelen worden vastgesteld aan de hand van het stelselmatig 

langs de dijkring onderzoeken of het overstromingspatroon significant wijzigt.Hierbij 

spelen discontinuïteiten een grote rol. Wanneer een doorbraakpunt aan de andere kant 

van een discontinuïteit komt te liggen, kan dit leiden tot een significant verschillend 

overstromingspatroon in het dijkringgebied. Mogelijke discontinuïteiten zijn: 

 

1. Een aansluitende compartimenteringsdijk; 

2. Een aansluitende lijnvormige verhoging, die weliswaar niet als waterkerende dijk is 

ontworpen maar naar alle waarschijnlijkheid wel als zodanig zal gaan functioneren; 

3. De overgang van de ene bedreiging naar een andere (van een rivierbedreiging 

naar een zeebedreiging of een meerbedreiging en andersom); 

4. Een splitsingspunt van een rivier (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. 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 van dijkring 38 zijn door de provincie Gelderland gedefinieerd volgens de 

bovenstaande discontinuïteiten. In Tabel 10 en Figuur 16 is de indeling van de dijkring 

in ringdelen weergegeven. Deze ringdelen vormen mede de basis voor de indeling van 

de dijkring in dijkvakken.  
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Ringdeel Dijkpaal Scheidend element 

1 RK201 - RK000 Watersysteem Waal/Maas 

2 RK000 - RW199 Meidijk 

3 RW199 - RW294 N322 

Tabel 10:  Ringdelen dijkring 38. 

Hieronder is per ringdeel een korte toelichting gegeven op de gedefinieerde trajecten: 

1. Dit traject start bij de Bergsche Maasdijk waar de categorie a-kering langs de Maas 

begint. Het traject loopt tot aan de Waaldijk. Hier bevindt zich de sluis bij Sint 

Andries die de scheiding vormt tussen de Maas en de Waal.  

2. Dit traject betreft de Waaldijk tot aan de Meidijk. De Meidijk is een regionale 

waterkering. 

3. Dit traject loopt vanaf de Meidijk tot aan de Afsluitdijk (met daarin de 

Wilhelminasluis) waar de categorie c-kering langs de Bergse Maas eindigt. 

 

 

Figuur 16:  Ringdelen dijkring 38. 

De ringdelen zoals aangegeven in Tabel 10 zijn verder ingedeeld in dijkvakken op basis 

van bij de beheerder beschikbare gegevens, de kennis van de beheerder en de 

opdrachtnemer. De dijkvakken zijn dusdanig gedefinieerd dat de sterkte-

eigenschappen en belastingen binnen elk dijkvak homogeen zijn. Ook is aangesloten 

op dijksegment-grenzen en ringdeelgrenzen. De dijkvakken zijn aldus bepaald op 

grond van de volgende gegevens/criteria: 

 

• Dijksegmentgrens (zie paragraaf 2.3.1) 

• Ringdeelgrenzen (zie paragraaf 2.3.2) 

• Ondergrondgegevens (bodemdeelgebieden / bodemvakken)  

• Ontwerpgegevens Maas- en Waalbandijken 

• Resultaten 3e ronde toetsing veiligheid 

• Dijkprofielen (FliMap) 

• Beheerdersoordeel 

 

Sluis bij 

Sint Andries 

Aansluiting Meidijk op 

primaire waterkering 

Grens c- en 

a-kering 
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De ringdelen (Tabel 10) zijn uiteindelijk ingedeeld in de 60 dijkvakken zoals 

weergegeven in bijlage D, figuur D.1  

 

Het schematiseren van de dijkvakken bestaat uit het definiëren van dijkvakken en het 

verzamelen en analyseren van data over onder andere de geometrie van de dijken, de 

ondergrond, het bekledingtype en de 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 uitgedrukt in een aantal stochasten. De 

benodigde databronnen zijn door waterschap Rivierenland op toegankelijke wijze 

beschikbaar gesteld. Detailinformatie over de schematisatie is terug te vinden in het 

achtergrondrapport [9]. De invoer in PC-Ring is opgenomen als digitale bijlage bij de 

genoemde achtergrondrapporten. 

 

2.3.2 Kunstwerken 

Naast de dijken worden tevens de kunstwerken meegenomen bij de bepaling van de 

kans op een overstroming en bij het bepalen van het overstromingsrisico. Voor een 

gedetailleerde beschrijving van de schematisatie en de beoordeling van de kunst-

werken in dijkring 38 wordt verwezen naar de beoordelingsrapporten [13 t/m 18]. In 

Tabel 11 zijn de door het projectbureau VNK geselecteerde kunstwerken aangegeven.  

 

Soms is het op basis van slechts enkele kenmerken van een kunstwerk mogelijk om 

aan te geven dat het geen wezenlijke bijdrage zal leveren aan het overstromingsrisico. 

In dergelijke gevallen zijn voor het kunstwerk geen probabilistische berekeningen 

gemaakt. De belangrijkste van de gehanteerde selectiecriteria voor deze kunstwerken 

zijn: 

• Doorgaande leidingen worden niet nader geanalyseerd aangezien deze geen 

buitenwater keren (9 gevallen in dijkring 38). 

• Kunstwerken met een drempel die gelijk of hoger ligt dan het MHW worden 

niet nader geanalyseerd. Op voorhand is aan te geven dat de faalkans van een 

dergelijk object relatief klein zal zijn (1 geval in dijkring 38).  

• Kunstwerken die behoren tot de categorie c-keringen zijn niet beschouwd (6 

gevallen in dijkring 38). 

 

Verder wordt er, indien kunstwerken zeer veel op elkaar lijken, slechts één kunstwerk 

geschematiseerd. De invoer van dit kunstwerk wordt vervolgens ingebracht in de 

rekenfiles van de (vrijwel) identieke kunstwerken. De kunstwerken hebben zodoende 

dezelfde sterkte-eigenschappen, maar de belastingen kunnen verschillen (locatie-

afhankelijk). Veel coupures bij Zaltbommel lijken zoveel op elkaar dat voor deze 

kunstwerken twee schematisaties volstaan: coupure Zaltbommel 1 (ook representatief 

voor de coupures Zaltbommel 2-5 en 7) en coupure Zaltbommel 6 (Tabel 11). 

Overigens worden in PC-Ring wel alle coupures doorgerekend. 

 

Kunstwerk type naam  opmerkingen 

VNK.38.01.001 Coupure Hedel   

VNK.38.01.002 Coupure Schouten Industrie 1 & 2   

VNK.38.01.003 Coupure Zaltbommel nr. 1   

VNK.38.01.004 Coupure Zaltbommel nr. 2  identiek aan VNK.38.01.003 

VNK.38.01.005 Coupure Zaltbommel nr. 3  identiek aan VNK.38.01.003 

VNK.38.01.006 Coupure Zaltbommel nr. 4  identiek aan VNK.38.01.003 

VNK.38.01.007 Coupure Zaltbommel nr. 5  identiek aan VNK.38.01.003 

VNK.38.01.008 Coupure Zaltbommel nr. 6   

VNK.38.01.009 Coupure Zaltbommel nr. 7  identiek aan VNK.38.01.003 
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Kunstwerk type naam  opmerkingen 

VNK.38.02.004 Gemaal Hedel  

VNK.38.02.005 Gemaal J. Stuvers  

Tabel 11: Geselecteerde kunstwerken. 

Op de volgende pagina’s zijn de geselecteerde kunstwerken nader beschreven. In 

bijlage D is een kaart opgenomen waarop de geselecteerde kunstwerken zoals 

opgenomen in Tabel 11 zijn weergegeven (Bijlage D, Figuur 33). 

 

In deze paragraaf worden de kunstwerken kort beschreven die geselecteerd zijn voor 

verdere analyse en meegenomen zijn bij het bepalen van het overstromingsrisico van 

dijkring 38. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de kunstwerken en de re-

sultaten van de beoordeling wordt verwezen naar de kunstwerkrapporten [13 t/m 18]. 

 

Coupure Hedel 

Coupure Hedel is gelegen bij Hedel in de Maasdijk (hoek Blankensteyn) bij het 

opslagterrein Baanbreker in het dijkvak A2-Bergse Maasdijk (dijkpaal 134). Dit is aan 

de rand van de bebouwde kom van Hedel, nabij de afrit van de Rijksweg A2. De 

coupure sluit bij hoogwater de toegangsweg naar de haven af. De coupure is ten 

behoeve van VNK2 beoordeeld op de aspecten kerende hoogte, betrouwbaarheid van 

sluiting en sterkte en stabiliteit [13]. 

 

Coupure Schouten Industrie 1 & 2 

De coupures Schouten Industrie 1 & 2 zijn gelegen aan de oostelijke oever van de 

Afgedamde Maas net ten noorden van de Wilhelmina sluis. De coupures liggen in het 

dijkvak Zuilichem – Munnikenlandsedijk. Beide coupures verschaffen een doorgang 

door de keermuur langs het industrieterrein van Schouten Industries van het 

industrieterrein naar de laad- en lossteiger. Rondom het industrieterrein, dat gelegen 

is aan de Afsluitdijk, liggen landbouwgronden. Het kunstwerk bestaat uit een keermuur 

die door twee coupures wordt doorsneden. In een hoogwatersituatie moet het vanuit 

de Waal opkomende water door de coupures worden gekeerd. De keermuur is in het 

kader van VNK2 beschouwd als een langsconstructie en is verder niet beoordeeld. De 

coupure is beoordeeld op de aspecten kerende hoogte, betrouwbaarheid sluiting en 

sterkte en stabiliteit [14]. 

 

Coupures Zaltbommel 1-7 

De coupures Zaltbommel zijn gelegen in de waterkering die het centrum van 

Zaltbommel beschermt tegen hoogwater op de Waal. De coupures zijn gelijk van 

opbouw, maar verschillen wel in drempelniveau, inheiniveau van kwelschermen en 

breedte. De coupures zijn opgebouwd uit een stalen damwand waarop een betonnen 

bak is aangebracht. Bij dreigend hoogwater worden in de schotbalksponningen 

aluminium balken aangebracht. Coupure 1 en coupure 6 zijn geschematiseerd, waarbij 

coupure 1  ook representatief zou moeten zijn voor de overige coupures. De coupures 

zijn beoordeeld op de aspecten kerende hoogte, betrouwbaarheid van sluiting en 

sterkte en stabiliteit [15] [ 16]. 

 

Gemaal Hedel 

Gemaal Hedel is een aan de Maas gelegen inlaatgemaal en bevindt zich buitendijks in 

de jachthaven van de gemeente Hedel (kruising Maasdijk / Blankensteijn). Het gemaal 

heeft als functies het inlaten van water uit de Maas (waterbeheersing) en het keren 

van hoogwater. Ten behoeve van het inlaten van water is het gemaal per jaar circa 

1.300 uur in bedrijf. Van het gemaal is een kwalitatieve beoordeling uitgevoerd op de 

aspecten kerende hoogte, betrouwbaarheid van sluiting en sterkte en stabiliteit [17]. 

 

Gemaal J. Stuvers 
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Het gemaal J. Stuvers is een inlaatgemaal wat zich aan een dode arm ('Gat van 

Sientje') van de Maas bevindt in de omgeving van Kerkdriel. Het gemaal bevindt zich 

buitendijks. De functie van het gemaal is het inpompen van water in de polder vanuit 

de Maas. Bij hoog water in de Maas worden de schuiven gesloten en wordt geen water 

meer ingelaten. Dit vindt zo'n 3 à 4 keer per jaar plaats. Het gemaal is beoordeeld op 

de aspecten kerende hoogte, betrouwbaarheid sluiting en sterkte en stabiliteit [18]. 



 

 

31 

3 Overstromingskans 

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop de overstromingskans is berekend en toont de 

resultaten van de uitgevoerde berekeningen. Opvallende resultaten worden toegelicht. 

 

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.  

 

Per faalmechanisme is per vak een schematisatie van de waterkering opgesteld 

(bepaling hoogte, intree- en uitreepunt, gemiddelden, spreidingen et cetera). Op 

vakniveau zijn, indien relevant, verschillende gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om een 

beeld te krijgen van de invloeden van alternatieve schematisaties. Voor een 

uitgebreide toelichting op de vakindeling, selectie van faalmechanismen en de 

opgestelde schematisaties per faalmechanisme en vak wordt verwezen naar het 

achtergrondrapport [9].  

  

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 (zie ook Figuur 17): 

• Overloop en golfoverslag 

• Macrostabiliteit binnenwaarts 

• Opbarsten en piping  

• Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 

 

 

 

Figuur 17: Beschouwde faalmechanismen dijken. 

 

  
overloop en golfoverslag afschuiving binnentalud

opbarsten en piping beschadiging bekleding

overloop en golfoverslag afschuiving binnentalud

opbarsten en piping beschadiging bekleding

Macrostabiliteit binnenwaarts   Overloop en golfoverslag   

Opbarsten en piping 
  

Beschadiging bekleding en erosie 

dijklichaam   
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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 18): 

• Overloop en golfoverslag 

• Niet-sluiten van afsluitmiddelen  

• Achterloopsheid en onderloopsheid 

• Constructief falen 

 

 

 
Figuur 18: 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.  

 

 

  
overloop en golfoverslag afschuiving binnentalud

opbarsten en piping beschadiging bekleding

overloop en golfoverslag afschuiving binnentalud

opbarsten en piping beschadiging bekleding

Macrostabiliteit binnenwaarts   Overloop en golfoverslag   
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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, niet-

sluiten van afsluitmiddelen of het bezwijken van afsluitmiddelen leidt op zichzelf niet 

tot het ontstaan van een bres in de waterkering. Daarvoor is het ook nog nodig dat er 

erosie van de achterliggende bodembescherming optreedt, waardoor het kunstwerk 

geheel bezwijkt en er daadwerkelijk een bres kan optreden. Het optreden van erosie is 

afhankelijk van de sterkteparameters van de aanwezige bodembescherming. Binnen 

VNK2 wordt voor de hierboven genoemde faalmechanismen zowel de kans van 

optreden van een faalmechanisme als de kans van het optreden van erosie bepaald en 

gecombineerd, zodat uiteindelijk een bezwijkkans (kans op bresvorming) wordt 

uitgerekend. 

 

Bij de mechanismen achterloopsheid/onderloopsheid en meta-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. Onder het ontstaan 

van een bres wordt niet verstaan het instromen van een dusdanige hoeveelheid water 

dat het kombergend vermogen achter het kunstwerk niet meer toereikend is.  
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Hiermee is de beoordeling van de kunstwerken in analogie met de beoordeling van de 

dijken en duinen. Voor elk kunstwerk wordt per faalmechanisme het aanwezige verval 

over het kunstwerk en het instromende debiet bepaald op het moment van falen van 

(onderdelen van het) kunstwerk. Aan de hand van deze gegevens wordt vervolgens 

bepaald of er door het bezwijken van het object sprake is van wateroverlast of dat er 

daadwerkelijk sprake is van een overstroming. 

 

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 VNK-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. 

 

Bij Zaltbommel is een kademuur aanwezig waarop een demontabele kering kan 

worden geplaatst. Voor dit type constructie kan met het VNK2-instrumentarium geen 

faalkans worden berekend. In de vakken 38.096.101.W en 38.101.106.W nabij 

Zaltbommel zijn dan ook geen faalkansen berekend. Hierdoor wordt de berekende 

overstromingskans voor de categorie a-kering van dijkring 38 mogelijk onderschat. 

 

3.3 Berekende overstromingskansen 

Op basis van de kansbijdragen 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 kansbijdragen wordt rekening 

gehouden met de eventuele afhankelijkheden tussen dijkvakken. De resultaten van 

deze berekeningen zijn weergegeven in het achtergrondrapport bij dit dijkringrapport 

[9]. In deze bijlage zijn per dijkvak en per kunstwerk de faalkansen voor de 

verschillende faalmechanismen weergegeven.  

 

3.3.1 Omvang en opbouw overstromingskans 

De overstromingskans van dijkringgebied 38 is berekend op 1/1.200 per jaar. Deze 

overstromingskans is een gevolg van een beperkt aantal dijkvakken met faalkansen 

voor het faalmechanisme overloop/golfoverslag tussen 1/3.200 tot 1/6.000 per jaar en 

een beperkt aantal dijkvakken met faalkansen voor het faalmechanisme opbarsten en 

piping tussen 1/4.800 tot 1/5.100 per jaar. In de volgende paragrafen zijn de 

faalkansen van de dijkvakken en kunstwerken nader toegelicht. Voor een uitgebreide 

analyse wordt verwezen naar het achtergrondrapport [9]. 
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3.3.2 Faalkansen dijken 

Overloop/golfoverslag 

De berekende faalkansen voor het faalmechanisme overloop/golfoverslag zijn bij de 

Waaldijk net ten oosten van Zaltbommel (dijkvakken 38.088.93.W en 38.093.096.W) 

hoger op dan elders. De faalkansen van deze dijkvakken bedragen respectievelijk 

1/3.300 en 1/3.200 per jaar. De overige dijkvakken langs de Waal hebben een 

faalkans tussen de 1/6.000 en 1/46.000 per jaar. Voor de dijkvakken langs de Maas 

liggen de kansen tussen 1/9.200 en 1/520.000 per jaar (bijlage E). De gecombineerde 

faalkans van alle dijkvakken bedraagt voor dit faalmechanisme 1/2.300 per jaar. Dit 

beeld sluit aan bij de resultaten van de derde toetsronde (2010).  

 

Opbarsten en Piping 

De drie dijkvakken met de hoogste faalkansen voor het faalmechanismen opbarsten en 

piping liggen langs de Waal (dijkvakken 38.185.190.W, 38.149.156.W en 

38.000.024.W). De faalkansen van deze vakken zijn respectievelijk 1/4.800, 1/4.900 

en 1/5.100 per jaar. De gecombineerde faalkans voor opbarsten en piping voor alle 

dijkvakken bedraagt 1/1.300 per jaar. Hiermee is opbarsten en piping het dominante 

faalmechanisme, ondanks het feit dat de faalkansen voor het faalmechanisme 

overloop/golfoverslag bij sommige dijkvakken hoger zijn. Dit komt omdat het lengte-

effect voor het faalmechanisme opbarsten en piping groter is dan voor het 

faalmechanisme overloop/golfoverslag. De faalkansen van de overige dijkvakken langs 

de Waal zijn ten hoogste 1/16.000 per jaar. De faalkansen van de dijkvakken langs de 

Maas variëren van 1/33.000 per jaar tot >1/1.000.000 per jaar. Dit beeld sluit aan bij 

de resultaten van de derde toetsronde (2010).  

 

Macrostabiliteit binnenwaarts 

De faalkansen voor de mechanismen afschuiven (MproStab) en opdrijven (MproLift) 

zijn met behulp van aparte procedures buiten PC-Ring berekend. De berekende 

faalkansen zijn in PC-Ring meegenomen bij het berekenen van de overstromingskans 

van de dijkring. Uit de berekeningen blijkt dat het faalmechanisme stabiliteit voor de 

geselecteerde dijkvakken geen significante invloed heeft op de faalkans van de 

dijkring. De berekende kansen sluiten aan op de verwachting met betrekking tot de 

resultaten van de 3e toetsronde (2010) en de informatie van de beheerder [9]. 

 

Falen bekleding en erosie dijklichaam 

De bekleding van de primaire waterkering van dijkringgebied 38 bestaat voornamelijk 

uit een grasbekleding. Uit onderzoek is gebleken dat deze grasbekleding over het 

algemeen van matige tot goede kwaliteit is [23]. Langs de Waal ten oosten van Zalt-

bommel (dijkvak 38.071.086.W) is een steenbekleding aanwezig. Voor alle dijkvakken 

is een faalkans van maximaal 1/30.000 per jaar berekend (bijlage E). Dit 

faalmechanisme levert zodoende een zeer geringe bijdrage aan de totale faalkans van 

de dijkring [9]. 

 

3.3.3 Faalkansen kunstwerken 

De resultaten van de beoordeling van de kunstwerken zijn per kunstwerk in 

onderstaande tabel (tabel 3.1) samengevat. Hierin zijn per beoordelingsaspect de 

faalkansen weergegeven.  

 

Kunstwerk type naam Overloop/ 

overslag 

Piping Constructief 

falen 

Combin 

VNK.38.01.001 coupure Hedel 1/37.000 1/17.000 1/31.000 1/15.000 

VNK.38.01.002 coupure 
Schouten Industrie 

1 & 2 
1/95.000 - 1/7.400 1/7.400 

VNK.38.01.003 coupure Zaltbommel nr. 1 1/9.900 1/420.000 <1/1.000.000 1/9.900 
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Kunstwerk type naam Overloop/ 

overslag 

Piping Constructief 

falen 

Combin 

VNK.38.01.008 coupure Zaltbommel nr. 6 1/7.100 <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/7.100 

VNK.38.02.004 gemaal Hedel - - -  

VNK.38.02.005 gemaal J. Stuvers - <1/1.000.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 

VNK.38.01.004 coupure Zaltbommel nr. 2 1/13.000 1/550.000 <1/1.000.000 1/13.000 

VNK.38.01.005 coupure Zaltbommel nr. 3 1/13.000 1/550.000 <1/1.000.000 1/13.000 

VNK.38.01.006 coupure Zaltbommel nr. 4 1/18.000 1/760.000 <1/1.000.000 1/17.800 

VNK.38.01.007 coupure Zaltbommel nr. 5 1/18.000 1/760.000 <1/1.000.000 1/18.000 

VNK.38.01.009 coupure Zaltbommel nr. 7 1/19.000 1/810.000 <1/1.000.000 1/18.800 

Tabel 12: Faalkansen kunstwerken dijkring 38 [1/jr]. 

 

De faalkansen van de kunstwerken worden in vrijwel alle gevallen gedomineerd door 

het faalmechanisme overloop/overslag. De coupure Schouten Industrie 1 & 2 

(VNK.38.01.002) vormt hierop een uitzondering: hier is het faalmechanisme 

constructief falen dominant (faalkans 1/7.400 per jaar). Omdat ontwerpgegevens over 

deze coupure niet beschikbaar waren, zijn in de faalkansberekening aannamen gedaan 

die wellicht aan de conservatieve kant zijn. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Voor 

nadere informatie wordt verwezen naar het achtergrondrapport [14]. 

 

Per kunstwerk is een beoordelingsrapport opgesteld waarin de achtergronden van de 

gepresenteerde resultaten uitgebreid zijn beschreven [13 t/m 18]. In deze rapporten 

is per beoordelingsaspect aangegeven wat de bezwijkkans en, indien van toepassing, 

hoe deze kan worden verlaagd. Daarnaast is per beoordelingsaspect het verval over 

het kunstwerk (∆h) gegeven en het bijbehorende debiet (Q) door het kunstwerk op het 

moment van falen. 

 

3.4 Dominante dijkvakken 

In Tabel 13 zijn de tien dijkvakken met de grootste bijdrage aan de overstromingskans 

voor dijkring 38 weergegeven. Uit de tabel blijkt dat de overstromingskans voor de 

dijkring alleen bepaald wordt door dijkvakken aangezien er in de tabel geen 

kunstwerken zijn opgenomen. De tien dijkvakken met de grootste bijdragen aan de 

totale faalkans voor de categorie a-kering van dijkring 38 liggen zonder uitzondering 

langs de Waal en zijn voornamelijk schaardijken.  

 

Dijkvak Overslag Stabiliteit Piping Bekleding Combin 

38.149.156.W 1/4.900 - 1/4.900 <1/1.000.000 1/2.800 

38.185.190.W 1/6.600 1/170.000 1/4.800 <1/1.000.000 1/2.900 

38.093.096.W 1/3.200 - - 1/65.000 1/3.100 

38.088.093.W 1/3.300 - 1/16.000 <1/1.000.000 1/3.100 

38.000.024.W 1/8.800 - 1/5.100 <1/1.000.000 1/4.000 

38.141.149.W 1/5.200 - 1/45.000 1/460.000 1/4.700 

38.119.129.W 1/6.000 - 1/180.000 1/50.000 1/5.300 

38.024.029.W 1/6.000 - <1/1.000.000 1/360.000 1/5.900 

38.129.136.W 1/6.200 - <1/1.000.000 1/180.000 1/6.000 

38.281.289.W 1/6.000 - <1/1.000.000 1/980.000 1/6.000 

Tabel 13: Faalkansen dominante dijkvakken [1/jr]. 
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Geen van de dijkvakken in Tabel 13 springt eruit. Dit betekent dat de berekende 

overstromingskans voor dijkring 38 niet het gevolg is van één of enkele zwakke 

plekken: de berekende faalkansen per dijkvak zijn tamelijk uniform. In het 

achtergrondrapport bij dit dijkringrapport  zijn alle dijkvakken geordend op faalkans 

weergegeven [9]. 

 

3.5 Dominante faalmechanismen 

In Tabel 14 zijn de volledige resultaten voor de dominante faalmechanismen 

weergegeven. Voor elk dijkvak is de faalkans voor het dominante faalmechanisme 

oranje gearceerd. De dijkvakken zijn gesorteerd op faalkans weergegeven. Uit 

Tabel 14 blijkt dat voor zes van de tien dominante dijkvakken het faalmechanisme 

overloop/golfoverslag dominant is. Voor de overige vier dijkvakken is het 

faalmechanisme opbarsten en piping dominant.  

 

Dijkvak 
Overloop en 

golfoverslag 

Afschuiving 

binnentalud 

Opbarsten/ 

piping 

Beschadiging 

bekleding 
Combin 

38.149.156.W 1/4.900 - 1/4.900 <1/1.000.000 1/2.800 

38.185.190.W 1/6.600 1/170.000 1/4.800 <1/1.000.000 1/2.900 

38.093.096.W 1/3.200 - - 1/65.000 1/3.100 

38.088.093.W 1/3.300 - 1/16.000 <1/1.000.000 1/3.100 

38.000.024.W 1/8.800 - 1/5.100 <1/1.000.000 1/4.000 

38.141.149.W 1/5.200 - 1/45.000 1/460.000 1/4.700 

38.119.129.W 1/6.000 - 1/180.000 1/50.000 1/5.300 

38.024.029.W 1/6.000 - <1/1.000.000 1/360.000 1/5.900 

38.129.136.W 1/6.200 - <1/1.000.000 1/180.000 1/6.000 

Tabel 14: Faalkansen dominante faalmechanismen [1/jr]. 

In Tabel 15 zijn de faalkansen per faalmechanisme voor dijkring 38 weergegeven. Uit 

de tabel blijkt dat het faalmechanisme opbarsten en piping de grootste bijdrage levert 

aan de gecombineerde faalkans voor de categorie a-kering van dijkring 38.  

 

Faalmechanisme Faalkans [1/jr] 

Dijken Opbarsten en piping 1/1.300 

Dijken Overloop/golfoverslag 1/2.300 

Dijken Beschadiging bekleding 1/5.700 

Kunstwerken Niet sluiten * - 

Kunstwerken Overloop/golfoverslag 1/7.100 

Kunstwerken Constructief falen 1/7.200 

Kunstwerken Piping 1/16.000 

Dijken Macro-instabiliteit binnenwaarts 1/25.000 

* het faalmechanisme kunstwerken niet sluiten is niet maatgevend en is in de berekening van het 

overstromingsrisico niet meegenomen 

Tabel 15: Bijdrage faalmechanismen. 

Voor dijkring 38 is de totale faalkans voor het faalmechanisme opbarsten en piping 

1/1.300 per jaar (alle vakken gecombineerd). De totale faalkans voor het 

faalmechanisme overloop/golfoverslag is 1/2.300 per jaar. Dit betekent dat het 

faalmechanisme opbarsten en piping het dominante faalmechanisme is voor de 

dijkring, terwijl voor de meeste dijkvakken binnen de dijkring het faalmechanisme 

overloop/golfoverslag dominant is.  
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Het faalmechanisme opbarsten en piping is niet het dominante faalmechanisme voor 

het merendeel van de tien zwakste dijkvakken, maar het faalmechanisme levert wel de 

grootste bijdrage levert aan de overstromingskans. Dit is onder meer een gevolg van 

het lengte-effect dat voor het faalmechanisme opbarsten en piping groter is dan voor 

het faalmechanisme overloop/golfoverslag.  

 

Het lengte-effect wordt bepaald door de mate van (on)afhankelijkheid van de 

belangrijkste stochasten in een faalmechanisme. Voor overloop/overslag is het lengte-

effect relatief klein, omdat vooral de onzekerheid ten aanzien van de waterstand bij dit 

faalmechanisme van belang is en er grote afhankelijkheden bestaan tussen de 

waterstanden op verschillende locaties. Voor het faalmechanisme opbarsten en piping 

is het lengte-effect aanmerkelijk groter, omdat de faalkansen hier ook sterk worden 

bepaald door de onzekerheden ten aanzien van de ondergrond. Omdat de 

ondergrondeigenschappen van locatie tot locatie sterk kunnen verschillen, zijn de 

afhankelijkheden tussen de voor piping relevant sterkte-eigenschappen op 

verschillende locaties zwak.  
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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 38 berekende scenariokansen en de bijbehorende, meest waarschijnlijke 

hydraulische omstandigheden (ontwerppunten) nader toegelicht.  

 

4.1 Aannames 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 2.4.1 

ingedeeld in 3 ringdelen (Figuur 16 en bijlage D, figuur D-3):  

• Ringdeel 1 betreft het gebied langs de Maas; 

• Ringdeel 2 betreft het gebied langs de Waal ten oosten van de Meidijk; 

• Ringdeel 3 betreft het gebied langs de Waal ten westen van de Meidijk. 

 

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 [22]: 

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 om 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 38, is 

echter alleen sprake van rivierdijken.  
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Aangenomen mag worden dat er bij een dijkdoorbraak bij dijkring 38 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).  

 

Twee van de drie ringdelen van dijkring 38 liggen langs de Waal en de derde ligt langs 

de Maas. De Maas en de Waal zijn grotendeels onafhankelijke systemen. Dit betekent 

dat er op de Maas geen sprake is van een afname van de hydraulische belastingen 

wanneer een doorbraak van een dijk langs de Waal plaatsvindt. Daarom moet ook 

gekeken worden naar doorbraken op de Waal in combinatie met een doorbraak op de 

Maas. 

 

4.2 Scenariokansen en ontwerppunten 

4.2.1 Definitie scenario’s 

Op basis van de aanname dat ontlasting langs de Waaldijken van dijkring 38 optreedt 

en dat een doorbraak op de Maas gelijktijdig kan plaatsvinden met een doorbraak 

langs de Waal, zijn vijf scenario’s gedefinieerd. Omdat er sprake is van ontlasten zijn 

meervoudige doorbraken langs de Waal of langs de Maas zeer onwaarschijnlijk; deze 

zijn dan ook niet verder beschouwd. In Tabel 16 zijn de gedefinieerde scenario’s voor 

dijkring 38 weergegeven.  

 

De eerste twee scenario's hebben betrekking op meervoudige doorbraken die bestaan 

uit een doorbraak langs de Maas in combinatie met een doorbraak langs de Waal. De 

overige scenario’s bestaan uit enkelvoudige doorbraken. 

 

scenario doorbraaklocatie(s) ringdeel 1 ringdeel 2 ringdeel 3 

scenario 1 Hoenzadriel en Hurwenen faalt faalt  

scenario 2 Hoenzadriel en Brakel faalt  faalt 

scenario 3 Hurwenen  faalt  

scenario 4 Brakel   faalt 

scenario 5 Hoenzadriel faalt   

Tabel 16: Gedefinieerde scenario’s. 

Bij het definiëren van de scenario's is er vanuit gegaan dat voor beide ringdelen langs 

de Waal ontlasting optreedt waarbij de zwakste schakel als eerste faalt. 

 

4.2.2 Berekening scenariokansen 

De scenario’s uit Tabel 16 zijn in de PC-Ring ScenarioTool [5] gedefinieerd om de kans 

van een scenario en de bijdrage van dat scenario aan de totale overstromingskans van 

dijkring 38 te berekenen. In Tabel 17 zijn de berekeningsresultaten weergegeven.  

 

scenario doorbraaklocatie(s) 

scenario- 

kans 

bijdrage totaal 

scenariokans 

cumulatieve 

bijdrage 

Scenario 3 Hurwenen 1/1.700 68% 68% 

Scenario 1 Hoenzadriel en Hurwenen 1/5.100 23% 91% 

Scenario 4 Brakel 1/29.000 4% 95% 

Scenario 5 Hoenzadriel 1/44.000 3% 97% 

Scenario 2 Hoenzadriel en Brakel 1/45.000 3% 100% 

Tabel 17:  Scenariokansen. 
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In Tabel 17 is zowel de kans per scenario als de kansbijdrage per scenario aan de 

totale overstromingskans aan de dijkring weergegeven. Hieruit blijkt dat scenario 3 

met circa 68% de grootste kansbijdrage levert aan de totale overstromingskans. Dit 

scenario betreft een doorbraak in het ringdeel met de grootste lengte (paragraaf 

4.1.1). In Tabel 17 is ook de cumulatieve kansbijdrage opgenomen. Hieruit blijkt dat 

de scenario's 3 en 1 samen zorgen voor een bijdrage van 91% aan de totale overstro-

mingskans van dijkring 38. De scenario's 4, 5 en 2 hebben een relatief geringe 

kansbijdrage. 

 

4.2.3 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.1 De dominante belastingstochast is in dit geval het debiet 

bij Lobith (Tabel 18). Op basis van de ontwerppunten is bepaald welke 

overstromingssommen uit de gevolgenmatrix moeten worden gekoppeld aan de 

berekende gevolgen per scenario (hoofdstuk 5). 

 

scenario doorbraaklocatie(s) Debiet Lobith [m3/s] Debiet Maas [m3/s] 

scenario 1 Hoenzadriel en Hurwenen 17.380 4.020 

scenario 2 Hoenzadriel en Brakel 19.170 4.450 

scenario 3 Hurwenen 16.020 - 

scenario 4 Brakel 18.060 - 

scenario 5 Hoenzadriel - 4.520 

Tabel 18:  Ontwerppunten scenario’s. 

In Tabel 18 zijn de ontwerppunten voor de belastingstochast Debiet Lobith voor de vijf 

scenario’s weergegeven. Het debiet bij Lobith verschilt per scenario. Dit betekent dat 

een dijkdoorbraak bij elk scenario onder verschillende omstandigheden plaatsvindt. Zo 

faalt de kering in scenario 3 waarschijnlijk bij een afvoer van 16.020 m3/s, terwijl de 

kering in scenario 4 waarschijnlijk pas faalt bij een afvoer van 18.060 m3/s. Deze 

waarden voor het debiet hangen samen met het dominante faalmechanisme binnen de 

berekende scenario’s.  

                                                

 

 

 

 

 

 

 
1 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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5 Overstromingsscenario’s, evacuatie en gevolgen 

De provincie Gelderland heeft voor dijkring 38 voor het bepalen van de gevolgen 

(economische schade en dodelijke slachtoffers) een serie overstromingsberekeningen 

gemaakt met verschillende hydraulische randvoorwaarden, breslocaties en bresgrootte 

[10]. De resultaten van deze overstromingsberekeningen zijn vastgelegd in een 

database die gevolgenmatrix wordt genoemd. Per overstromingsberekening zijn 

vervolgens de economische schade en het aantal dodelijke slachtoffers bepaald met 

behulp van het modelinstrumentarium HIS-SSM [20]. In dit hoofdstuk worden de 

gevolgenmatrix en de resultaten van de schade- en slachtofferberekeningen met HIS-

SSM toegelicht. 

 

5.1 Aanpak en uitgangspunten 

5.1.1 Algemeen 

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 [10]. 

 

Omdat de gevolgen van overstromingen niet alleen worden bepaald door de 

doorbraaklocatie maar ook door de belastingcondities waarbij de doorbraak 

plaatsvindt, worden in VNK2 meerdere belastingsituaties per doorbraaklocatie 

beschouwd. In theorie zouden oneindig veel belastingcombinaties moeten worden 

beschouwd. In de praktijk is dit echter onmogelijk. Er zijn daarom, per 

doorbraaklocatie, alleen overstromingsberekeningen uitgevoerd voor de meest 

waarschijnlijke belastingcombinaties volgens de Hydra-modellen bij het toetspeil (TP), 

het toetspeil minus één decimeringhoogte (TP-1D), TP+1D en TP+2D. 

 

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 Standzekerheid regionale keringen 

De aanwezigheid en standzekerheid van regionale waterkeringen en andere relatief 

hoge, lijnvormige elementen in het landschap kunnen een grote invloed hebben op de 

verwachte economische schade en het aantal dodelijke slachtoffers. Deze elementen 

kunnen verdere verspreiding van de overstroming tegenhouden, waardoor het over-

stroomde gebied wordt beperkt. Daar staat tegenover dat de aanwezigheid van derge-

lijke elementen in bepaalde gebieden kan leiden tot grotere waterdieptes en grotere 

stijgsnelheden met als gevolg meer dodelijke slachtoffers. De invloed van regionale 

keringen op de berekende slachtofferaantallen in de Bommelerwaard is gering. De 

Bommelerwaard is in feite een badkuip die volloopt; de A2, de spoorlijn Utrecht - Den 

Bosch en de Meidijk houden het water slechts korte tijd tegen waarna ze overlopen. 
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5.1.3 Evacuatie 

Voor het bepalen van het aantal slachtoffers bij een overstroming zijn de 

mogelijkheden voor (preventieve) evacuatie van groot belang.2 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) [24]. 

 

In VNK2 wordt rekening gehouden met preventieve evacuatie door elk 

overstromingsscenario onder te verdelen in vier deelscenario’s [25]. 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 kans3 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 [24]. De 

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

resultaten van deze studie.  

 

De conditionele kans op een onverwachte overstroming zonder evacuatie (deelscenario 

1) is verondersteld slechts 10% te zijn. Voor een onverwachte overstroming met 

ongeorganiseerde evacuatie (deelscenario 2) is de conditionele kans op 4% ingeschat. 

De conditionele kans op de een verwachte overstroming met ongeorganiseerde 

evacuatie (deelscenario 3) bedraagt 26%. Voor een verwachte overstroming met 

georganiseerde evacuatie (deelscenario 4) is de conditionele kans op 60% ingeschat. 

Deze kansen zijn het gevolg van het feit dat dijkring 38 rivier gedomineerd is. Een 

overstroming van de dijkring is een gevolg van een hoge afvoer op de Rijn of op de 

Maas die vooraf goed te voorspellen is op basis van de waterstanden in Duitsland en 

België. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om te evacueren. Dit betekent dat de 

kans op een onverwachte overstroming klein is, terwijl de kans op een verwachte 

overstroming waarbij georganiseerd geëvacueerd kan worden relatief groot is. 

 

Het aantal te evacueren burgers (en dus de evacuatiefractie) is afhankelijk van het 

type overstroming. Bij een onverwachte overstroming zonder evacuatie is de 

evacuatiefractie 0. Bij dit deelscenario worden de hoogste slachtofferaantallen bere-

kend. Bij een onverwachte overstroming met ongeorganiseerde evacuatie is de 

evacuatiefractie 0,59. Hoewel de overstroming niet werd voorzien, wordt toch nog zo’n 

59% van de bevolking geëvacueerd waardoor het aantal dodelijke slachtoffers beperkt 

blijft. 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 
2  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. 
3  De kansen zijn conditioneel: het zijn kansen gegeven het optreden van een overstroming. 
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Voor een verwachte overstroming zijn de evacuatiefracties aanzienlijk hoger. Bij een 

ongeorganiseerde evacuatie bij een verwachte overstroming wordt ervan uitgegaan 

dat circa 80% van de bevolking wordt geëvacueerd. Bij een georganiseerde evacuatie 

bij een verwachte overstroming wordt ervan uitgegaan dat 89% van de bevolking 

wordt geëvacueerd. Het aantal slachtoffers is in dergelijke situaties zeer beperkt. Bij 

deelscenario 1 blijft 100% van het aantal personen achter in de dijkring, terwijl bij 

deelscenario 4 slechts 11% achterblijft. Het aantal personen dat bij deelscenario 4 

achterblijft, is dus gereduceerd met een factor 9. 

 

Een overzicht van de conditionele kansen en evacuatiefracties voor dijkring 38 is 

opgenomen in Tabel 19. 

 

Deelscenario Evacuatiefractie (-) Conditionele kans (-) 

1. Geen evacuatie 0 0,10 Overstroming kort van 

tevoren verwacht of 

onverwacht  2. Ongeorganiseerde 

evacuatie  
0,59 0,04 

3. Ongeorganiseerde 

evacuatie 
0,80 0,26 

Overstroming ruim van 

tevoren verwacht 

4. Georganiseerde 

evacuatie 
0,89 0,60 

Tabel 19: Conditionele kansen en evacuatiefracties voor dijkring 38. 

Op basis van de in Tabel 19 getoonde conditionele kansen en evacuatiefracties kan de 

verwachtingswaarde van de evacuatiefractie worden berekend: deze is 0,77 per 

overstroming. 

 

5.2 Schade per overstromingsscenario 

5.2.1 Overzicht schade per doorbraaklocatie en hydraulische belasting 

Op basis van de overstromingsberekeningen van de provincie Gelderland [10] is de 

totale schade per overstromingsscenario bepaald [9]. Tabel 20 toont de berekende 

schadebedragen per overstromingsscenario voor de drie doorbraaklocaties. In deze 

tabel zijn de sommen gepresenteerd met de standaard maatgolf (MHW) (TP), 

standaard maatgolf plus decimeringhoogte (TP+1D) en standaard maatgolf min 

decimeringhoogte (TP-1D). 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 een afgeleide van de standaard 

maatgolf. Een meer uitgebreide toelichting van deze golven is terug te vinden in het 

rapport van de provincie [10].  

 

De schadebedragen zijn per overstromingsscenario en per evacuatie-deelscenario 

weergegeven. Het meenemen van het effect van preventieve evacuatie is voornamelijk 

van belang voor het bepalen van het aantal dodelijke slachtoffers (Tabel 21). Uit 

Tabel 20 blijken geringe verschillen te bestaan tussen de schadebedragen behorend bij 

de vier evacuatie-deelscenario’s, omdat in geval van evacuatie onder meer een aantal 

voertuigen het dijkringgebied verlaat. 
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Schade (M€) per evacuatie-deelscenario Ringdeel/ 

Breslocatie 

Scenario/ 

Berekening 
Omschrijving 

11 21 31 41 

38da1 MHW 5.539 5.492 5.475 5.468 

38db1 +1decimering 6.028 5.977 5.959 5.951 Hurwenen 

38dc1 -1decimering 4.992 4.948 4.933 4.926 

38fa1 MHW  4.152 4.114 4.101 4.095 

38fb1 +1decimering 4.773 4.731 4.717 4.710 Brakel 

38fc1 -1decimering 3.212 3.182 3.171 3.166 

38ga1 MHW  2.246 2.226 2.219 2.216 

38gb1 +1decimering 2.802 2.775 2.766 2.762 Hoenzadriel 

38gc1 -1decimering 1.236 1.228 1.225 1.224 

Hoenzadriel en 

Hurwenen 2 

38gb1, 

38db1 

+1decimering 6.034 5.983 5.965 5.957 

Hoenzadriel en 

Brakel 2 

38gb1, 

38fb1 

+1decimering 5.995 5.944 5.927 5.919 

1) De nummering van de evacuatie-deelscenario’s correspondeert met de nummering in Tabel 

19. 

2) betreft dubbele doorbraken die zijn geconstrueerd a.d.h.v. enkele doorbraken. Hiervoor zijn 

alleen de gevolgen bij de meest ongunstige doorbraakomstandigheden (+1decimeringhoogte) 

bepaald 

Tabel 20: Schadebedragen per overstromingsscenario. 

De grootste schadebedragen doen zich voor bij een dijkdoorbraak ter hoogte van 

Hurwenen of bij een dubbele dijkdoorbraak (Hurwenen en Hoenzadriel). De minste 

schade treedt op bij een doorbraak ter hoogte van Hoenzadriel. Deze verschillen in 

schade worden met name veroorzaakt door het verschil in maatgevende waterstan-

den. Dit betreft zowel de verschillen in maatgevende waterstanden tussen de Maas en 

de Waal als tussen de doorbraaklocaties Hurwenen en Brakel. Aangezien Hurwenen 

bovenstrooms van Brakel ligt, is de maatgevende waterstand bij Hurwenen hoger dan 

bij Brakel waardoor een doorbraak bij Hurwenen tot hogere schades leidt.  

 

Hieronder worden de berekende gevolgen (economische schade en dodelijke 

slachtoffers) per doorbraakscenario verder toegelicht. De gepresenteerde figuren 

geven in blauwtinten een indicatie van de maximale omvang van een overstroming 

weer (HIS Scenario Viewer [21]). Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de 

overstromingsberekeningen wordt verwezen naar de door de provincie opgestelde 

rapportage [10]. In hoofdstuk 6 wordt het overstromingsrisico en de bijdrage van de 

verschillende overstromingsscenario’s aan het overstromingsrisico beschreven.  

 

5.2.2 Doorbraaklocatie Hurwenen  

Als gevolg van een dijkdoorbraak in de Waal ter hoogte van Hurwenen loopt binnen 

enkele uren het gebied ten oosten van de A2 en de spoorlijn Utrecht – Den Bosch 

volledig onder water. Woonkernen die binnen dat gebied liggen zijn Kerkdriel en 

Rossum. Na circa 6 uur overstroomt ook het gebied ten westen van de A2 en de 

spoorlijn en is de A2 niet meer begaanbaar. Na ongeveer 16 uur overstroomt het ge-

bied ten westen van de Meidijk (zie Figuur 19). Het water bereikt Zaltbommel, Aalst en 

Brakel na respectievelijk zo'n 10, 14 en 24 uur na de doorbraak. Na 24 uur is 

nagenoeg het gehele dijkringgebied ondergelopen. Na een week is overal de maximale 

waterdiepte van 4 m bereikt. 
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Figuur 19:  Doorbraak bij Hurwenen na 6, 16, 24 uur en 1 week (max. diepte bij MHW). 

Afhankelijk van de waterstand bedraagt de economische schade 5 tot 6 miljard euro. 

De variatie in economische schade is bij verschillende waterstanden niet groot, omdat 

de dijkring zich als een bakje gedraagt. Bij een doorbraak bij Hurwenen stroomt er, 

ook bij TP-1D, zoveel water de dijkring in dat bijna de gehele dijkring onder meer dan 

3 m water komt te staan. Boven een dergelijke waterstand is de schade al nagenoeg 

maximaal waardoor de schadebedragen voor de drie belastingsituaties elkaar weinig 

ontlopen. 

 

5.2.3 Doorbraaklocatie Brakel 

Als gevolg van een dijkdoorbraak in de Waal ter hoogte van het benedenstrooms 

gelegen Brakel loopt eerst het gebied ten westen van de Meidijk onder. Na ongeveer 5 

uur overstroomt het gebied ten westen van de A2 en de spoorlijn Utrecht - Den Bosch. 

Na 27 uur overstroomt vervolgens ook het gebied ten oosten van de A2 en de spoorlijn 

Utrecht - Den Bosch. Het water bereikt Aalst, Zaltbommel en Kerkdriel na 

respectievelijk 9, 21 en 44 uur (zie Figuur 20). Het duurt bijna twee dagen voordat het 

gehele dijkringgebied na een doorbraak onder water staat.  

 

 

Figuur 20: Doorbraak bij Brakel (max. diepte bij MHW). 
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Omdat de doorbraaklocatie meer stroomafwaarts is gelegen dan Hurwenen, is de 

maximale waterdiepte in het oostelijk deel van het dijkringgebied lager (2 tot 3 m in 

plaats van 4 m). Hierdoor wordt Zaltbommel niet geheel overstroomt. De maximale 

waterdiepte in het westelijk deel van het dijkringgebied is 4 m, net als bij een 

doorbraak bij Hurwenen. De economische schade bij een dijkdoorbraak bij Brakel is 

wat lager dan bij Hurwenen en bedraagt, afhankelijk van de waterstand, 3 tot 5 

miljard euro. 

 

5.2.4 Doorbraaklocatie Hoenzadriel 

Bij een dijkdoorbraak in de Maas ter hoogte van Hoenzadriel is het overstro-

mingspatroon grotendeels vergelijkbaar met Hurwenen. Wel loopt het dijkringgebied 

minder snel vol vanwege een lagere waterstand ten opzichte van de Waal en is de 

maximale waterdiepte kleiner. Na circa 16 uur overstroomt het gebied ten westen van 

de A2 en de spoorlijn Utrecht - Den Bosch en is de A2 niet meer begaanbaar. Na 

ongeveer 32 uur overstroomt ook het gebied ten westen van de Meidijk. Het water 

bereikt Kerkdriel, Zaltbommel, Aalst en Brakel na respectievelijk 3½, 40, 45 en 31 uur. 

Na bijna 2 dagen na de doorbraak is nagenoeg het gehele gebied overstroomt (zie 

Figuur 21).  

 

 

Figuur 21: Doorbraak bij Hoenzadriel (max. diepte bij MHW). 

Vanuit de Maas stroomt vanwege een lagere waterstand minder water het dijk-

ringgebied in, waardoor de maximale waterdiepte aanzienlijk geringer is dan bij een 

doorbraak bij Hurwenen (1½ tot 3 m in plaats van 4 m). Hierdoor blijft bijvoorbeeld 

het noordelijk deel van Zaltbommel droog. De economische schade bedraagt, 

afhankelijk van de waterstand, 1 tot 3 miljard euro. Procentueel gezien is de variatie in 

schade tussen TP-1D, TP en TP+1D groter dan bij een doorbraak in Hurwenen. Dit 

komt omdat bij lagere waterstanden een gedeelte van Zaltbommel niet onder stroomt 

waardoor de schade aanzienlijk kleiner wordt.  

 

5.2.5 Dubbele doorbraak scenario’s  

Naast enkele doorbraken zoals hierboven beschreven bestaat tevens de mogelijkheid 

van een dubbele doorbraak. Omdat wordt uitgegaan van ontlasten langs de rivier als 

gevolg van een doorbraak, is een dubbele doorbraak langs de Waal of een dubbele 

doorbraak langs de Maas niet mogelijk. Wel kan een doorbraak langs de Waal in 

combinatie met een doorbraak langs de Maas voor komen. In dit geval zijn twee 

dubbele doorbraak scenario’s mogelijk: een scenario met een doorbraak langs de Waal 

bij Hurwenen in combinatie met een doorbraak langs de Maas bij Hoenzadriel èn een 

scenario met een doorbraak langs de Waal bij Brakel in combinatie met een doorbraak 

langs de Maas bij Hoenzadriel.  
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Deze overstromingsscenario’s zijn niet apart door de provincie Gelderland doorgere-

kend [10]. De gevolgen van de scenario’s met een dubbele doorbraak zijn bepaald 

door het combineren van de maatgevende (TP+1D) gevolgen voor de individuele 

doorbraken waaruit de dubbele doorbraken zijn samengesteld. Voor de dubbele 

doorbraken is dan ook geen specifieke toelichting opgenomen over de gevolgen in 

termen van waterdiepte of grootte overstroomd gebied. De gevolgen van een 

doorbraak in termen van economische schade bedragen circa 5,9 tot 6,0 miljard euro 

bij een waterstand van TP+1D. Dat deze schades niet significant hoger zijn dan de 

schades als gevolg van een enkele doorbraak komt doordat het dijkringgebied in beide 

gevallen nagenoeg geheel overstroomt. Bij een dubbele doorbraak zal wel de snelheid 

waarmee de dijkring overstroomt groter zijn. 

 

5.3 Slachtofferaantallen per overstromingsscenario 

5.3.1 Overzicht slachtofferaantallen per doorbraaklocatie en hydraulische belasting 

Op basis van de overstromingsberekeningen [10] is het aantal dodelijke slachtoffers 

per overstromingsberekening bepaald [20]. Tabel 21 toont de berekende 

slachtofferaantallen per overstromingsscenario en per evacuatie-deelscenario voor de 

drie breslocaties. ook in deze tabel zijn de sommen gepresenteerd met de standaard 

maatgolf (MHW) (TP), standaard maatgolf plus decimeringhoogte (TP+1D) en 

standaard maatgolf min decimeringhoogte (TP-1D) [10].  

 

Slachtoffers per evacuatie-deelscenario Ringdeel/ 

Breslocatie 

Scenario/ 

Berekening 
Omschrijving 

11 21 31 41 

38da1 MHW 504 207 101 55 

38db1 +1decimering 580 238 116 64 Hurwenen 

38dc1 -1decimering 447 183 89 49 

38fa1 MHW  445 183 89 49 

38fb1 +1decimering 528 216 106 58 Brakel 

38fc1 -1decimering 330 135 66 36 

38ga1 MHW  215 88 43 24 

38gb1 +1decimering 279 114 56 31 Hoenzadriel 

38gc1 -1decimering 92 38 18 10 

Hoenzadriel en 38gb1, +1decimering 580 238 116 64 

Hurwenen 2 38db1      

Hoenzadriel en 38gb1, +1decimering 628 258 126 69 

Brakel 2 38fb1      

1) De nummering van de evacuatiedeelscenario’s correspondeert met de nummering in Tabel 19. 

2) betreft dubbele doorbraken die zijn geconstrueerd a.d.h.v. enkele doorbraken. Hiervoor zijn 

alleen de gevolgen bij de meest ongunstige doorbraakomstandigheden (+1decimeringhoogte) 

bepaald 

Tabel 21: Slachtoffers per overstromingsscenario. 

Het berekende aantal dodelijke slachtoffers per doorbraaklocatie vertoont hetzelfde 

beeld als de berekende schadebedragen. Dit is een logisch gevolg van het feit dat bij 

de scenario’s met relatief veel schade het stedelijk gebied overstroomt waar de 

bevolking is geconcentreerd. Voor het berekende aantal slachtoffers geldt min of meer 

dezelfde toelichting als in paragraaf 5.3. 
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Het grootste aantal dodelijke slachtoffers volgt uit een dubbele doorbraak (Brakel en 

Hoenzadriel). De slachtofferaantallen bij een doorbraak bij Hurwenen en Brakel volgen 

eenzelfde patroon als bij een dubbele doorbraak, maar de slachtofferaantallen zijn iets 

lager. Dit hangt samen met de grotere stroom- en stijgsnelheden bij een dubbele 

doorbraak.  

 

Een doorbraak vanaf de Maas leidt tot significant kleinere slachtofferaantallen dan bij 

een doorbraak vanaf de Waal. Het slachtofferaantal van een Maasdoorbraak bedraagt 

ongeveer de helft van een Waaldoorbraak. Dit is een gevolg van de lagere maat-

gevende waterstanden op de Maas. Hieronder volgt een korte beschrijving van de 

slachtofferaantallen per doorbraakscenario. 

 

5.3.2 Doorbraak Hurwenen 

De spreiding in het aantal slachtoffers bij een doorbraak bij Hurwenen wordt vooral 

veroorzaakt door de evacuatie-deelscenario’s en in mindere mate door de waterstand. 

De slachtofferaantallen variëren voor de verschillende evacuatie-deelscenario’s tussen 

de 55 en 500 personen bij TP, tussen de 65 en 580 personen bij TP+1D en tussen de 

50 en 450 personen bij TP-1D.  

 

De variatie in het aantal slachtoffers bij de verschillende belastingniveaus is iets groter 

dan de variatie in economische schade. Dit komt doordat bij hogere en lagere 

belastingniveaus de stroom- en stijgsnelheden toe- of afnemen. Deze overstromings-

karakteristieken worden wel in de slachtofferberekeningen meegenomen, maar niet in 

de schadeberekeningen. Hierdoor is de variatie in de slachtofferaantallen wat groter. 

 

5.3.3 Doorbraak Hoenzadriel 

Het aantal slachtoffers bij een doorbraak bij Hoenzadriel is lager dan bij een doorbraak 

bij Hurwenen. De spreiding in het aantal slachtoffers wordt gedomineerd door de 

evacuatie-deelscenario’s en in mindere mate door de waterstand. Het slachtofferaantal 

varieert tussen de 25 en 215 personen bij TP, tussen de 30 en 280 personen bij 

TP+1D en tussen de 10 en 90 personen bij TP-1D. Procentueel gezien is de variatie in 

het aantal dodelijke slachtoffers tussen TP-1D, TP en TP+1D groter dan bij een 

doorbraak bij Hurwenen. Omdat bij TP-1D een gedeelte van Zaltbommel niet onder 

water komt te staan, is in deze situatie het aantal slachtoffers aanzienlijk lager. 

 

5.3.4 Doorbraak Brakel 

Het aantal slachtoffers bij een dijkdoorbraak bij Brakel is lager dan bij een doorbraak 

bij Hurwenen, maar hoger dan bij een doorbraak bij Hoenzadriel. De spreiding in het 

aantal slachtoffers wordt gedomineerd door de evacuatie-deelscenario’s en in mindere 

mate door de waterstand. Het slachtofferaantal varieert tussen de 50 en 450 personen 

bij TP, tussen de 60 en 525 personen bij TP+1D en tussen de 35 en 330 personen voor 

TP-1D.  

 

5.3.5 Dubbele doorbraak scenario’s  

Zoals eerder in paragraaf 5.2 is aangegeven bestaat tevens de mogelijkheid van een 

dubbele doorbraak. De gevolgen van een doorbraak in termen van aantallen 

slachtoffers variëren voor de verschillende evacuatie-deelscenario’s tussen de 64 en 

628 slachtoffers bij een waterstand TP+1D. 
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5.4 Selectie van overstromingsberekeningen 

Voor het bepalen van de overstromingsrisico’s zijn naast de overstromingskansen ook 

de gevolgen (economische schade en dodelijke slachtoffers) nodig. In de voorgaande 

paragrafen zijn de gevolgen voor de verschillende overstromingsscenario’s toegelicht. 

In deze paragraaf wordt bepaald welke overstromingsscenario’s, en dus welke 

gevolgen, gekoppeld worden aan de berekende overstromingskansen. De koppeling 

tussen de scenariokansen en de overstromingsscenario’s vindt voor dijkring 38 plaats 

op basis van het debiet bij Lobith en het debiet bij Lith (paragraaf 4.2.3). Hierbij is in 

principe gekozen voor het overstromingsscenario met een debiet dat zo dicht mogelijk 

bij het ontwerppunt ligt. In deze paragraaf wordt toegelicht hoe dit uitgangspunt is 

gehanteerd en waarom daar eventueel vanaf wordt geweken. 

 

In het achtergrondrapport [9] is een overzicht opgenomen van alle beschikbare 

overstromingssommen, inclusief de berekende economische schade en dodelijke 

slachtoffers per overstromingssom. In deze bijlage zijn berekeningen met 

verschillende randvoorwaarden opgenomen. Voor de berekening van de over-

stromingsrisico’s wordt alleen gebruik gemaakt van de sommen met de standaard 

maatgolf (MHW), standaard maatgolf plus decimeringhoogte en standaard maatgolf 

min decimeringhoogte (paragraaf 5.2) [10].  

 

In Tabel 22 zijn de overstromingsscenario’s voor de standaard maatgolf (MHW), 

standaard maatgolf plus decimeringhoogte en standaard maatgolf min 

decimeringhoogte opgenomen en zijn de overstromingsscenario’s voor de berekening 

van de overstromingsrisico’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 vijf scenario’s. 

 

Gevolgenmatrix 
Debiet 

ontwerppunt Ringdeel/ 

Breslocatie 

Scenario/ 

Berekening 
Omschrijving 

Debiet Lobith 

[m3/s] 

Debiet Lith 

[m3/s] 

Lobith 

[m3/s] 

Lith 

[m3/s] 

38ga1, 38da1 MHW 15.980 3.620   

38gb1, 38db1 +1decimering 18.580 4.293 17.380 4.020 
Hurwenen, 

Hoenzadriel 
38gc1, 38dc1 -1decimering 12.960 2.952   

38ga1, 38fa1 MHW 15.980 3.620   

38gb1, 38fb1 +1decimering 18.580 4.293 19.170 4.450 
Brakel, 

Hoenzadriel 
38gc1, 38fc1 -1decimering 12.960 2.952   

38da1 MHW 15.980 -   

38db1 +1decimering 18.580 - 16.020 - Hurwenen 

38dc1 -1decimering 12.960 -   

38fa1 MHW 15.980 -   

38fb1 +1decimering 18.580 - 18.060 - Brakel 

38fc1 -1decimering 12.960 -   

38ga1 MHW - 3.620   

38gb1 +1decimering - 4.293 - 4.520 Hoenzadriel 

38gc1 -1decimering - 2.952   

Tabel 22: Geselecteerde overstromingsscenario's. 
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Voor alle overstromingsscenario’s blijkt de best passende overstromingsberekening de 

berekening met het hoogste debiet te zijn (MHW plus éénmaal de decimeringhoogte). 

De uitzondering hierop wordt gevormd door scenario 3 (Hurwenen) waar de best 

passende overstromingsberekening de berekening met MHW is. 

 

5.5 Resumé 

De belangrijkste resultaten van dit hoofdstuk zijn samengevat in Tabel 23. 

 

Breslocatie 

Schade 

(miljard 

euro) 

Aantal 

slachtoffers 

% dijkringgebied dat 

overstroomt * 

Maximale 

waterdiepte** 

(m) 

Hurwenen (Waal) 5,0 – 6,0 50 - 580 100% (na circa 24 uur) 4 

Brakel (Waal) 3,2 –  4,7 35 - 530 vrijwel 100% (na 48 uur) 2 - 4 

Hoenzadriel (Maas) 1,2 – 2,8 10 - 280 vrijwel 100% (na 48 uur) 1,5 - 3 

Hurwenen en Hoenzadriel 5,9 – 6,0 64 - 580 vrijwel 100% 4 

Brakel en Hoenzadriel 5,9 – 6,0 69 - 628 vrijwel 100% 4 

* De verschillen in gevolgen bij een doorbraak tussen de belastingniveaus zijn gering (MHW of toetspeil (Tp), 
Tp + 1 decimeringshoogte (dm) en Tp-1dm. 

** De maximale diepte wordt pas na enkele dagen bereikt. 

Tabel 23: Samenvatting resultaten. 

Bij het berekenen van de gevolgen zijn cascade-effecten buiten beschouwing gelaten. 

Dergelijke effecten treden op als vanuit dijkring 38 water over de categorie c-kering 

van de Afgedamde Maas naar dijkring 24 stroomt waardoor deze dijkring ook onder 

water komt te staan. De schade die hierdoor in dijkring 24 ontstaat, is niet 

meegenomen in deze risicoberekening. 
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6 Overstromingsrisico 

In het project VNK2 worden kansen en gevolgen (economische schade en dodelijke 

slachtoffers) van een overstroming berekend per dijkring. De kansen op en het 

gevolgen van de mogelijke overstromingsscenario’s bepalen samen het 

overstromingsrisico. Bij het bepalen van het overstromingsrisico wordt gebruik 

gemaakt van de belastingrandvoorwaarden zoals vastgesteld in 2006 (TMR2006) en 

van schade- en slachtoffergegevens uit 2001 geïndexeerd naar 2006 [20]. Ook de 

sterktegegevens van de waterkeringen dateren van voor 2010. De resultaten van de 

berekeningen zijn dus een momentopname. 

 

6.1 Koppeling overstromingskansen en gevolgen 

Het overstromingsrisico wordt bepaald door het koppelen van de gevolgen (economi-

sche schade en dodelijke slachtoffers) per overstromingsscenario aan de bijbehorende 

scenariokansen. In Tabel 24 zijn de voor dijkring 38 berekende scenariokansen 

weergegeven. Hieruit blijkt dat scenario's 3 en 1 de meest waarschijnlijke 

overstromingsscenario’s zijn voor dijkring 38. 

 

scenario doorbraaklocatie(s) scenario kans 
bijdrage totaal 

scenariokans 

cumulatieve 

bijdrage 

Scenario 3 Hurwenen 1/1.700 68% 68% 

Scenario 1 Hoenzadriel en Hurwenen 1/5.100 23% 91% 

Scenario 4 Brakel 1/29.000 4% 95% 

Scenario 5 Hoenzadriel 1/44.000 3% 97% 

Scenario 2 Hoenzadriel en Brakel 1/45.000 3% 100% 

Tabel 24: Overstromingskansen geselecteerde scenario’s. 

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 overstro-

mingsberekeningen, en dus welke gevolgen, gekoppeld dienen te worden aan de 

berekende scenariokansen. In Tabel 25 zijn de geselecteerde berekeningen 

weergegeven. Per evacuatie-deelscenario zijn daarbij de schadebedragen en 

slachtofferaantallen weergegeven.  

 

Evacuatie-deelscenario 
Scenario 

Scenario 

kans 
Afvoergolf Gevolgen 

1 2 3 4 

schade [M€/jr] 6.034 5.983 5.965 5.957 Hoenzadriel en 

Hurwenen 
1/5.100 +1decimering 

slachtoffers [-] 580 238 116 64 

schade [M€/jr] 5.995 5.944 5.927 5.919 Hoenzadriel en 

Brakel 
1/45.300 +1decimering 

slachtoffers [-] 628 258 126 69 

schade [M€/jr] 5.539 5.492 5.475 5.468 
Hurwenen 1/1.700 MHW 

slachtoffers [-] 504 207 101 55 

schade [M€/jr] 4.773 4.731 4.717 4.710 
Brakel 1/29.100 +1decimering 

slachtoffers [-] 528 216 106 58 

schade [M€/jr] 2.246 2.226 2.219 2.216 
Hoenzadriel 1/44.400 +1decimering 

slachtoffers [-] 215 88 43 24 

Tabel 25: Kansen en gevolgen van geselecteerde overstromingsscenario’s. 
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De verschillen tussen de gevolgen per overstromingsscenario zijn beperkt (Tabel 25). 

Dit kan worden verklaard door het feit dat de dijkring zich als een badkuip gedraagt 

die ongeacht de breslocatie vrijwel geheel zal volstromen. 

 

6.2 Het 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 38 is bepaald door de 

berekende scenariokansen (Tabel 24) te koppelen aan de gevolgen (economische 

schade en dodelijke slachtoffers) per scenario (Tabel 25).  

 

Verwachtingswaarde economische schade 

De berekende verwachtingswaarde van de economische schade voor dijkring 38 

bedraagt € 4,74 miljoen per jaar. In Tabel 26 is de bijdrage van de verschillende 

overstromingsscenario’s aan dit economisch risico weergegeven. Uit de tabel blijkt dat 

scenario 3 (het dominante scenario) en scenario 1 de grootste bijdragen leveren aan 

het economisch risico voor de dijkring met respectievelijk 68% en 25% (tezamen 

93%). De overige scenario’s (4, 2 en 5) dragen met respectievelijk 4, 3% en 3% 

nauwelijks bij aan de verwachtingswaarde van de economische schade.  

 

Economisch risico 1 
scenario doorbraaklocatie(s) 

bijdrage 

scenario's totaal (€/jr) bijdrage cumulatief 

Scenario 3 Hurwenen 68% 3.200.000 68% 68% 

Scenario 1 Hoenzadriel en Hurwenen 23% 1.200.000 25% 93% 

Scenario 4 Brakel 4% 160.000 3% 96% 

Scenario 2 Hoenzadriel en Brakel 3% 130.000 3% 99% 

Scenario 5 Hoenzadriel 3% 60.000 1% 100% 

Totaal 4.700.000  

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

Tabel 26: Verwachtingswaarden economisch risico. 

Uit Tabel 26 blijkt dat de scenario’s die de grootste bijdrage leveren aan de 

verwachtingswaarde van de economische schade ook de grootste bijdrage leveren aan 

de totale overstromingskans voor dijkring 38. Zo draagt scenario 3 voor 68% bij aan 

de verwachtingswaarde en voor eveneens 68% aan de overstromingskans voor de 

dijkring. Dit resultaat is het gevolg van het feit dat de economische per scenario 

weinig verschillend is. Ook scenario 1 heeft een relatief grote bijdrage aan zowel de 

verwachtingswaarde van de schade als aan de totale overstromingskans. Scenario’s 4, 

2 en 5 leveren een beperkte bijdrage aan de totale overstromingskans en aan het 

totaal economisch risico. Uit de bovenstaande analyse blijkt dat het berekende 

economisch risico met name gevoelig is voor de berekende overstromingskansen en in 

mindere mate voor de breslocaties (en de belastingcondities bij falen). 
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Ruimtelijke verdeling verwachtingswaarde economische schade 

In Figuur 22 (Bijlage E, Figuur 36) is de verdeling van de verwachtingswaarde van de 

totale economische schade over de dijkring weergegeven. Uit deze figuur blijkt dat de 

verwachtingswaarde van de totale economische schade het grootst is voor het 

stedelijk gebied. Met name stedelijke gebieden waaronder Brakel, Zaltbommel, 

Ammerzoden en Kerkdriel vallen in het oog met een verwachtingswaarde van de 

schade tussen €1.000 en €10.000 per jaar per hectare. Enkele locaties binnen deze 

stedelijke gebieden laten uitschieters naar maximaal € 45.000 per jaar per hectare 

zien. Ook de overige bebouwde gebieden laten een dergelijk schadebeeld zien. Voor 

het overige deel van het dijkringgebied geldt dat de verwachtingswaarde van de 

schade maximaal € 1.000 per jaar per hectare bedraagt. Dit geldt zowel voor het 

landelijk gebied als voor het resterende stedelijk gebied. 

 

 

Figuur 22: Verdeling verwachtingswaarde schade (euro/jaar/ha). 

Schadefunctie 

Voor dijkring 38 is een schadefunctie bepaald. Deze schadefunctie geeft de kans per 

jaar dat een overstroming in dijkring 38 een bepaald schadebedrag veroorzaakt. De 

schadefunctie wordt gepresenteerd in een FS-curve. Hierin zijn op dubbellogaritmische 

schaal de resultaten van de risicoberekeningen voor de verschillende 

overstromingsscenario’s weergegeven voor dijkringgebied 38 (Figuur 23). Elk punt in 

de FS-curve geeft aan wat de kans is dat een bepaald schadebedrag zal worden 

bereikt of overschreden. 
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Figuur 23: FS-curve dijkringgebied 38. 

 

De FS-curve toont dat de kans op een schade van tenminste 5,5 miljard euro door een 

overstroming nagenoeg gelijk is aan de overstromingskans van dijkring 38 (1/1.200 

per jaar). De kans dat als gevolg van een overstroming van dijkring 38 de maximale 

schade optreedt, is circa 1/50.000 jaar.  

 

De curve toont tevens dat als gevolg van een doorbraak van de primaire 

waterkeringen van dijkring 38 in nagenoeg alle gevallen de maximale schade wordt 

benaderd. De maximale schade bij een dijkdoorbraak ontstaat doordat de dijkring zich 

in feite als een badkuip gedraagt. Bij een doorbraak stroomt de hele dijkring vol, de 

locatie van de dijkdoorbraak is hierop nagenoeg niet van invloed. De uitzondering 

hierop wordt gevormd een doorbraak op de Maas bij Hoenzadriel, waar een doorbraak 

een schade van circa 2,3 miljard euro veroorzaakt. Deze schade is relatief laag als 

gevolg van het beperkte debiet op de Maas ten opzichte van het debiet op de Waal. 

 

6.2.2 Het slachtofferrisico van overstromingen 

Verwachtingswaarde aantal slachtoffers 

De berekende verwachtingswaarde van het aantal dodelijke slachtoffers voor dijkring 

38 bedraagt 0,10 slachtoffers per jaar. Dit slachtofferrisico wordt voornamelijk bepaald 

door de relatief hoge kansen op een dijkdoorbraak bij Hurwenen (zie paragraaf 3.3).  

 

In Tabel 27 is de bijdrage van de verschillende overstromingsscenario’s aan het 

slachtofferrisico weergegeven. Uit de tabel blijkt dat scenario 3 (het dominante 

scenario) en scenario 1 de grootste bijdrage leveren aan de verwachtingswaarde van 

het aantal slachtoffers met respectievelijk 66% en 25% (tezamen 91%). De overige 

scenario’s (4, 2 en 5) dragen met respectievelijk 4, 3% en 1% nauwelijks bij aan de 

verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers.  
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Slachtofferrisico 1 

scenario doorbraaklocatie(s) 
bijdrage 

scenario's totaal 

(slachtoffers/jr) 
bijdrage cumulatief 

Scenario 3 Hurwenen 68% 0,069 66% 66% 

Scenario 1 Hoenzadriel en Hurwenen 23% 0,027 25% 91% 

Scenario 4 Brakel 4% 0,004 4% 96% 

Scenario 2 Hoenzadriel en Brakel 3% 0,003 3% 99% 

Scenario 5 Hoenzadriel 3% 0,002 1% 100% 

Totaal   0,105   

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

Tabel 27: Verwachtingswaarden aantal slachtoffers. 

Uit Tabel 27 blijkt tevens dat de scenario’s die de grootste bijdrage leveren aan de 

verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers ook de grootste bijdrage leveren aan 

de totale overstromingskans voor dijkring 38. Zo draagt scenario 3 voor 66% bij aan 

de verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers en voor 66% aan de 

overstromingskans voor de dijkring. Ook scenario 1 heeft een relatief grote bijdrage 

aan zowel het totale slachtofferrisico als aan de totale overstromingskans. De scena-

rio’s 4, 2 en 5 leveren een beperkte bijdrage aan de totale overstromingskans en aan 

het totale slachtofferrisico.  

 

Ruimtelijke verdeling verwachtingswaarde aantal slachtoffers 

In Figuur 24 (Bijlage E, Figuur 37) is de verdeling van de verwachtingswaarde van het 

totaal aantal dodelijke slachtoffers over de dijkring weergegeven. Alle plaatsen, 

waaronder Brakel, Zaltbommel, Maasdriel en Ammerzoden vallen in het oog met een 

verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers tussen 0,0001 en 0,001 slachtoffers 

per jaar per hectare. Voor het overige deel van het dijkringgebied geldt dat de 

verwachtingswaarde van het aantal dodelijke slachtoffers per jaar zeer klein is 

(<0,00001 slachtoffers per jaar per hectare). Dit beeld komt overeen met wat 

verwacht mag worden op basis van de bevolkingsconcentraties (zie paragraaf 2.2). 

 

 

Figuur 24: Verdeling verwachtingswaarde aantal slachtoffers (slachtoffers/jaar/ha). 
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Voor het aantal dodelijke slachtoffers zijn met name de stijgsnelheid en de 

stroomsnelheid van het water van belang. De economische schade wordt met name 

bepaald wordt door de waterdiepte. Het verschil in waterdiepte tussen een berekening 

met de standaard maatgolf plus decimeringhoogte en minus de decimeringhoogte is 

relatief gering, waardoor het verschil in optredende schade klein is. De stijgsnelheid en 

de stroomsnelheid van het water na een dijkdoorbraak worden echter sterk bepaald 

door het debiet op de rivier. Bij een toenemend debiet op de rivier nemen de 

stroomsnelheden en stijgsnelheden, vooral direct achter de dijk, relatief snel toe. 

Hierdoor ontstaat een relatief groot verschil in het aantal dodelijke slachtoffers bij 

verschillende buitenwaterstanden. De keuze voor een overstromingsberekening heeft 

zodoende een relatief grote invloed op het berekende slachtofferrisico (vooral op de 

kansen op relatief grote slachtofferaantallen). 

 

Plaatsgebonden risico 

In Figuur 25 (Bijlage E, Figuur 38) is het plaatsgebonden risico voor dijkring 38 

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. In tegenstelling tot de 

verwachtingswaarde van het totaal aantal dodelijke slachtoffers is het plaatsgebonden 

risico onafhankelijk van de aanwezige bevolking. Het plaatsgebonden risico wordt 

bepaald door de scenariokansen en de waterdiepte, stroomsnelheid en stijgsnelheid 

die bij een overstroming op de betreffende plek kunnen ontstaan. Bij het bepalen van 

het plaatsgebonden risico wordt evacuatie buiten beschouwing gelaten. 

 

 

Figuur 25: Plaatsgebonden risico voor dijkring 38 (per jaar). 

Uit Figuur 25 blijkt dat het plaatsgebonden risico in drie gebieden relatief hoog is: 

• Het gebied ten oosten van de Munnikenlandse dijk. 

• Het gebied ten oosten van de Meidijk. 

• Het gebied ten oosten en westen van de rijksweg A2 en de spoorlijn Utrecht - Den 

Bosch. 
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In deze gebieden is het plaatsgebonden risico groter dan 1/10.000 per jaar. Deze 

relatief hoge waarden bij een dijkdoorbraak in deze gebieden zijn een gevolg van met 

name de hoge stijgsnelheid van het water op deze locaties in combinatie met hoge 

stroomsnelheden en grote waterdieptes. In het overige deel van dijkringgebied 38 is 

het plaatsgebonden risico enigszins groter dan 1/100.000 per jaar. 

 

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 enigszins hoger dan 1/1.000.000 per jaar (Figuur 26; Bijlage E, 

Figuur 39). 

 

 

Figuur 26: Lokaal individueel risico voor dijkring 38 (per jaar). 

Groepsrisico 

Voor dijkringgebied 38 is naast het plaatsgebonden risico ook het groepsrisico bepaald. 

Het groepsrisico is de kans per jaar dat in één keer een groep van een bepaalde 

omvang dodelijk slachtoffer wordt van een overstroming. Met het in beeld brengen van 

het groepsrisico wordt met name beoogd om de maatschappelijke ontwrichting als 

gevolg van een overstroming van dijkringgebied 38 inzichtelijk te maken. Bij het 

bepalen van het groepsrisico worden de mogelijkheden voor evacuatie meegenomen.  
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Figuur 27: FN-curve dijkringgebied 38. 

 

Het groepsrisico wordt gepresenteerd in een FN-curve (Figuur 27). Hierin zijn op 

dubbellogaritmische schaal de resultaten van de risicoberekeningen voor de 

verschillende overstromingsscenario’s weergegeven voor dijkringgebied 38. Uit de 

curve blijkt dat de kans dat een totaal aantal slachtoffers van ten minste 55 personen 

vrijwel gelijk is aan de overstromingskans van de dijkring (1/1.200 per jaar). De kans 

dat een groep van ten minste 100 personen het slachtoffer wordt van een 

overstroming is circa 1/3.000 per jaar. De kans dat een groep van tenminste 500 

personen het slachtoffer wordt van een overstroming is circa 1/12.000 per jaar. De 

kansen op grotere slachtofferaantallen is naar verwachting zeer laag. Zo is de 

berekende kans dat een groep van tenminste 600 personen het dodelijk slachtoffer 

wordt van een overstroming van dijkringgebied 38 circa 1/450.000 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 Ruimte voor de rivier 

Langs de Waal is een aantal Ruimte voor de Rivier-projecten gepland. Deze projecten 

moeten ervoor zorgen dat de waterstanden onder maatgevende omstandigheden lager 

worden. Het doel van Ruimte voor de Rivier is het zodanig verlagen van de 

maatgevende waterstanden dat deze overeenkomen met de Hydraulische Rand-

voorwaarden 1996 (HR1996). Het verschil in waterstand tussen de HR2006 en HR1996 

is in de orde van 0,1 tot 0,35 m langs de Waaldijken van dijkring 38. 

 

Om het effect van de geplande Ruimte voor de Rivier-projecten in beeld te brengen 

zijn alle waterstanden in de faalkansberekeningen verlaagd met de in RvdR beoogde 

verlagingen van het toetspeil. Het grootste effect van Ruimte voor de Rivier op de 

waterstanden wordt bereikt ter plaatse van de RvdR-maatregelen. 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.  

 

Een waterstandsverlaging zoals bedoeld in de PKB Ruimte voor de Rivier leidt tot een 

lagere overstromingskans: de overstromingskans neemt af van 1/1.200 per jaar tot 

1/1.500 per jaar. Deze verandering in overstromingskans is met name het gevolg van 

een verandering van de faalkansen voor de mechanismen overloop/overslag en 

opbarsten en piping. De berekende faalkansen en de berekende overstromingskans als 

gevolg van een waterstandsverlaging zoals bedoeld in de PKB Ruimte voor de Rivier 

zijn in dezelfde orde grootte als de kansen zoals gepresenteerd in paragraaf 3.3. Voor 

een uitgebreidere beschrijving van de effecten van de PKB Ruimte voor de Rivier op de 

faalkansen en de overstromingskans wordt verwezen naar het achtergrondrapport [9]. 

 

7.2 De overstromingskans na gerichte interventies 

De overstromingskans van de categorie a-kering van dijkring 38 is door middel van 

gerichte interventies te verlagen. In Figuur 28 is de overstromingskans getoond als 

functie van het aantal verbeteringen dat is uitgevoerd. Bij elke verbetering wordt de 

faalkans voor een faalmechanisme in een vak tot een verwaarloosbare waarde 

teruggebracht. De volgorde van de verbeteringen is dusdanig dat de 

overstromingskans met zo min mogelijk interventies tot een zo laag mogelijke waarde 

wordt gereduceerd. Dit is een efficiënte strategie zolang er geen grote verschillen 

bestaan tussen de kosten van versterkingen op verschillende locaties. 
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Figuur 28: De overstromingskans als functie van het aantal vakken waarin de faalkans voor het 

daar dominante faalmechanisme tot een verwaarloosbare omvang is teruggebracht. 

Figuur 28 toont dat eenzelfde verlaging van de overstromingskans een steeds groter 

aantal maatregelen vergt. De overstromingskans kan worden verlaagd van 1/1.200 

per jaar tot 1/1.700 per jaar door maatregelen te treffen ten aanzien van de kans op 

opbarsten en piping bij dijkvakken 38.185.190.W (langs de Waal, nabij Zuilichem), 

38.149.156.W (langs de Waal, nabij Nieuwewaal) en 38.000.024.W (langs de Waal, 

nabij Hurwenen). Na deze drie ingrepen is de overstromingskans alleen verder te 

verlagen door een grootschalig versterkingsprogramma uit te voeren. Vanwege de 

gelijkmatige verdeling van de faalkansen over de vakken en de afhankelijkheden 

tussen vakken hebben individuele maatregelen dan nog nauwelijks invloed op de 

overstromingskans. 

 

In Figuur 29 zijn per verbeterstap de procentuele verhoudingen getoond tussen de 

faalkansen per faalmechanisme en de overstromingskans (zie Bijlage E voor een 

overzicht van de berekende faalkansen per verbeterstap).  

 

Oorspronkelijke overstromingskans: 1/1.200 per jaar 

Overstromingskans 1/1.400 per jaar 

Overstromingskans 1/1.600 per jaar 

Overstromingskans 1/1.700 per jaar 
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Figuur 29: De procentuele verhouding tussen de faalkans per faalmechanisme en de 

overstromingskans. 

Uit Figuur 29 blijkt dat het faalmechanisme overloop/golfoverslag geen wezenlijk 

grotere bijdrage levert aan de overstromingskans dan de andere faalmechanismen. De 

faalkansbijdragen van de faalmechanismen overloop/golfoverslag, opbarsten en piping 

en het totaal van de beschouwde faalmechanismen voor de kunstwerken zijn steeds 

van een vergelijkbare ordegrootte. 

 

7.3 De overstromingskans na gerichte interventies en Ruimte voor de Rivier 

Door de uitvoering van het Ruimte voor de Rivier-programma zullen de kansen op 

extreme waterstanden dalen. In Figuur 30 is de invloed van maatregelen tegen 

opbarsten en piping op de overstromingskans getoond voor een situatie na uitvoering 

van Ruimte voor de Rivier. Door de afname van de kansen op extreme waterstanden 

daalt de overstromingskans van 1/1.200 per jaar naar 1/1.500 per jaar (zie ook 

paragraaf 7.2). Daar aanvullend maatregelen te treffen op vakniveau is de 

overstromingskans verder te verlagen.  
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Figuur 30: De overstromingskans als functie van het aantal vakken waarin de 

faalkans voor het daar dominante faalmechanisme tot een verwaarloosbare omvang is 

teruggebracht. 

Na ongeveer 3 verbeterstappen is de overstromingskans ongeveer 1/2.200 per jaar. 

Alle verbeterstappen betreffen maatregelen tegen opbarsten en piping. In Figuur 31 

zijn per verbeterstap de procentuele verhoudingen getoond tussen de faalkansen per 

faalmechanisme en de overstromingskans (zie Bijlage F voor een overzicht van 

berekende faalkansen per verbeterstap). 
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Figuur 31: De procentuele verhouding tussen de faalkans per faalmechanisme en 

de overstromingskans; de figuur betreft de situatie inclusief waterstandsdaling door 

Ruimte voor de Rivier-maatregelen. 

De faalkansbijdragen van de faalmechanismen overloop/golfoverslag, opbarsten en 

piping en het totaal van de beschouwde faalmechanismen voor de kunstwerken zijn 

steeds van een vergelijkbare ordegrootte. 

Oorspronkelijke overstromingskans: 1/1.500 per jaar 

Overstromingskans 1/1.800 per jaar 

Overstromingskans 1/2.200 per jaar 
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8 Conclusies 

Dit hoofdstuk beschrijft de conclusies die volgen uit het onderzoek naar het 

overstromingsrisico van dijkring 38: Bommelerwaard. De conclusies betreffen zowel de 

overstromingskans, de gevolgen, als het overstromingsrisico. 

 

8.1 Conclusies 

8.1.1 De kans op een overstroming in dijkring 38 

• De berekende overstromingskans voor de categorie a-kering van dijkring 38 is 

1/1.200 per jaar. De categorie a-kering loopt langs de Waal en de Maas. De 

bijdrage van de categorie b-kering (Wilhelminasluis) en de daarachter gelegen 

categorie c-kering (langs de Afgedamde Maas) aan de overstromingskans is niet 

beschouwd.  

 

• De faalkans van de categorie a-kering wordt voor een groot deel bepaald door het 

faalmechanisme opbarsten en piping (faalkans 1/1.300 jaar). Daarnaast heeft het 

faalmechanisme overloop/golfoverslag een relatief grote bijdrage aan de faalkans 

(1/2.300 jaar). De overige faalmechanismen ( afschuiving binnentalud, 

beschadiging bekleding en erosie dijklichaam) dragen nauwelijks bij aan de totale 

overstromingskans van de dijkring.  

 

• De faalkans voor piping op dijkringniveau is groter dan de faalkans van dit mecha-

nisme op dijkvakniveau. Dit wordt veroorzaakt door het lengte-effect dat voor dit 

faalmechanisme relatief groot is vanwege de heterogeniteit van de ondergrond. 

Om deze reden is piping het dominante faalmechanisme van dijkring 38. 

 

• Hoewel de faalkansen vrij uniform zijn verdeeld over de dijkring zijn de faalkansen 

hoger bij de dijkvakken langs de Waal. Deze dijkvakken leveren de grootste 

bijdrage aan de overstromingskans van de dijkring. De dijkvakken bij Nieuwaal 

(38.149.156.W) en Zuilichem (38.185.190.W) zijn de dominante vakken en heb-

ben beide relatief hoge faalkansen voor zowel overloop/golfoverslag (respectieve-

lijk 1/4.900 en 1/6.600 per jaar) als opbarsten en piping (respectievelijk 1/4.900 

en 1/4.800 per jaar). Deze dijkvakken zijn met name schaardijken. Daarnaast 

hebben de dijkvakken ingeklemd tussen de A2 en Zaltbommel relatief hoge faal-

kansen voor overloop/golfoverslag: respectievelijk 1/3.200 en 1/3.300 per jaar. 

 

• De kunstwerken leveren een beperkte bijdrage aan de overstromingskans van de 

dijkring als geheel. De faalmechanismen niet-sluiten en onderloopsheid en 

achterloopsheid zijn de dominante faalmechanismen voor de kunstwerken. 

 

• Het beeld van de veiligheid van de waterkeringen dat in VNK2 is bepaald komt 

grotendeels overeen met de verwachtingen van de beheerder. Daar waar de 

beheerder een relatief hoge bijdrage aan de faalkans verwacht, worden in de 

meeste gevallen ook daadwerkelijk relatief hoge faalkansen berekend. 

 

• De kans op een doorbraak is het grootst bij Hurwenen: deze bedraagt 68% van de 

overstromingskans.  

 

• De faalkans van de categorie a-kering van dijkring 38 kan worden verlaagd van 

1/1.200 tot 1/1.700 per jaar door maatregelen te treffen ten aanzien van het 

faalmechanisme opbarsten en piping in vakken 38.185.190.W (langs de Waal, 

nabij Zuilichem), 38.149.156.W (langs de Waal, nabij Nieuwewaal) en 

38.000.024.W (langs de Waal, nabij Hurwenen).  
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Een verdere verlaging van de overstromingskans is alleen mogelijk met structurele 

versterkingsmaatregelen over alle dijkvakken. 

 
• De effecten van de PKB Ruimte voor de Rivier-maatregelen resulteren in een 

daling van de waterstand onder maatgevende omstandigheden met 10-35 cm. De 

overstromingskans na uitvoering van de maatregelen neemt af tot 1/1.500 per 

jaar. Deze invloed is met name het gevolg van het feit dat de overstromingskans 

gedomineerd wordt door opbarsten en piping. Door aanvullend maatregelen te 

treffen ten aanzien van het faalmechanisme opbarsten en piping in vakken 

38.185.190.W (langs de Waal, nabij Zuilichem), 38.149.156.W (langs de Waal, 

nabij Nieuwewaal) en 38.000.024.W (langs de Waal, nabij Hurwenen) kan de 

faalkans van de categorie a-kering van dijkring 38 verder worden verlaagd tot 

1/2.200 per jaar.  

 

8.1.2 De gevolgen van overstromingen in dijkring 38 

• In dijkring 38 kunnen zich tijdens dezelfde hoogwatersituatie op verschillende 

plaatsen doorbraken voordoen. De kans op een dubbele doorbraak, waarbij zich 

tijdens een hoogwatersituatie op de Waal èn op de Maas doorbraken voordoen, is 

in dijkring 38 relatief hoog. Een doorbraak op de Waal in combinatie met een 

doorbraak op de Maas draagt voor circa 26% bij aan de overstromingskans van 

dijkring 38. 

 

• Naar verwachting zullen overstromingen pas optreden onder extreme 

omstandigheden; bij belastingcondities die zeldzamer zijn dan de kans op 

overschrijding van het toetspeil. Vooral het aantal slachtoffers is gevoelig voor de 

belastingcondities bij falen, omdat het aantal slachtoffers sterk wordt bepaald door 

stroomsnelheden en stijgsnelheden. 

 

• Bij een doorbraak op elke willekeurige locatie langs de keringen van dijkring 38 

overstroomt nagenoeg het gehele dijkringgebied. Met andere woorden, elke 

doorbraak geeft nagenoeg hetzelfde overstromingspatroon. Dit is het gevolg van 

de inrichting en de ligging van het gebied. In feite gedraagt de dijkring zich als een 

badkuip: deze vult zich ongeacht waar de doorbraak plaatsvindt.  

 

• Binnen het gebied liggen een aantal relatief hoge lijnvormige elementen, zoals een 

regionale kering, rijksweg A2 en de spoorlijn Utrecht – Den Bosch. Deze elementen 

zorgen voor een zekere vertraging in de verspreiding van het water na een 

dijkdoorbraak. Door de beperkte hoogte ten opzichte van de resulterende 

waterdiepte na een overstroming hebben deze elementen echter nauwelijks 

invloed op het eindbeeld van de overstroming.  

 

• De gevolgen van een overstroming in dijkring 38 variëren (per evacuatie-

deelscenario) enigszins tussen de verschillende breslocaties (ca. factor 1-4). Bij 

een doorbraak langs de Waal (Hurwenen of Brakel) zijn de gevolgen van een 

overstroming relatief groot. Per doorbraaklocatie zijn, afhankelijk van de 

belastingcondities, 3 tot 6 miljard euro schade en, afhankelijk van de 

mogelijkheden tot evacuatie 36 tot 580 dodelijke slachtoffers te verwachten. Bij 

een doorbraak langs de Maas (Hoenzadriel) zijn afhankelijk van de belastingcon-

dities 1 tot 3 miljard euro schade en afhankelijk van de mogelijkheden tot 

evacuatie 10 tot 280 dodelijke slachtoffers te verwachten. Tegelijkertijd geldt voor 

de Waal dat op de bovenstrooms gelegen doorbraaklocatie de maatgevende 

omstandigheden ongunstiger zijn dan op de benedenstrooms gelegen 

doorbraaklocatie, waardoor een doorbraak bovenstrooms tot grotere schades leidt.  
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• Het aantal dodelijke slachtoffers kan door preventieve evacuatie echter significant 

worden gereduceerd. Omdat dijkring 38 een riviergedomineerde dijkring is, zijn 

hoogwatersituaties meerdere dagen van tevoren te voorzien. Dit betekent dat de 

kans op een georganiseerde evacuatie relatief groot is. Door de relatief hoge kans 

dat een evacuatie slaagt, heeft evacuatie een relatief grote invloed op het 

slachtofferrisico. De economische schade wordt niet significant beïnvloedt door 

evacuatie. De invloed van het meenemen van de mogelijkheden voor evacuatie op 

het berekende economische risico is dan ook gering. 

 

8.1.3 Het overstromingsrisico in dijkring 38 

• De berekende verwachtingswaarde van de economische schade bedraagt € 4,7 

miljoen per jaar. In geval van een overstroming is de economische schade 

gemiddeld € 5,5 miljard euro. Dit bedrag verschilt slechts weinig van de maximale 

schade. Dit is het gevolg van het feit dat de hele dijkring volstroomt in geval van 

een dijkdoorbraak: bij nagenoeg alle doorbraakscenario’s wordt de maximale 

schade benaderd. 

 

• De berekende verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers bedraagt 0,10 

slachtoffers per jaar. In geval van een overstroming vallen gemiddeld 120 

slachtoffers. Het plaatsgebonden risico (de kans dat een persoon die continu bin-

nen dit gebied verblijft, overlijdt als gevolg van een overstroming) varieert sterk 

per locatie. Voor het gebied ten oosten van de Munnikenlandse dijk, het gebied ten 

oosten van de Meidijk en het gebied rondom de rijksweg A2 en de spoorlijn 

Utrecht - Den Bosch is het plaatsgebonden risico groter dan 1/10.000 per jaar. 

Voor het overige deel van het dijkringgebied is het plaatsgebonden risico enigszins 

groter dan 1/100.000 per jaar. Het lokaal individueel risico (LIR) is overal een 

factor 4,3 lager dan het plaatsgebonden risico. Het LIR is zodoende vrijwel overal 

enigszins groter dan 1/1.000.000 per jaar. 

 

• De kans dat een groep van tenminste 100 personen het dodelijk slachtoffer wordt 

van een overstroming is circa 1/3.000 per jaar. De kans dat een groep van 

tenminste 500 personen dodelijk slachtoffer wordt van een overstroming is circa 

1/12.000 per jaar. De kans dat een groep van tenminste 600 personen dodelijk 

slachtoffer wordt van een overstroming van dijkringgebied 38 is circa 1/450.000 

per jaar. 

 

8.2 Aanbevelingen 

• In de risicoanalyse voor dijkring 38 is alleen gekeken naar het mogelijk falen 

van de categorie a-kering. De categorie b-kering (Wilhelminasluis) en de 

daarachter gelegen categorie c-kering zijn niet beschouwd. Hoewel verwacht 

wordt dat deze omissie geen relevante onderschatting van het 

overstromingsrisico heeft opgeleverd, verdient het de aanbeveling om deze 

veronderstelling te verifiëren en ook het risico dat verband houdt met de 

categorie b- en c-keringen in beeld te brengen. Hetzelfde geldt voor de 

demontabele kering te Zaltbommel die met het VNK2-instrumentarium niet 

geanalyseerd kon worden. 

 

• Cascade-effecten (interacties tussen dijkringen) zijn in de risicoanalyse niet 

beschouwd. Een overstroming in dijkring 38 heeft mogelijk consequenties voor 

andere dijkringgebieden. Bij een doorbraak van de Waalbandijk stroomt de 

dijkring vol en kan water naar de (afgesloten) Afgedamde Maas stromen. Als 

de c-keringen langs de Afgedamde Maas dan falen of overlopen, heeft dat 

gevolgen voor dijkringgebied 24, Land van Altena (zie ook Figuur 19 en 

Figuur 20).  
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Ook kan bij een doorbraak in het traject tussen Rossum en Hurwenen de 

Maasdijk tussen Kerkdriel – Hoenzadriel overlopen of doorbreken, waardoor de 

Maas fors extra wordt belast met wellicht gevolgen voor dijringgebied 36, Land 

van Heusden/de Maaskant. Het verdient aanbeveling deze cascade-effecten in 

beeld te brengen. 

 
• Indien men de faalkans van de categorie a-kering van dijkring 38 wenst te 

verlagen door middel van dijkversterkingen, dan zullen maatregelen ten 

aanzien van het faalmechanisme opbarsten en piping in vakken 38.185.190.W 

(langs de Waal, nabij Zuilichem), 38.149.156.W (langs de Waal, nabij 

Nieuwewaal) en 38.000.024.W (langs de Waal, nabij Hurwenen) het meeste 

effect sorteren. Dit zal zowel voor als na uitvoering van Ruimte voor de Rivier 

het geval zijn.  
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Bijlage B Begrippenlijst 

Afschuiving 

 Een verplaatsing van (een deel van) een grondlichaam. De term 

afschuiving wordt gebruikt bij het faalmechanisme macrostabiliteit. 

 

Beheerder 

 De overheid waarbij de (primaire) waterkering in beheer is. 

 

Beheersgebied 

 Het in de legger gespecificeerd areaal dat als waterkering wordt 

aangemerkt en door de waterkeringbeheerder wordt beheerd. 

 

Bekleding 

 De afdekking van de kern van een dijk ter bescherming tegen golfaanvallen 

en langsstromend water. De taludbekleding bestaat uit een 

erosiebestendige toplaag, inclusief de onderliggende vlijlaag, filterlaag, 

kleilaag en/of geotextiel. 

 

Belasting 

 De op een constructie (een waterkering) uitgeoefende in- en uitwendige 

krachten. 

 

Benedenrivierengebied 

 Het door Rijn en Maas gevoede rivierengebied ten westen van de lijn 

Schoonhoven – Werkendam – Dongemond, inclusief Hollands Diep en 

Haringvliet, zonder de Hollandsche IJssel. 

 

Berm 

 Een extra verbreding aan de binnendijkse of buitendijkse zijde van de dijk 

om het dijklichaam extra steun te bieden, zandmeevoerende wellen te 

voorkomen en/of de golfoploop te reduceren. 

 

Binnentalud 

 Het hellend vlak van het dijklichaam aan de binnenzijde van de dijk. 

 

BKL 

 Basis kustlijn. Bij het vigerende kustbeleid worden suppleties uitgevoerd 

indien de kustlijn zich landwaarts van de BKL bevindt. 

 

Bovenrivierengebied 

 Het door Rijn en Maas gevoede rivierengebied ten oosten van de lijn 

Schoonhoven - Werkendam - Dongemond. De waterstanden worden daar 

niet beïnvloed door het getij van de Noordzee. 

 

Bres 

 Een doorgaand gat in de waterkering dat is ontstaan door overbelasting. 

 

Buitentalud 

 Hellend vlak van het dijklichaam aan de kerende zijde. 

 

Buitenwater 

 Oppervlaktewater waarvan de waterstand direct onder invloed staat van de 

waterstand op zee, de grote rivieren, het IJsselmeer of het Markermeer. 
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Decimeringhoogte 

 De peilvariatie die behoort bij een vergroting of verkleining van de 

overschrijdingsfrequentie met een factor 10. 

 

Dijkring 

 Stelsel van waterkeringen en/of hoge gronden, dat een dijkringgebied 

omsluit en beveiligt tegen overstromingen. 

 

Dijkringgebied 

 Een gebied dat door een stelsel van waterkeringen en/of hoge gronden 

beveiligd wordt tegen overstromingen vanuit zee, het IJsselmeer, 

Markermeer en/of de grote rivieren. 

 

Dijkringsegment 

 Een deel van de dijkring, dat beheerd wordt door één beheerder en dat 

bestaat uit één type waterkering. 

 

Dijkvak 

 Een deel van een waterkering waarvoor de sterkte-eigenschappen en 

belastingen homogeen zijn. 

 

Duin 

 Zandlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water. 

 

Duinafslag 

 Faalmechanisme voor duinen dat betrekking heeft op de erosie van een 

duin onder stormcondities. 

 

Faalmechanisme 

 De wijze waarop een waterkering faalt. Voor dijken en kunstwerken worden 

elk vier faalmechanismen beschouwd. Voor duinen wordt duinafslag 

beschouwd. 

 

Falen 

 Het niet meer vervullen van de primaire functie (water keren) en/of het 

niet meer voldoen aan vastgestelde criteria. 

 

Gemiddelde waarde 

 De verwachtingswaarde (µ) van een stochast. 

 

Gevolgenmatrix 

 De gevolgenmatrix is een dataset per dijkringgebied, met voor elk ringdeel 

een breslocatie en per breslocatie een aantal overstromingsberekeningen 

en daarbij behorende gevolgen (resultaten van HIS-SSM berekeningen). 

 

Golfoploop 

 De hoogte boven de stilwaterstand tot waar een tegen het talud oplopende 

golf reikt (de 2% golfoploop wordt door 2% van de golven overschreden). 

 

Golfoverslag 

 De hoeveelheid water die door golven per strekkende meter gemiddeld per 

tijdseenheid over de waterkering slaat. 

 

Grensprofiel 

 Het duinprofiel dat na afslag bij ontwerpomstandigheden nog minimaal 

aanwezig moet zijn. 
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Grenstoestand 

 De toestand waarin de sterkte van een constructie of een onderdeel 

daarvan nog juist evenwicht maakt met de daarop werkende belastingen. 

 

Groepsrisico 

 Het groepsrisico beschrijft de kansen op overschrijding van bepaalde 

slachtofferaantallen. 

 

JARKUS 

 Het landelijk bestand met diepte- en hoogtemetingen van de Nederlandse 

zandige kust per jaar. 

 

Kansdichtheidfunctie 

 Een functie die aan elke mogelijke waarde van een stochast een 

kansdichtheid toekent. 

 

Karakteristieke waarde 

 Een op basis van een statistische analyse bepaalde waarde met een kleine 

onder- of overschrijdingskans. In de praktijk wordt voor materiaal-

eigenschappen vaak uitgegaan van een waarde met een 

onderschrijdingskans van 5%. 

 

Kruin 

 De strook tussen buitenkruinlijn en binnenkruinlijn. 

 

Kruinhoogte 

 De hoogte van de buitenkruinlijn. 

 

Kwel 

 Het uittreden van grondwater onder invloed van een grotere stijghoogte 

aan de buitenzijde van het beschouwde gebied. 

 

Kwelsloot 

 Een sloot aan de binnenzijde van de dijk die tot doel heeft kwelwater op te 

vangen en af te voeren. 

 

Kwelweg 

 Mogelijk pad dat het kwelwater in de grond aflegt, van het intreepunt naar 

het uittreepunt. 

 

Lengte-effect 

 Het verschijnsel dat de faalkans van een waterkering toeneemt met de 

lengte. Dit is het gevolg van het feit dat de kans dat zich ergens een 

zwakke plek bevindt groter wordt als er een grotere lengte wordt 

beschouwd.  

 

Lokaal individueel risico (LIR) 

 De kans dat een persoon, die zich continu op een bepaalde plaats in 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 VNK-

instrumentarium beheerd kan worden. PC-ViNK draait op een centrale 

server zodat het gehele werkproces in VNK-2 traceerbaar is. 

 

Plaatsgebonden risico (PR) 

 De kans dat een persoon, die zich continu op een bepaalde plaats in 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 Algemene kaarten 

 

Figuur 32: Dijkvakken dijkringgebied 38. 
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Figuur 33: Kunstwerken dijkringgebied 38. 
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Figuur 34: Ringdelen en breslocaties dijkringgebied 38. 
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Figuur 35: Dijkpalen dijkringgebied 38.
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Bijlage D Faalkansen 

 

Dijkvak Overslag Stabiliteit Piping Bekleding Combin 

38.000.024.W 1/8.800  1/5.100 <1/1.000.000 1/4.000 

38.024.029.W 1/6.000  <1/1.000.000 1/360.000 1/5.900 

38.029.035.W 1/10.000  1/140.000 1/75.000 1/8.600 

38.035.050.W 1/11.000  1/59.000 1/34.000 1/7.300 

38.050.071.W 1/9.100  1/18.000 <1/1.000.000 1/6.400 

38.071.086.W 1/19.000  1/18.000 1/270.000 1/10.600 

38.086.088.W      

38.088.093.W 1/3.300  1/16.000 <1/1.000.000 1/3.100 

38.093.096.W 1/3.200   1/65.000 1/3.100 

38.096.101.W      

38.101.106.W      

38.106.119.W 1/7.400  1/45.000 1/210.000 1/6.700 

38.119.129.W 1/6.000  1/180.000 1/50.000 1/5.300 

38.129.136.W 1/6.200  <1/1.000.000 1/180.000 1/6.000 

38.136.141.W 1/15.000  1/41.000 1/140.000 1/10.400 

38.141.149.W 1/5.200  1/45.000 1/460.000 1/4.700 

38.149.156.W 1/4.900  1/4.900 <1/1.000.000 1/2.800 

38.156.163.W 1/16.000 <1/1.000.000 1/28.000 1/37.000 1/8.300 

38.163.171.W 1/10.000  1/110.000 1/430.000 1/9.400 

38.171.181.W 1/9.500  1/30.000 1/170.000 1/7.600 

38.181.185.W 1/12.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/12.100 

38.185.190.W 1/6.600 170.000 1/4.800 <1/1.000.000 1/2.900 

38.190.199.W 1/8.800  1/31.000 1/82.000 1/6.900 

38.199.202.W 1/10.000  1/470.000 <1/1.000.000 1/10.000 

38.202.208.W 1/7.200 30.000 1/72.000 <1/1.000.000 1/6.700 

38.208.216.W 1/14.000  1/180.000 <1/1.000.000 1/13.100 

38.216.234.W 1/7.900  1/350.000 <1/1.000.000 1/7.800 

38.234.240.W 1/31.000  1/190.000 1/110.000 1/21.800 

38.240.246.W 1/46.000 100.000 1/800.000 1/320.000 1/34.400 

38.246.249.W 1/23.000  1/460.000 1/470.000 1/21.400 

38.249.254.W 1/18.000  <1/1.000.000 1/150.000 1/16.400 

38.254.263.W 1/10.000  1/140.000 1/31.000 1/7.200 

38.263.271.W 1/11.000  <1/1.000.000 1/36.000 1/8.500 

38.271.281.W 1/11.000  1/300.000 1/86.000 1/9.600 

38.281.289.W 1/6.000  <1/1.000.000 1/980.000 1/6.000 

38.289.294.W 1/7.500   1/170.000 1/7.200 

38.000.015.M 1/23.000  <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/22.600 

38.015.024.M 1/22.000  <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/22.000 

38.024.032.M 1/170.000  1/460.000 <1/1.000.000 1/143.200 

38.032.047.M 1/58.000  <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/58.000 



 

84 

Dijkvak Overslag Stabiliteit Piping Bekleding Combin 

38.047.049.M 1/520.000  <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/507.000 

38.049.052.M 1/51.000  1/100.000 <1/1.000.000 1/34.400 

38.052.069.M 1/47.000  1/46.000 <1/1.000.000 1/29.300 

38.069.092.M 1/10.000  1/120.000 <1/1.000.000 1/10.000 

38.092.099.M 1/40.000  1/51.000 <1/1.000.000 1/24.400 

38.099.108.M 1/41.000  1/50.000 1/140.000 1/22.000 

38.108.110.M      

38.110.119.M 1/12.000  <1/1.000.000 1/550.000 1/12.000 

38.119.122.M 1/12.000  1/46.000 <1/1.000.000 1/9.600 

38.122.128.M 1/13.000  <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/13.000 

38.128.132.M 1/19.000  1/230.000 <1/1.000.000 1/18.000 

38.132.136.M      

38.136.139.M 1/10.000  <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/10.000 

38.139.146.M 1/29.000  1/140.000 <1/1.000.000 1/25.000 

38.146.161.M 1/28.000  <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/27.900 

38.161.164.M 1/39.000  1/33.000 <1/1.000.000 1/18.000 

38.164.179.M 1/20.000  1/94.000 <1/1.000.000 1/17.500 

38.179.183.M 1/40.000  <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/39.600 

38.183.192.M 1/9.200  1/260.000 <1/1.000.000 1/9.100 

38.192.201.M 1/180.000  1/54.000 <1/1.000.000 1/44.600 

Combin* 1/2.300 1/24.600 1/1.300 1/5.700 1/1.200 

Tabel 28: Faalkansen per vak en per faalmechanisme. 

 

Mechanisme voor vak niet geselecteerd 

 
 

Op voorhand aantoonbaar geen bijdrage 

aan overstromingskans 
 

Vak niet meegenomen in 

risicoberekening 
 

Vak niet meegenomen ivm onvoldoende 

gegevens voor schematisatie 
 

Tabel 29: Kleurenlegenda. 

 



 

 

Bijlage E Risicokaarten 

 

Figuur 36: Verdeling verwachtingswaarde van de economische schade voor dijkring 38. 
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Figuur 37: Verdeling verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers voor dijkring 38. 



 

 

 

Figuur 38: Plaatsgebonden risico voor dijkring 38. 
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Figuur 39: Lokaal individueel risico voor dijkring 38. 



 

 

Bijlage F Faalkansen per faalmechanisme bij gerichte interventies 

In Tabel 30 is een overzicht opgenomen van de overstromingskans en de berekende faalkansen (per jaar) voor de verschillende faalmechanismen per 

verbeterstap (zie ook paragraaf 7.2). Ook is aangegeven op welk vak en welke welk faalmechanisme de verbeterstappen betrekking hebben. De in 

Tabel 30 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 31. 

 

Verbeter-

stap 

Vak Versterking voor 

faalmechanisme 

Dijken 

Overloop en 

golfoverslag 

Dijken Macro-

stabiliteit 

binnenwaarts 

Dijken 

Opbarsten 

en piping 

Dijken 

Beschadiging 

bekleding en 

erosie 

dijklichaam 

Kunst-

werken 

Overloop en 

golfoverslag 

 

Kunst-

werken 

Piping 

 

Kunst-

werken 

Constructief 

falen 

 

Kans op 

overstroming 

(per jaar) 

0 - Uitgangssituatie 4,36E-04 4,07E-05 7,44E-04 1,77E-04 1,40E-04 6,09E-05 1,39E-04 8,60E-04 

1 Opbarsten 

en piping 

38.185.190.W 4,36E-04 4,07E-05 5,91E-04 1,77E-04 1,40E-04 6,09E-05 1,39E-04 7,12E-04 

2 Opbarsten 

en piping 

38.149.156.W 4,36E-04 4,07E-05 4,63E-04 1,77E-04 1,40E-04 6,09E-05 1,39E-04 6,21E-04 

3 Opbarsten 

en piping 

38.000.024.W 4,36E-04 4,07E-05 3,62E-04 1,77E-04 1,40E-04 6,09E-05 1,39E-04 5,75E-04 

4 Opbarsten 

en piping 

38.088.093.W 4,36E-04 4,07E-05 3,39E-04 1,77E-04 1,40E-04 6,09E-05 1,39E-04 5,71E-04 

5 Kunst-

werken 

Piping 

VNK.38.01.001 4,36E-04 4,07E-05 3,39E-04 1,77E-04 1,40E-04 6,94E-06 1,39E-04 5,71E-04 

6 Opbarsten 

en piping 

38.050.071.W 4,36E-04 4,07E-05 3,08E-04 1,77E-04 1,40E-04 6,94E-06 1,39E-04 5,62E-04 

Tabel 30: 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). 
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Verbeter-

stap 

Vak Versterking voor 

faalmechanisme 

Dijken 

Overloop en 

golfoverslag 

Dijken Macro-

stabiliteit 

binnenwaarts 

Dijken 

Opbarsten 

en piping 

Dijken 

Beschadiging 

bekleding en 

erosie 

dijklichaam 

Kunst-

werken 

Overloop en 

golfoverslag 

 

Kunst-

werken 

Piping 

 

Kunst-

werken 

Constructief 

falen 

 

Kans op 

overstroming 

(per jaar) 

0 - Uitgangssituatie 3,04E-04 1,67E-05 5,30E-04 1,41E-04 1,40E-04 6,09E-05 1,39E-04 6,56E-04 

1 Opbarsten 

en piping 

38.185.190.W 3,04E-04 1,67E-05 4,23E-04 1,41E-04 1,40E-04 6,09E-05 1,39E-04 5,56E-04 

2 Opbarsten 

en piping 

38.149.156.W 3,04E-04 1,67E-05 3,19E-04 1,41E-04 1,40E-04 6,09E-05 1,39E-04 4,82E-04 

3 Opbarsten 

en piping 

38.000.024.W 3,04E-04 1,67E-05 2,58E-04 1,41E-04 1,40E-04 6,09E-05 1,39E-04 4,59E-04 

4 Opbarsten 

en piping 

38.088.093.W 3,04E-04 1,67E-05 2,47E-04 1,41E-04 1,40E-04 6,09E-05 1,39E-04 4,58E-04 

5 Kunst-

werken 

Piping 

VNK.38.01.001 3,04E-04 1,67E-05 2,47E-04 1,41E-04 1,40E-04 6,94E-06 1,39E-04 4,57E-04 

Tabel 31: 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). 

 



 

 

Bijlage G Colofon 

 
Uitgegeven door  

Rijkswaterstaat Waterdienst 

Projectbureau VNK2 

Postbus 17 

8200 AA Lelystad 

T. 0320 298411 

 

Betrokken beheerder 

ir. H.S.O. Kapinga (Waterschap Rivierenland) 

 

Betrokken Provincie 

drs. J.J. Gudden (provincie Gelderland) 

 

Projectteam dijkring 38 

Ir. P.J. Bart (Oranjewoud) 

ir. J.C Bossenbroek (Oranjewoud) 

ir. B.J.M. de Hoop (Oranjewoud) 

drs. W.A. Kolkman (Oranjewoud) 

Ir. A.F. Kooij (Projectbureau VNK2) 
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Kwaliteitsborging 

Het Expertise Netwerk Waterkeringen (ENW) heeft een bijdrage geleverd aan de 

kwaliteitsborging van dit project. 
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