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Voorwoord

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde risicoanalyse
voor dijkring 34: West-Brabant. Het detailniveau van de uitgevoerde analyses is
afgestemd op de primaire doelstelling van VNK2: het verschaffen van een beeld van
het overstromingsrisico.
Hoewel dit rapport een beeld geeft van de veiligheid van dijkring 34 dient het niet te
worden verward met een toetsrapport in het kader van de Waterwet. De in VNK2
berekende overstromingskansen laten zich niet zondermeer vergelijken met de
wettelijk vastgelegde overschrijdingskansen van de waterstanden die de primaire
waterkeringen veilig moeten kunnen keren.
Door de provincie Noord-Brabant zijn de overstromingsberekeningen uitgevoerd die
ten grondslag liggen aan de berekende gevolgen van de overstromingsscenario’s. De
beheerders hebben een essentiële bijdrage geleverd door gegevens ter beschikking te
stellen en de plausibiliteit van de opgestelde (alternatieve) schematisaties te
bespreken. De uitgevoerde analyses zijn zowel intern getoetst als extern. Ten slotte
zijn de resultaten besproken met het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) en
heeft het ENW de kwaliteit van de analyses en rapportages steekproefsgewijs
gecontroleerd.
Graag wil ik alle betrokkenen bedanken voor de constructieve bijdrage en de plezierige
samenwerking.
Harry Stefess
Projectmanager VNK2, Rijkswaterstaat Waterdienst
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Managementsamenvatting

Wat is VNK2?
Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2) is het project dat overstromingsrisico’s in
Nederland in kaart brengt. In VNK2 is de methode om de kansen, gevolgen en risico’s
van overstromingen te berekenen verder ontwikkeld. De geavanceerde rekenmethode
van VNK2 maakt het mogelijk overstromingskansen te bepalen. Door het combineren
van doorbraakkansen, overstromingsverlopen en gegevens omtrent bewoning en
bedrijvigheid kan een beeld worden gegeven van het overstromingsrisico. Zo geeft
VNK2 het inzicht in de 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 34 West-Brabant.
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 inzicht 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 34: West-Brabant
Dijkring 34 West-Brabant ligt in de provincie Noord-Brabant en wordt beheerd door
waterschap Brabantse Delta. In dijkringgebied 34 liggen 10 gemeenten en telt
ongeveer 550.000 inwoners. In het dijkringgebied bevinden zich ondermeer de kernen
Willemstad, Drimmelen, Hoge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Moerdijk, Klundert en Bergen
op Zoom. De overige kernen en steden liggen grotendeels op hoge gronden.
De totale lengte van de primaire waterkering van dijkring 34 bedraagt ruim 100 km,
waarvan ongeveer 50 km categorie a-kering en ongeveer 50 km categorie c-kering. De
categorie a-kering is gelegen langs het Hollands Diept, de Amer en het
Wilhelminakanaal. De categorie c-kering is gelegen als het Volkerak, het ScheldeRijnkanaal en het Zoommeer, zie ook Figuur 12.
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Figuur 1:

Topografische kaart dijkring 34.

Bij Moerdijk is buitendijks een haven- en industrieterrein aanwezig van circa 2600
hectare. Dit haven- en industriegebied is hooggelegen (circa NAP +3 m tot NAP +5 m).
Op het haven- en industriegebied zijn circa 400 bedrijven gevestigd. Door
dijkringgebied 34 lopen enkele belangrijke verkeersaders: A16, A17, A29 en A59.
Dijkringgebied 34 wordt gekenmerkt door het grote aantal polders. Deze polders
hebben veelal een maaiveldniveau van circa NAP -1 m tot NAP -2 m De diepste polders
zijn gelegen tussen Willemstad en het industriegebied Moerdijk en rond Lage Zwaluwe.
De polders zijn omsloten door compartimenteringskeringen. De aanwezigheid van deze
compartimenteringskeringen kan grote invloed hebben op het overstromingspatroon
binnen het dijkringgebied.
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.
Het veiligheidsbeeld op basis van de VNK2 resultaten wijkt af met dat van de toetsing.
De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
1. Voor dijkring 34 geldt dat in de toetsing in het kader van de Waterwet in
enkele situaties is beoordeeld of het ‘uitgekiende’ ontwerp is opgesteld volgens
de vigerende leidraden (stap 2 van het toetsproces). In de toetsing zijn dus
alleen de uitgangspunten van het ontwerp beoordeeld maar niet de dijk zelf.
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In VNK2 zijn daarentegen faalkansberekeningen uitgevoerd voor de
daadwerkelijk aanwezige dijk . Deze berekeningen doen vermoeden dat het
ontwerp onvoldoende veilig was, hetgeen past bij het beeld van de beheerder
en van de geotechnische experts van het projectbureau VNK2.
2. In de toetsing worden de waterkeringen per dijkvak beoordeeld, terwijl de in
VNK2 berekende overstromingskans betrekking heeft op de gehele dijkring.
Deze kans kan dan ook niet direct worden vergeleken met de getalswaarde
van de overschrijdingskansnorm. Overigens sluiten de ordegroottes van de in
VNK2 berekende faalkansen per vak doorgaans aan bij het beeld uit de
toetsing (de onder het voorgaande punt genoemde gevallen daargelaten).
Overstromingskans
De actuele overstromingskans voor de categorie a-kering van dijkring 34 is groter dan
1/100 per jaar. De overstromingskans van de categorie c-kering is niet kwantitatief
beschouwd. Dit is de kans dat zich ergens achter de categorie a-kering een
overstroming voordoet. Afhankelijk van de breslocatie worden andere delen van het
dijkringgebied getroffen. Bij de beschrijving van de overstroming wordt hier nader op
ingegaan.
De grootste bijdragen aan de overstromingskans worden geleverd door de
faalmechanismen macrostabiliteit binnenwaarts en opbarsten en piping. De
faalmechanismen hebben een bijdrage van respectievelijk 54% en 42%.
Het traject langs het Hollands Diep, tussen Willemstad en Klundert heeft relatief grote
faalkansen voor het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts. Binnen dit traject
zijn 7 dijkvakken doorgerekend, het dominante dijkvak nabij Kludert heeft een
faalkans van 1/150 per jaar (zie Figuur 2).
Voor het faalmechanisme opbarsten en piping zijn 4 dijkvakken (4, 40, 45 en 50)
dominant. De ligging van de dijkvakken is opgenomen in Figuur 15. De berekende
kans dat er door dit faalmechanisme ergens een dijk bezwijkt is 1/140 per jaar. De
relatief zwakke dijkvakken liggen verspreid over de dijkring. In het algemeen kan
gesteld worden dat de faalkansen voor de dijkvakken in het oostelijke deel van de
dijkring groter zijn dan voor de dijkvakken in het westelijke deel.
Indien de faalkansen voor de dominante 11 dijkvakken door het nemen van
maatregelen verwaarloosbaar klein zouden zijn, dan zou de kans op een overstroming
dalen naar 1/320 per jaar.
Verdere ingrepen hebben een aanmerkelijk kleiner effect op de overstromingskans. Dit
is het gevolg van het feit dat er, afgezien van deze 11 dijkvakken, geen duidelijk
zwakkere dijkvakken of kunstwerken zijn aan te wijzen in de categorie a-kering van
dijkring 34. Het is dan dus niet meer mogelijk om door enkele gerichte versterking de
overstromingskans sterk te verkleinen. In Figuur 2 is een overzicht van de klassen van
de berekende faalkansen per dijkvak gegeven.
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Figuur 2:

Overzicht faalkansen per dijkvak.

Gevolgen van overstromingen
In geval van een overstroming als gevolg van een enkelvoudige doorbraak wordt
steeds slechts een beperkt deel van het dijkringgebied getroffen. Dit wordt
veroorzaakt door het grote aantal compartimenteringskeringen binnen het
dijkringgebied.
Een belangrijke aanname bij de uitgevoerde overstromingsberekeningen is dat de
compartimenteringskeringen standzeker zijn, conform de landelijk gehanteerde
uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn ook gehanteerd bij het opstellen van de
provinciale risicokaarten de normeringsdiscussie WV21. Hoewel de standzekerheid van
de compartimenteringskeringen van invloed is op de gevolgen van overstromingen,
geeft de aanname dat de compartimenteringskeringen standzeker geen wezenlijke
vertekening van het overstromingsrisico of de conclusies van de uitgevoerde
risicoanalyse. Voor het beeld van het overstromingsrisico zijn de faalkansen van de
primaire waterkeringen belangrijker dan de conditionele faalkansen1 van de
compartimenteringskeringen.
De economische schade varieert van 5 miljoen euro tot 560 miljoen euro, afhankelijk
van de breslocatie. Het aantal slachtoffers is bij alle overstromingsscenario’s relatief
gering. Bij een groot deel van de scenario’s worden 0 tot 5 slachtoffers verwacht. Bij
het zwaarste beschouwde overstromingsscenario worden 30 slachtoffers verwacht. Dit
scenario wordt gekenmerkt door een groot aantal doorbraken (negen) en de
overstroming van alle polders die direct achter de categorie a-kering liggen. De
gevolgen bij het zwaarste beschouwde overstromingsscenario zijn niet gelijk aan de
maximaal gevolgen. In werkelijkheid kan bijvoorbeeld het aantal doorbraken nog
groter zijn of de waterstand nog hoger. Dat is echter zeer onwaarschijnlijk.

1

Een conditionele faalkans is een faalkans die hoort bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, in dit geval een
overstroming. Deze conditionele faalkans heeft de eenheid ‘per overstroming’ en niet ‘per jaar’.
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Overstromingsrisico
Het overstromingsrisico kan op verschillende manieren worden uitgedrukt (Tabel 1).
De verwachtingswaarde2 van de economische schade bedraagt 1,0 miljoen euro per
jaar. De kans op een economische schade van ten minste 100 miljoen bedraagt 1/500
per jaar. De kans op ten minste 10 slachtoffers is 1/3.000 per jaar. Zowel de
verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers als het potentieel aantal slachtoffers is
relatief klein.
Economisch
risico

Verwachtingswaarde economische schade (€ per
jaar)
Minimale economische schade bij een overstroming
(€)
Gemiddelde economische schade per overstroming
(€)
Economische schade bij de zwaarste beschouwde
overstroming (€)

Slachtofferrisico

Verwachtingswaarde (slachtoffers per jaar)

5 miljoen
60 miljoen
560 miljoen
0,02

Minimaal aantal slachtoffers bij een overstroming

0-5

Gemiddeld aantal slachtoffers per overstroming

0-5

Maximaal aantal slachtoffers bij de zwaarste
beschouwde overstroming

Tabel 1:

1,0 miljoen

30

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

Kleiner dan 1/10.000

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

Kleiner dan 1/100.000

Resultaten risicoberekeningen voor dijkring 34.

Het meenemen van de mogelijkheden voor preventieve evacuatie heeft invloed op de
omvang van het berekende slachtofferrisico. Dit is een gevolg van de relatief grote
evacuatiefracties van de verschillende evacuatie deelscenario’s. De kans dat een
hoogwater tijdig wordt gesignaleerd, is relatief klein verondersteld (16%). De
gemiddelde evacuatiefractie bedraagt desondanks 0,40. Dit betekent dat bij een
gemidelde overstroming 40% van de mensen in het getroffen gebied geëvacueerd is.
Bij een georganiseerde evacuatie bedraagt de evacuatiefractie zelfs 0,90. De kans
hierop is echter klein (4%).
Door het uitvoeren van 11 gerichte maatregelen kan het overstromingsrisico worden
verkleind: het economisch risico neemt dan af tot 0,3 miljoen euro per jaar. Het
slachtofferrisico neemt af tot 0,01 slachtoffers per jaar. De gerichte maatregelen
hebben betrekking op de faalmechanismen macrostabiliteit binnenwaarts en opbarsten
en piping in 11 dijkvakken.
Aanbevelingen
Met de risicoanalyse die in het kader van VNK2 is uitgevoerd, zijn verschillende
inzichten opgedaan waarmee de overstromingsveiligheid van dijkring 34 kan worden
gewaarborgd en verhoogd:

2
De verwachtingswaarde is een gewogen gemiddelde van alle mogelijke uitkomsten, met als gewichten de kansen van
die waarde. Dit is vergelijkbaar met een actuarieel eerlijke verzekeringspremie, dit is een referentie voor het beoordelen
van de kosten van een verzekering.
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•

Indien de wens bestaat om de kans op een overstroming door het bezwijken van
de categorie a-kering van dijkring 34 te verkleinen, verdient het aanbeveling om
ten eerste de stabiliteit in dijkvakken 8 t/m 13 te verbeteren (traject tussen
Willemstad en Noordschand). Daarnaast zijn er 4 dijkvakken (45, 4, 40 en 50) met
relatief grote kansen voor het faalmechanisme opbarsten en piping. Deze
dijkvakken hebben een gezamenlijke lengte van circa 8,5 km. Indien deze
dijkvakken versterkt worden daalt de overstromingskans naar circa 1/320 per jaar.
De verwachte economische schade per jaar daalt met circa 76%, het verwachte
aantal slachtoffers per jaar daalt met circa 60%.

•

Het kwelslootpeil heeft een grote invloed op de berekende faalkansen voor het
faalmechanisme opbarsten en piping. De overstromingskans kan sterk
teruggebracht worden door tijdens maatgevende omstandigheden het
kwelslootpeil op te zetten tot het maaiveld. Aanbevolen wordt om maatregelen te
treffen die het mogelijk maken om het kwelslootpeil op te zetten en hiervoor
procedures op schrift te stellen.

•

In de berekeningen is de golfreducerende werking van het voorland meegenomen.
De invloed van dit hooggelegen voorland op de faalkans voor de faalmechanismen
overloop en golfoverslag en falen bekleding en erosie dijklichaam is zeer groot,
met name in het westelijke deel van de dijkring. Voor het faalmechanisme
overloop en golfoverslag is met de golfreducerende werking van het voorland een
faalkans berekend van 1/3.900 per jaar, zonder voorland is deze >1/100 per jaar.
Dit voorland is echter niet vastgelegd in de legger van het waterschap. Aanbevolen
wordt om het voorland te beschermen en op te nemen in de legger van het
waterschap.

•

Aanbevolen wordt om extra grond- en laboratoriumonderzoek te doen om zo
betere schematisaties voor de faalmechanismen macrostabiliteit binnenwaarts en
opbarsten piping op te kunnen stellen. De onzekerheden over de ondergrond zijn
relatief groot. Het extra grondonderzoek dient vooral te zijn gericht op de dikte en
samenstelling van de deklaag. Middels extra laboratoriumonderzoek kunnen de
sterkte-eigenschappen van de verschillende grondlagen nauwkeuriger worden
bepaald. Uit het onderzoek kan blijken dat de ondergrondeigenschappen gunstiger
zijn dan in de voorliggende studie is verondersteld; het omgekeerde kan echter
ook het geval zijn. Hoewel de berekende faalkansen lokaal kunnen veranderen
door aanvullend geotechnisch onderzoek, zal de overstromingskans voor de
dijkring als geheel naar verwachting niet substantieel kleiner worden.
Gevoeligheidsanalyses voor de beeldbepalende vakken geven namelijk aan dat de
berekende faalkansen daar hoe dan ook relatief groot zullen zijn.

•

Aanbevolen wordt om op enkele locaties gedetailleerde beoordelingen uit te voeren
met het wettelijk toetsinstrumentarium voor de binnenwaartse stabiliteit en de
weerstand tegen piping. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de in VNK2
opgestelde schematisaties. In de toetsing zijn enkele vakken goedgekeurd op basis
van ontwerpuitgangspunten; de dijk zelf is daarbij niet beschouwd. Het vermoeden
bestaat dat het beeld uit de toetsing hier minder gunstig zou zijn als er
gedetailleerde toetsingen waren uitgevoerd (met de schematisaties uit VNK2).

•

De invloed van de compartimenteringskeringen op het beeld van het
overstromingsrisico is dusdanig beperkt dat aanbevelen wordt om de aandacht in
eerste instantie te richten op de primaire kering.
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Technische samenvatting

Dit rapport behelst de resultaten van de risicoanalyse die is verricht voor dijkring 34
West-Brabant in het kader van het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2). In
deze technische samenvatting worden de berekeningsresultaten besproken en wordt
op hoofdlijnen beschreven op welke uitgangspunten en aannamen deze resultaten
berusten. De berekening van overstromingsrisico’s in VNK2 omvat de volgende
stappen:
1. De schematisatie van de dijkring
De primaire waterkering van dijkring 34, West-Brabant, heeft een lengte van circa 100
km. Van deze 100 km is circa 50 km aangewezen als categorie a-kering en 50 km als
categorie c-kering. De categorie a-kering is gelegen tussen de Volkeraksluizen en de
hoge gronden in Oosterhout en keert buitenwater van het Hollands Diep, de Amer en
het Wilhelminakanaal. De categorie c-kering is gelegen tussen de hoge gronden ten
zuiden van Bergen en de Volkeraksluizen, de categorie c-kering keert het water van
het Volkerak, Schelde-Rijnverbinding en Zoommeer. De ligging van de primaire
waterkering en de hoge gronden is weergegeven in Figuur 3.

Figuur 3:

Ligging primaire waterkeringen en hoge gronden.

In de risicoanalyse is alleen de categorie a-kering van dijkring 34 beschouwd. De
categorie c-keringen zijn niet meegenomen in de risicoberekeningen, dit is een
beleidsmatig uitgangspunt binnen het project VNK2. De verwachting is dat het niet
meenemen van de categorie c-keringen niet leidt tot een onderschatting van het
overstromingsrisico. Een overzicht van de vakindeling voor de categorie a-kering is
gegeven in Tabel 2.
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Dijk

Kunstwerk

Tabel 2:

Totale lengte (categorie a-kering)

47,3 km

Aantal dijkvakken VNK2

56

Gemiddelde lengte dijkvak

840 m

Totaal aantal kunstwerken

22

Aantal nader beschouwde kunstwerken

13

De vakindeling voor de categorie a-kering van dijkring 34.

Alle 56 vakken vallen onder het beheer van waterschap Brabantse Delta. Voor het
bepalen van de vakgrenzen is mede uitgegaan van de bestaande hoofdvakken uit de
toetsing en het ontwerp. Daarnaast is gekeken naar onder andere: de oriëntatie van
de dijk, de hoogte en breedte van het voorland, de hoogte van het binnendijkse
maaiveld en de dikte van de deklaag.
2. De berekening van faalkansen
Elk dijkvak en kunstwerk is beschouwd. Voor niet alle vakken en kunstwerken zijn
echter faalkansen berekend en/of zijn de berekende faalkansen meegenomen bij de
bepaling van de overstromingskans. Op basis van algemene kenmerken zijn op
voorhand de vakken en kunstwerken waarvan verwacht wordt dat ze geen bijdrage
hebben aan de overstromingskans kwalitatief beschouwd. Voor deze vakken en
kunstwerken zijn geen faalkansen berekend. Een overzicht van de voor de berekening
van de overstromingskans beschouwde faalmechanismen, vakken en kunstwerken is
opgenomen in Tabel 3.
Type waterkering

Faalmechanisme

Aantal
vakken/kunstwerken

Dijk

Overloop en golfoverslag

56

Kunstwerk

Tabel 3:

Macrostabiliteit binnenwaarts

8

Opbarsten en piping

28

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam

53

Overloop en golfoverslag

5

Niet-sluiten

12

Achterloopsheid en onderloopsheid

5

Constructief falen

8

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

Het aanwezige, hooggelegen, voorland heeft grote invloed op de faalmechanismen
overloop en golfoverslag en beschadiging bekleding en erosie dijklichaam. Voor het
faalmechanisme overloop en golfoverslag is met de golfreducerende werking van het
voorland een faalkans berekend van 1/3.900 per jaar, zonder voorland is deze >1/100
per jaar. De invloed op het faalmechanisme beschadiging bekleding en erosie
dijklichaam is handmatig meegenomen. Voor enkele vakken is het mechanisme buiten
beschouwing gelaten omdat door het hoge voorland het buitentalud niet blootgesteld
kan worden aan grote golfbelastingen.
De overstromingskans (>1/100 per jaar) wordt hoofdzakelijk bepaald door de
faalmechanismen macrostabiliteit binnenwaarts en opbarsten en piping (Tabel 4). De
faalkansbijdrage van de overige faalmechanismen is zeer gering (circa 4%).
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Type waterkering

Faalmechanisme

Dijk

Overloop en golfoverslag

1/110

Opbarsten en piping

1/140

Overloop en golfoverslag
Niet-sluiten
Achterloopsheid en onderloopsheid
Constructief falen

Overstromingskans
Tabel 4:

1/3.900

Macrostabiliteit binnenwaarts

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam
Kunstwerk

Faalkans (per jaar)

1/4.500
<1/1.000.000
1/17.000
<1/1.000.000
1/7.200
>1/100

Berekende faalkansen per faalmechanisme op dijkringniveau.

De grootste bijdragen aan de overstromingskans worden geleverd door dijkvak 13
tussen Willemstad en Klundert (macrostabiliteit binnenwaarts, 1/150 per jaar) en
dijkvak 45 haven van Drimmelen (opbarsten en piping, 1/400 per jaar). Naast deze
twee dijkvakken zijn er nog 6 dijkvakken waar voor het faalmechanisme
macrostabiliteit binnenwaarts een relatief grote faalkans is berekend. Daarnaast zijn er
nog 3 dijkvakken waarvoor een relatief grote faalkans is berekend voor het
faalmechanisme opbarsten en piping. De gezamenlijke lengte van deze 11 dijkvakken
bedraagt circa 8,5 km. Indien de faalkans voor deze 11 dijkvakken verwaarloosbaar
klein zou zijn, dan zou de overstromingskans dalen van >1/100 naar 1/320 per jaar.
3. De berekening van scenariokansen
Bij het berekenen van de scenariokansen is uitgegaan van 10 ringdelen en het niet
optreden van een afname van de hydraulische belastingen na een doorbraak. Voor een
van de ringdelen (Moerdijk) zijn geen overstromingsberekeningen gemaakt vanwege
het zeer brede en hooggelegen voorland (haven- en industrieterrein Moerdijk). Door
de aanwezigheid van dit voorland is het zeer onwaarschijnlijk dat er een bres ontstaat.
In Figuur 4 is een overzicht opgenomen van de ligging van de verschillende ringdelen.

Figuur 4:

Ringdelen dijkring 34 West-Brabant.
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4. De berekening van de gevolgen
Per breslocatie zijn overstromingsberekeningen uitgevoerd voor 3 verschillende
belastingcondities: toetspeil minus 1 decimeringhoogte (tp-1d), toetspeil (tp) en
toetspeil plus 1 decimeringshoogte (tp+1d). In de overstromingsberekeningen is
uitgegaan van de standzekerheid van hooggelegen, lijnvormige elementen, zoals dat
ook is gedaan bij de provinciale risicokaarten. De standzekerheid van de
compartimenteringskeringen is echter twijfelachtig. Gevoeligheidsanalyses tonen
echter dat het al dan niet standzeker veronderstellen van deze keringen geen
wezenlijke vertekening geeft van het beeld van het overstromingsrisico.
De gevolgen zijn berekend met HIS-SSM. Daarbij is ten aanzien van de bevolkings- en
bebouwingsgegevens uitgegaan van de situatie in 2000, respectievelijk 2006. Sinds
2000 hebben er geen relevante, grootschalige ontwikkelingen plaatsgevonden.
Bij dijkring 34 kunnen zich, naast enkelvoudige doorbraken, ook meervoudige
doorbraken voordoen. Voor deze meervoudige doorbraken zijn de
overstromingskenmerken (waterdiepte, stroomsnelheid, stijgsnelheid) bepaald op
basis van de overstromingsberekeningen voor enkelvoudige doorbraken. Vanwege de
geringe mate van overlap tussen de verschillende enkelvoudige doorbraken is dit een
nauwkeurige benadering. Het maximale scenario is op dezelfde wijze bepaald als de
scenario’s waarbij sprake is van meervoudige doorbraken.
5. Het combineren van de scenariokansen en de gevolgen
Voor de 50 scenario’s waarvoor scenariokansen zijn berekend zijn gevolgberekeningen
geselecteerd. Met deze 50 scenario’s kan een compleet en voldoende gedetailleerd
beeld van het overstromingsrisico worden berekend. De gesommeerde scenariokans
van deze 50 scenario’s bedraagt 98,4% van de overstromingskans. Gelet op de
belastingcondities bij het optreden van de overstromingsscenario’s is vrijwel steeds
gekoppeld met gevolgberekeningen voor tp+1d. Alleen voor de enkelvoudige
doorbraken in ringdelen 1, 2, 3 en 9 is afwijkend gekoppeld met tp.
6. De berekening van het overstromingsrisico
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Overschrijdingskans (per jaar)

De verwachtingswaarden3 van de economische schade en het aantal slachtoffers zijn
respectievelijk 1,0 miljoen euro en 0,01 slachtoffers per jaar. De FN- en FS-curven zijn
getoond in Figuur 5. Deze curven beschrijven de kansen op overschrijding van
bepaalde slachtofferaantallen of schades.4
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Figuur 5:
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FN-curve (links) en FS-curve (rechts).

3
De verwachtingswaarde is een gewogen gemiddelde van alle mogelijke uitkomsten, met als gewichten de kansen van
die waarde. Dit is vergelijkbaar met een actuarieel eerlijke verzekeringspremie; dit is een referentie voor het beoordelen
van de kosten van verzekering.
4
De overschrijdingskansen in de FN- en FS-curven dienen niet te worden verward met de overschrijdingskansnornen.
Deze normen hebben betrekking op de kansen op overschrijding van hydraulische belastingniveaus. In de FN- en FScurven staan de kansen op overschrijding van bepaalde slachtofferaantallen of schades weergegeven.
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Het lokaal individueel risico5 (LIR) en het plaatsgebonden risico 6(= LIR exclusief effect
evacuatie) vertonen behoorlijk verschillen in grootte, niet in het patroon. Het LIR is
overal een ongeveer een factor 2 groter dan het plaatsgebonden risico (Figuur 6 en
Figuur 7). Dit is een gevolg van de grote evacuatiefractie bij 3 van de 4 evacuatiedeelscenario’s. Bij een georganiseerde evacuatie bedraagt de evacuatiefractie 0,90.
Gemiddeld genomen zal 40% van de inwoners van de potentieel overstroomde
gebieden geëvacueerd zijn. Ook in de zwaarste beschouwde overstroming zijn de
compartimenteringskeringen standzeker aangenomen.

Figuur 6:

Het plaatsgebonden risico (PR) in dijkring 34.

5
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.
6
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.
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Figuur 7:

Het lokaal individueel risico (LIR) in dijkring 34.

7. Gevoeligheidsanalyses
Er zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd ten aanzien van de invloed van het
hooggelegen voorland, de invloed van het kwelslootpeil en macrostabiliteit
binnenwaarts. Ook is het effect van maatregelen in beeld gebracht waarmee de
overstromingskans en het overstromingsrisico gericht kunnen worden verkleind. De
gevoeligheidsanalyses tonen:
•
Dat het hooggelegen voorland een zeer grote invloed heeft op de faalkans voor de
faalmechanismen overloop en golfoverslag en beschadiging bekleding en erosie
dijklichaam. Met name in het westelijke deel van de categorie a-kering is sprake
van een hooggelegen voorland.
•
Dat de hoogte van het kwelslootpeil een grote invloed heeft op de berekende
faalkansen voor het mechanisme opbarsten en piping. Indien het slootpeil tijdens
maatgevende omstandigheden opgezet wordt, daalt de faalkans aanzienlijk.
•
Dat de faalkans voor het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts bij alle
beschouwde varianten (alternatieve schematisaties) relatief groot is.
•
Dat met behulp van een beperkt aantal maatregelen een relatief groot effect op de
overstromingskans en de verwachtingswaarden van de economische schade en
aantal slachtoffers kan worden bereikt.

12

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 afname 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, tegenwoordig
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
inzicht voor politiek-maatschappelijke afwegingen ten aanzien van investeringen in de
waterveiligheid van Nederland.
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1.3

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

•

•

1.4

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

Rekenmethode VNK2
In het project 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 [ref 1] en het achtergrondrapport [ref 2].
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Kansenspoor

Gevolgenspoor

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

Vak 1

Stap 1
Verdeel de dijkring in ringdelen waarvoor de
gevolgen ongeacht de breslocatie (vrijwel)
gelijk zijn. De grens van een ringdeel valt
samen met een vakgrens.
Ringdeel 2

Vak 3
Vak 5

Vak 4

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

Faalkans per
faalmechanisme

Faalkans per
vak

1

Overloop
KansOver,1

Piping
Kans Pip,1

Kans1

2

KansOver,2

Kans Pip,2

Kans2

3

KansOver,3

Kans Pip,3

Kans3

4
5

KansOver,4
KansOver,5

Kans Pip,4
Kans Pip,5

Kans4
Kans5

Combin

KansOver

Kans Pip

Overstr, kans

Ringdeel 1

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

Scenario 1 (zie stap 3)

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

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

Scenariokans

1

Scenariokans1

2

Scenariokans2

3
Som

Scenariokans3
Overstromingskans

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

Scenario 2 (zie stap 3)

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

Ringdeel 1

Ringdeel 2

1

Faalt

Faalt niet

2
3

Faalt niet
Faalt

Faalt
Faalt

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

Scenario 3

Stap 5
Bereken de schade en het slachtofferaantal
per scenario. Per scenario zullen de gevolgen
anders zijn.
Scenario
1

Schade
E1

Slachtoffers
N1

2

E2

N2

3

E3

N3

Risicoberekening
Bereken op basis van de scenariokansen- en gevolgen per scenario de verwachtingswaarden van de schade
en het aantal slachtoffers.
Scenario
Scenariokans x Schade
Scenariokans x Slachtoffers
Een verwachtingswaarde is
een gewogen gemiddelde
1
Scenariokans1 x E1
Scenariokans1 x N1
van alle mogelijke
2
Scenariokans2 x E2
Scenariokans2 x N2
uitkomsten, met als
3
Scenariokans3 x E3
Scenariokans3 x N3
gewichten de kansen op die
waarden.
Som
Verwachtingswaarde schade
Verwachtingswaarde slachtofferaantal
Figuur 8:

De rekenmethode van VNK2.
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Een dijkring kan worden opgevat als een keten: de schakels worden gevormd door alle
dijkvakken, duinvakken en kunstwerken die onderdeel uitmaken van de waterkering
(Figuur 9). Per vak en kunstwerk wordt gekeken naar de verschillende wijzen waarop
deze kan falen, d.w.z. zijn waterkerende functie kan verliezen. Deze verschillende
wijzen van falen worden “faalmechanismen” genoemd. De overstromingskans wordt
berekend door het combineren van alle faalkansen per vak en faalmechanisme.

Figuur 9:

De dijkring als een keten met verschillende schakels.

Voor een beschrijving van de verschillende faalmechanismen die in de risicoanalyse
zijn meegenomen wordt verwezen naar paragraaf 3.2. 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 faalmechanismen leiden direct tot bezwijken.
•
Voor sommige faalmechanismen 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.
In paragraaf 3.3 wordt nader ingegaan op de faalmechanismen waarvoor in VNK2
geen faalkansen konden worden berekend. Daarbij is vooral gekeken naar de
faalmechanismen waarvan in de derde toetsronde uitdrukkelijk aandacht is besteed
en/of waarvoor door de betrokken beheerders aandacht is gevraagd.
Bij de berekening van faalkansen en overstromingskansen spelen onzekerheden een
centrale rol. Als de belasting op een waterkering groter is dan de sterkte, zal de kering
bezwijken. Omdat er onzekerheden bestaan ten aanzien van zowel de belastingen als
de sterkte-eigenschappen van waterkeringen, is het onzeker of een waterkering in een
gegeven periode zal bezwijken. Anders gezegd: er bestaat een kans dat de
waterkering bezwijkt. Onzekerheden ten aanzien van belastingen en sterkteeigenschappen vormen dus de basis van de overstromingskans: zonder onzekerheden
is de kans dat een kering bezwijkt nul of één.
Op basis van de berekende faalkansen per vak/kunstwerk en faalmechanisme kan de
kans op een overstroming worden berekend. Dit is de kans dat zich ergens een
doorbraak zal voordoen. Niet elke doorbraak heeft echter dezelfde gevolgen. Om het
overstromingsrisico te bepalen is het zodoende nodig om voor de vele mogelijke
(combinaties van) doorbraken de kansen en gevolgen te bepalen. Het verloop van een
overstroming dat hoort bij een bepaalde doorbraak of combinatie van doorbraken
wordt een overstromingsscenario genoemd. De kansen op de verschillende
overstromingsscenario’s worden bepaald op basis van de berekende faalkansen per
vak en kunstwerk.
Door de provincies zijn onder begeleiding van VNK2 voor een aantal breslocaties
overstromingsberekeningen gemaakt, voor verschillende belastingsituaties [ref 3]. Per
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overstromingsberekening zijn de gevolgen bepaald in termen van economische schade
en slachtoffers. Daarbij zijn ook de (on)mogelijkheden voor evacuatie meegenomen.
Door de scenariokansen aan de bijbehorende gevolgen te koppelen kan het
overstromingsrisico worden bepaald. Het overstromingsrisico wordt weergegeven door
de jaarlijkse verwachtingswaarden van de schade en het aantal slachtoffers, het
groepsrisico (FN-curve), de kansverdeling van de schade (FS-curve), het
plaatsgebonden risico (PR) en het lokaal individueel risico (LIR). In hoofdstuk 6 wordt
nader op deze weergaven van het risico ingegaan.
1.5

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is een beschrijving van het dijkringgebied opgenomen. Er wordt in dit
hoofdstuk ondermeer ingegaan op de inrichting en de hoogteligging, het watersysteem
en de ligging van de primaire waterkering. Ten slotte wordt de onderverdeling van de
dijken in vakken besproken en wordt een toelichting gegeven op de selectie van de
kunstwerken waarvoor in VNK2 betrouwbaarheidsanalyses zijn uitgevoerd.
In hoofdstuk 3 worden de berekende faalkansen per vak/kunstwerk en
faalmechanisme getoond en besproken, na een korte toelichting op de beschouwde en
niet-beschouwde faalmechanismen. De vakken met de grootste faalkansen zijn
uitgelicht.
In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de uitgevoerde overstromingsberekeningen
besproken. Het betreft hier steeds enkelvoudige doorbraken. Per doorbraaklocatie zijn
overstromingsberekeningen uitgevoerd voor verschillende belastingcondities.
Voorafgaand aan de presentatie van de resultaten van de overstromingsberekeningen
wordt kort ingegaan op de gehanteerde aannamen en uitgangspunten. Naast
enkelvoudige doorbraken kunnen zich ook meervoudige doorbraken voordoen.
Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van de scenariokansberekeningen. Ook wordt een
toelichting gegeven op de selectie van de scenario’s (enkelvoudige en meervoudige
doorbraken) die ten grondslag liggen aan de risicoberekeningen.
Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van de uitgevoerde risicoberekeningen. Het
overstromingsrisico wordt op verschillende wijzen weergegeven. Het economisch risico
en het slachtofferrisico worden afzonderlijk behandeld.
Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van gevoeligheidsanalyses die zijn uitgevoerd.
Deze geven inzicht in de invloed van belangrijke uitgangspunten op de omvang van
het berekende overstromingsrisico. Ook geven zij aan wat de invloed is van
verschillende interventies.
In hoofdstuk 8 worden de conclusies gegeven van de risicoanalyse voor de categorie
a-kering van dijkring 34. Ten slotte worden aanbevelingen gedaan voor het
waarborgen en verder vergroten van de overstromingsveiligheid.
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2

Gebiedsbeschrijving en schematisatie

In dit hoofdstuk worden de gebiedskenmerken van dijkringgebied 34 besproken,
inclusief de kenmerken van de primaire waterkering. Vervolgens wordt de
onderverdeling van de waterkering in dijkvakken beschreven en wordt toegelicht welke
kunstwerken zijn geselecteerd voor een gedetailleerde faalkansanalyse.
2.1

Beschrijving dijkring 34 West-Brabant

2.1.1

Het dijkringgebied
Dijkring 34, West Brabant, is gelegen in het westen van de provincie Noord-Brabant.
De dijkring bestaat grotendeels uit landelijk gebied. De meest relevante kernen in dit
dijkringgebied zijn weergegeven in Tabel 5. In deze tabel zijn inwonersaantallen
gegeven, en per gemeente de economische gegevens.
Kern

Indicatief
inwoneraantal

Gemeente

(2005-2010)
Steenbergen

12.300

Steenbergen

Dinteloord

5.700

Steenbergen

Willemstad

2.400

Moerdijk

Klundert

5.900

Moerdijk

Zevenbergen

14.800

Moerdijk

Moerdijk

1.200

Moerdijk

Lage Zwaluwe

4.200

Drimmelen

Drimmelen

620

Drimmelen

Made

11.300

Drimmelen

Oosterhout

48.000

Oosterhout

Tabel 5:

Indicatief
inwoneraantal
(2011)

Gemiddelde WOZwaarde

Gemiddeld inkomen,
per inwoner

(€, indicatief, 2008)

(€, indicatief, 2006)

23.300

224.000

13.300

36.500

236.000

13.400

26.500

272.000

13.700

54.100

247.000

13.600

Overzicht relevante kernen met aantal inwoners en economische gegevens.

Voor zowel Oosterhout als de volgende gemeentes geldt dat deze gedeeltelijk in het
dijkringgebied zijn gelegen: Breda (ca. 175.000 inwoners in 2010/2011), Etten-Leur
(ca. 42.000), Halderberge (ca. 29.500), Rucphen (ca. 22.500), Roosendaal (ca.
77.500), en Bergen op zoom (ca. 66.000). De gemeenten liggen deels op hoge grond,
of maken deel uit van een andere dijkring (Oosterhout, dijkring 35) De waarde tussen
de haakjes is het aantal inwoners in 2010/2011.
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Figuur 10: Topografische kaart dijkring 34.

Bij Moerdijk is een haven- en industrieterrein aanwezig van circa 2600 hectare. Dit
haven- en industriegebied is hooggelegen (circa NAP +3 m tot NAP +5 m [ref 4]). Op
het haven- en industriegebied zijn circa 400 bedrijven gevestigd en werken circa
14.000 mensen. Door dijkring 34 lopen enkele belangrijke verkeersaders: A16, A17,
A29 en A59.
Dijkringgebied 34 wordt gekenmerkt door het grote aantal aanwezige polders. Deze
polders hebben veelal een maaiveldniveau van circa NAP -1 m tot NAP -2 m [ref 4]. De
diepste polders zijn gelegen tussen Willemstad en het industriegebied Moerdijk en rond
Lage Zwaluwe. De polders zijn omsloten door compartimenteringskeringen. De
aanwezigheid van deze compartimenteringskeringen heeft grote invloed op het
overstromingspatroon binnen dijkring 34 [ref 5].
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Figuur 11: Hoogtekaart dijkring 34 [ref 3, 4].

2.1.2

De primaire waterkering van dijkring 34
De totale lengte van de primaire waterkering van dijkring 34 bedraagt ruim 100 km.
Het dijkringgebied is door de beheerder opgedeeld in 30 hoofdvakken. Hiervan zijn 15
hoofdvakken van categorie a en 15 hoofdvakken van categorie c, beide circa 50 km
lang. Deze hoofdvakken worden in het vervolg aangeduid als ‘historische dijkvakken’.
In Figuur 12 is het tracé van dijkring 34 afgebeeld. Op één historisch dijkvak na
(categorie c-kering) vallen alle primaire waterkeringen behorend tot dijkring 34 onder
het beheer van waterschap Brabantse Delta. De primaire waterkering in dijkring 34
zijn gedimensioneerd op waterstanden met een gemiddelde jaarlijkse
overschrijdingskans van 1/2.000.
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Figuur 12: Overzicht categorie a- en c- kering van dijkring 34 [ref 9], met historische
dijkvakken.

Categorie a
De categorie a-kering is onderverdeeld in 15 historische dijkvakken. Langs het
Hollands Diep en de Amer liggen de historische dijkvakken P16 tot en met P27, langs
de Amertak en het Wilhelminakanaal de historische dijkvakken P32 tot en met P34. De
kering ligt grotendeels direct aan het buitenwater. Op een tweetal plekken ligt de
kering op grote afstand van het buitenwater. Dit is het geval bij de industrieterreinen
van Moerdijk en Oosterhout. In de historische dijkvakken van de Volkeraksluizen tot
aan Drimmelen bevinden zich 17 waterkerende kunstwerken, van Drimmelen tot aan
de hoge gronden in Oosterhout zijn dat er 5.
Categorie c
De categorie c-kering is onderverdeeld in 15 historische dijkvakken, P0,1 tot en met
P12. Het historische dijkvak P0,2 valt onder het beheer van Waterschap Zeeuwse
Eilanden. In de primaire waterkering categorie c zijn 13 waterkerende kunstwerken
aanwezig.
2.1.3

Beheerder
Dijkring 34 wordt beheerd door waterschap Brabantse Delta. Een tweetal kunstwerken
is niet in beheer bij het waterschap. De Schutsluis Burg. Peterssluis (categorie c) is in
beheer bij het waterschap en de Marksluis (categorie a) is in beheer bij
Rijkswaterstaat.

2.1.4

Watersysteem
Binnenwater
Binnendijks van de primaire waterkering is sprake van vele (kleine) polders. Het
maaiveldniveau binnendijks van de categorie c-kering ligt tussen de NAP +0,5 m en
NAP +1,0 m. Binnendijks van de categorie a-kering is het maaiveldniveau NAP -0,5 m
en lager. Voor de afvoer van regenwater zijn enkele gemalen aanwezig. Voor de
categorie c-kering zijn dat onder andere de gemalen De Pals en Prins Hendrikpolder,
voor de categorie a-kering de gemalen Tonnenkreek, Moerdijk en Schuddebeurs. Naast
de gemalen zijn diverse inlaatwerken aanwezig om water in te laten in droge tijden.
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Buitenwater
De categorie c-kering loopt van de hoge gronden ten zuiden van Bergen op Zoom naar
het noorden en noordoosten tot aan de Volkeraksluizen. De grens van de hoge
gronden loopt o.a. door Breda, Oudenbosch en Roosendaal. De c-kering keert het
buitenwater van het Volkerak, Schelde-Rijnverbinding en Zoommeer en keert dus
indirect buitenwater. De categorie a-kering loopt van de Volkeraksluizen tot aan de
hoge gronden in Oosterhout. Van de Volkeraksluizen tot aan Drimmelen keert de
categorie a-kering het Hollands Diep en de Amer. Langs dit traject zijn extreme
waterstanden en golfcondities mogelijk door stormen maar ook door hoge
rivierafvoeren. Vanaf Drimmelen tot aan de hoge gronden in Oosterhout ligt de kering
langs de Amertak en het Wilhelminakanaal, welke in open verbinding staan met de
Amer. Op dit deel van het kanaal kunnen hoge waterstanden voorkomen.
2.2

Geologische ontstaansgeschiedenis
De ondergrond van West-Brabant bestaat uit een opeenvolging van laagjes zand, klei,
leem en veen. De vaste gesteenten zitten in Brabant zeer diep, op 600 tot 1600
meter. Brabant was in de laatste ijstijd een poolwoestijn, waar wind en rivieren vrij
spel hadden. Grof materiaal zoals zand en grind werd afgezet door de rivieren. De
wind blies fijn zand uit de rivierdalen weg en zette dit af in de vorm van
dekzandruggen. In de warmere tussenijstijden was er veel meer begroeiing. In deze
periodes zetten de rivieren en beken klei en leem af.
Verschillende materialen zoals zand, klei en leem vormen geologische lagen. Een
aantal bij elkaar horende lagen, afgezet in dezelfde periode, noemen we een formatie.
De lagen kunnen verschillend zijn qua doorlatendheid voor water. Grondwater stroomt
het makkelijkst in lagen die bestaan uit grof zand of grind. Deze worden
‘watervoerende pakketten’ genoemd. Tussen de watervoerende pakketten bevinden
zich slecht doorlatende lagen van klei of leem. De slecht doorlatende lagen lopen niet
altijd door, ze zijn op sommige plekken afwezig.
In Figuur 13 is een overzicht opgenomen van de voorkomende geohydrologische
deelgebieden in het westelijke deel van de provincie Noord-Brabant.

Figuur 13: Geohydrologische deelgebieden dijkring 34 [ref 13, bewerkt].
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Ontginning
Tot aan de 10e eeuw was het een vrij rustig gebied. De kust van Nederland bestond
uit een min of meer gesloten duinenrij met daarachter een zeer uitgestrekt gebied van
slikken en schorren. Op de zeeklei ontstond een veenlaag die uiteindelijk het hele
zeekleigebied bedekte. Grootschalige ontginning van het veen voor de zoutwinning
zorgde voor een verslechtering van de duinenrij. In de 13e eeuw brak de zee er
doorheen. Het gebied stond weer rechtstreeks onder invloed van de zee. In de 14e
eeuw kwam een proces op gang om dit, weer dynamische gebied, te exploiteren.
Vanaf de randen van het aangrenzende zandgebied vonden de eerste inpolderingen
plaats. Ze werden vooral benut voor de turfwinning. Na het vervenen gaf men het
gebied weer prijs aan het water, zodat het weer aanslibde met zeeklei. Als dit
voldoende had plaatsgevonden, werd het land weer bedijkt en in cultuur gebracht.
Ondanks geregelde tegenslagen door stormvloeden, zoals de St. Elizabethsvloed van
1421, werd het hele gebied stap voor stap ingedijkt. De laatste inpolderingen vonden
omstreeks 1860 plaats, waarmee het gebied zijn huidige vorm kreeg [ref 10, 11, 12,
13].
2.3

Bedreigingen en versterkingen

2.3.1

Overstromingen in West-Brabant
Over de geschiedenis van overstromingen van dijkring 34 is niet veel informatie
beschikbaar. De belangrijkste vloedgolven zijn in onderstaand overzicht opgenomen
[ref 14]:
•
Door de tweede (1421) en derde (1424) Sint-Elisabethsvloed is waarschijnlijk
de Biesbosch ontstaan. Onduidelijk is of er ook overstromingen binnen het
huidige dijkringgebied 34 zijn geweest.
•
In 1916 is er een doorbraak geweest bij Lage Zwaluwe waardoor er een polder
onder water kwam te staan.
•
Tijdens de stormvloedramp van 1953 is dijkringgebied 34 zwaar getroffen. In
de onderstaande paragraaf wordt hier dieper op ingegaan.

2.3.2

De watersnoodramp van 1953
Tijdens de watersnoodramp van 1953 is een groot deel van dijkringgebied 34
ondergelopen, zie Figuur 14. De plaatsen Nieuw Vossenmeer, Klundert, Moerdijk, Hoge
en Lage Zwaluwe en Drimmelen hebben onder water gestaan. Het aantal doden in dit
gebied bedroeg meer dan 200 [ref 15, 43]. De meeste slachtoffers zijn gevallen langs
de huidige categorie c-kering langs het Volkerak en het Zoommeer. De primaire
waterkering tussen Willemstad en Moerdijk werd op circa 10 locaties doorgebroken.
Ook langs het Volkerak-Zoommeer werd de waterkering op verschillende locaties
doorgebroken. Onduidelijk is door welk faalmechanisme de kering is gefaald. Wel is de
waterstand bij Willemstad bekend. Tijdens de watersnoodramp in 1953 zijn bij
Willemstad waterstanden tot NAP +4,35 gemeten. Dit is ongeveer gelijk aan de
huidige kruinhoogte tussen Willemstad en Moerdijk.
De hoogste waterstand in 1953 was aanzienlijk hoger dan het huidige toetspeil van
circa NAP +2,7 m bij Willemstad. De oorzaak van het lagere toetspeil ligt in de aanleg
van de Deltawerken. Door de aanleg is dijkring 34 beschermd tegen hoge
waterstanden door stormen op de Noordzee. Met name de bouw van de
Volkeraksluizen en de Haringvlietsluizen heeft grote invloed gehad op de maatgevende
belasting van dijkring 34. Het Volkerak-Zoommeer is niet langer een grote bedreiging.
Recent (10-15 jaar geleden) heeft het gereed komen van de Maeslantkering een
positieve invloed gehad op het huidige toetspeil.
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Figuur 14: Inundaties en dijkdoorbraken tijdens de watersnoodramp in 1953 [ref 16].

2.3.3

Versterkingen sinds 1953
Willemstad - Geertruidenberg
In 1997 is geotechnisch en geohydrologisch onderzoek [ref 17] verricht naar de
primaire waterkering tussen Willemstad en Geertruidenberg. In dit onderzoek kwamen
tekortkomingen aan de kering aan de licht. Daarop is in 1999 is een
dijkverbeteringsplan [ref 18] opgesteld. Dit plan is in de periode 2.000-2002
uitgevoerd.
Standhazensedijk Drimmelen
In 1999 is separaat een dijkverbeteringsplan opgesteld voor de Standhazensedijk bij
Drimmelen [ref 19]. Dit plan is in de periode 2001-2003 uitgevoerd.
Amertak en Wilhelminakanaal
De Amertak verbindt het de Amer met het Wilhelminakanaal en is gegraven om de
Donge te ontlasten van scheepvaartverkeer. De Amertak is in gebruik genomen in
1993. In 1999 is een dijkverbeteringsplan opgesteld voor het Wilhelminakanaal [ref
20]. Deze versterking is inmiddels uitgevoerd.
Deltawerken
Naast de versterkingen van de primaire waterkeringen heeft ook het gereedkomen van
de Deltawerken grote invloed op de veiligheid van dijkring 34 gehad. Met het afsluiten
van het Volkerak, het Haringvliet en de Nieuwe Waterweg is de belastingsituatie van
dijkring 34 significant veranderd sinds de watersnoodramp van 1953. De dijk langs het
Volkerak-Zoommeer is een categorie c-kering geworden.

2.3.4

Verwachte ontwikkelingen
Voor dijkring 34 zijn geen dijkversterkingen voorgenomen die invloed hebben op het
overstromingsrisico. Het project ‘Waterberging Volkerak-Zoommeer’ verkeert nog in de
planfase en heeft uitsluitend betrekking op de categorie c-kering die binnen VNK2 niet
wordt meegenomen, in paragraaf 2.6 wordt hier verder op ingegaan.
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2.4

Dijkvakindeling categorie a-kering
Ten behoeve van de faalkansberekeningen is de primaire waterkering van dijkring 34
onderverdeeld in 56 ‘dijkvakken’. Voor een nadere toelichting op de dijkvakindeling
wordt verwezen naar het achtergrondrapport [ref 2].

2.4.1

Dijkvakindeling dijken
Conform de standaardaanpak van VNK2 zijn er dijkvakgrenzen aangenomen in de
volgende gevallen:
•
een verandering van de categorie waartoe de waterkering behoort;
•
een verandering van het type waterkering;
•
een grens van het beheersgebied van een waterschap of hoogheemraadschap;
•
een grens van een ringdeel;
•
een dusdanige verandering in belasting en/of sterkte-eigenschappen dat niet
langer sprake is van een homogene belasting en/of van homogene sterkteeigenschappen.

2.4.2

Overzicht dijkvakindeling
Een overzicht van de onderverdeling van dijkring 34 in dijkvakken is gegeven in Figuur
15. De vakgrenzen zijn aangegeven door zwarte markeringen. Het meest westelijke
dijkvak heeft vaknummer 1, het meest zuidoostelijke dijkvak heeft vaknummer 56.
Een compleet overzicht van de dijkvakgrenzen, locatieaanduidingen en bijbehorende
ringdelen is opgenomen in Bijlage C.

Figuur 15: Dijkvakindeling dijkring 34.

2.5

Kunstwerken
In de categorie a-kering van dijkring 34 bevinden zich 22 kunstwerken. Voor het
bepalen van de bijdrage van deze kunstwerken aan het overstromingsrisico zijn
diverse stappen doorlopen. In eerste instantie is beoordeeld of de kunstwerken op
enigerlei wijze substantieel zullen bijdragen aan het overstromingsrisico.
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Daarna is op basis van de toetsresultaten van de derde toetsronde bepaald welke
faalmechanismen per kunstwerk relevant zijn.
Aan de hand van de toetsresultaten van de derde toetsronde is per kunstwerk een
globale faalkans per faalmechanisme bepaald. De toetsoordelen ‘onvoldoende’,
‘voldoende’ en ‘goed’ zijn omgerekend naar een globale faalkans. Daarnaast is met
behulp van aanvullende gegevens de globale faalkans op een nog gedetailleerder
niveau uitgerekend.
Aan de hand van deze resultaten en de bij het dijkenspoor uitgevoerde selectie van
faalmechanismen per dijkvak (zie paragraaf 3.1), is uiteindelijk bepaald welke
kunstwerken en welke faalmechanismen met het instrumentarium van VNK2 worden
doorgerekend. Aangezien het berekenen van de faalkans voor het faalmechanisme
overloop en golfoverslag eenvoudig is uit te voeren, is er voor gekozen om dit voor alle
van toepassing zijnde kunstwerken in de dijkring uit te voeren. Kunstwerken die niet
direct waterkerend zijn, bijvoorbeeld omdat ze achter of in het dijklichaam liggen, zijn
binnen het kunstwerkenspoor niet op hoogte doorgerekend. De vermelde faalkans is
de faalkans van de dijk voor het faalmechanisme overloop en golfoverslag.
In Tabel 6 is een overzicht gegeven van de kunstwerken waarvoor één of meerdere
faalmechanismen zijn doorgerekend. De ligging van de kunstwerken is getoond in
Figuur 16.
Nr

Kunstwerk naam en type

Type

Historisch dijkvak

VNK nummer

K1

Gemaal Tonnekreek

Gemaal

P18

VNK.34.02.001

K2

Gemaal Moerdijk

Gemaal

P23

VNK.34.02.003

K3

Gemaal (hoofdriool) Hollands
Diep

Gemaal

K4

Gemaal Schuddebeurs

Gemaal

P23

VNK.34.02.005

K5

Gemaal Horsten

Gemaal

P32

VNK.34.02.007

K6

Inlaatsluis Westbeer
Willemstad

Inlaatsluis

K7

Stadssluis Willemstad

Inlaatsluis

P17

VNK.34.03.002

K8

Bovensluis

Inlaatsluis

P18

VNK.34.03.003

K9

Inlaat Herengracht

Inlaatsluis

P27

VNK.34.03.004

K10

Inlaatduiker Oosterhout

Inlaatsluis

P34

VNK.34.03.006

K11

Keersluis Lage Zwaluwe

Keersluis

P24

VNK.34.04.001

K12

Schutsluis Roode Vaart

Schutsluis

P22

VNK.34.06.001

K13

Amersluis

Uitwateringssluis

P26

VNK.34.08.003

Tabel 6:

VNK.34.02.004
P23

VNK.34.03.001
P17

Overzicht van de kunstwerken waarvoor faalkansen zijn bepaald.
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In Tabel 7 is een overzicht opgenomen van de kunstwerken waarvoor geen faalkansen
zijn berekend in het kader van de risicoanalyse van dijkring 34.
Nr

Kunstwerknaam en type

Reden voor niet meenemen in VNK2

VNK nummer

K14

Inlaat Houtse Steeg

Inlaatsluis

VNK.34.03.005

K15

Gemaal Plukmade

Vervallen hevel

VNK.34.02.006

K16

Westbeer Willemstad

Langsconstructie, deze worden niet

VNK.34.10.001

beschouwd in VNK2
K17

Oostbeer Willemstad

Langsconstructie, deze worden niet

VNK.34.10.002

beschouwd in VNK2
K18
K19

Kistdam langshaven

Langsconstructie, deze worden niet

Martens/Van Oord

beschouwd in VNK2

Marksluis

Verwaarloosbare kansen op alle

VNK.34.10.003
VNK.34.06.002

mechanismen
K20
K21

RWZI Willemstad - Hollands

Diameter persleiding 300 mm, b.o.b.

Diep

hoger dan MHW

RWZI Lage Zwaluwe - Amer

Diameter persleiding 250 mm, b.o.b.

VNK.34.08.001
VNK.34.08.002

hoger dan MHW
K22

Gemaal Niervaert

Verwaarloosbare kansen op alle

VNK.34.02.002

mechanismen
Tabel 7:

Overzicht van kunstwerken waarvoor geen faalkansen zijn bepaald.

Figuur 16: De ligging van de kunstwerken in dijkring 34.

Voor de geselecteerde kunstwerken en faalmechanismen zijn met behulp van PC-Ring
faalkansen bepaald. Hierbij is per kunstwerk een document opgesteld [ref 21 t/m 33]
en een overall rapportage [ref 34], waarin de onderbouwing en daarmee de
herleidbaarheid van de gemaakte sommen is vastgelegd.
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2.6

Invloed categorie c-kering op het overstromingsrisico
De categorie c-kering langs de Schelde-Rijnverbinding, Volkerak en het Zoommeer is
van oorsprong een zeedijk. (Zie Figuur 12 voor de ligging van de categorie c-kering)
Het oorspronkelijke ontwerppeil van deze dijk is veel hoger dan het huidige toetspeil,
de dijk is dan ook sterk over gedimensioneerd. Vanwege deze overdimensionering
wordt er geen bijdrage aan het overstromingskans verwacht. Dit wordt ondersteund
door het veiligheidsoordeel ‘voldoende’ uit de derde toetsronde.
Er zijn geen overstromingsberekeningen beschikbaar voor de categorie c-kering. Op
basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland [ref 4] en de ligging van de hoge
gronden is een inschatting gemaakt van de gevolgen bij een dijkdoorbraak:
•
Achter de categorie a-kering zijn meer slachtoffers te verwachten dan achter
de categorie c-kering. Voor de categorie c-kering geldt namelijk een maximaal
toetspeil van NAP +1,2 m. Voor de categorie a-kering, nabij de Volkeraksluizen
geldt een toetspeil van NAP +2,6 m en dat oploopt tot NAP +3,0 m bij
Drimmelen. Het maaiveldniveau van het achterland langs de categorie c-kering
ligt rond de NAP +0,5 m. en NAP +1,0 m. Langs de categorie a-kering ligt het
maaiveldniveau tussen NAP -0,5 m en lager (zie Figuur 17). Het aantal
slachtoffers wordt bepaald door de stroomsnelheid, waterdiepte en
stijgsnelheid bij een overstroming.

Figuur 17: Hoogtekaart Dijkringgebied 34.

•

•

De stad Bergen op Zoom en aanliggende woonkern Halsteren liggen
grotendeels op hoge grond. Bij een dijkdoorbraak wordt slechts een klein deel
getroffen. Het dorp Steenbergen is gelegen op een lokale hoogte. De gevolgen
zullen vanwege de kleine waterdiepte beperkt blijven.
Naast bovengenoemde plaatsen is sprake van slechts enkele kleinere
woonkernen (Nieuw Vossemeer, Dinteloord), vergelijkbaar met de situatie
langs de categorie a-kering.

Op basis van bovengenoemde is de verwachting dat de categorie c-kering geen grote
bijdrage levert aan het overstromingsrisico van de dijkring.
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In de voorgaande analyse is geen rekening gehouden met het project ‘Waterberging
Volkerak-Zoommeer’. Ten tijde van gesloten stormvloedkeringen in combinatie met
een zeer hoge rivierafvoer kan het waterniveau op het Haringvliet en het Hollands Diep
tot een hoog niveau stijgen. Deze piek kan opgevangen worden door het creëren van
waterberging op het Volkerak en het Zoommeer. Voor een weergave van deze situatie,
zie Figuur 18. Het plan bevindt zich momenteel in de planstudiefase en dient eind
2015 te zijn gerealiseerd. Het plan heeft tot gevolg dat de maatgevende waterstand
voor het Volkerak en het Zoommeer zal stijgen. Hoe groot de toename van deze
belastingen zijn, is nog niet definitief bekend. Door het toenemen van de maatgevende
waterstand zullen zowel de overstromingskans als het overstromingsrisico toenemen.
De omvang van deze toename is vooralsnog onbekend.

Figuur 18: Project Waterberging Volkerak-Zoommeer [ref 35].
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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 dijken
De berekeningen van de overstromingskans van de dijkring en de faalkansen van de
dijkvakken en kunstwerken zijn uitgevoerd met behulp van het programma PC-Ring
[ref 36-38]. De faalkansen voor het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts zijn
met behulp van aparte procedures buiten PC-Ring berekend. De voor dit
faalmechanisme berekende faalkansen dienden wel weer als invoer voor PC-Ring bij
het berekenen van de overstromingskans.
De betreffende belastingmodellen zijn afgestemd op de thermometerwaarden van
2006 (TMR2006). In deze waarden zijn de gegevens en inzichten tot en met 2006
verwerkt. In de schematisatie zijn de strijkvakgegevens toegepast volgens de
TMR2006 (of het Hydra-instrumentarium) en per dijkvak en kunstwerk gecontroleerd
op juistheid. Voor een aantal dijkvakken was het nodig de strijkvakgegevens aan te
passen. Voor het historische dijkvak P16 nabij de Volkeraksluizen zijn de streklengtes
ingekort vanwege de invloed van de voorliggende strekdam.
Ten behoeve van de berekening van de overstromingskans is de categorie a-kering
van dijkring 34 onderverdeeld in 56 dijkvakken. Uitgangspunt voor deze
onderverdeling is de vakindeling zoals gebruikt wordt binnen het Waterschap. Deze
telt in totaal 15 historische dijkvakken (bv. P16, 17 etc.). Binnen de historische
dijkvakken van het waterschap zijn op basis van de homogeniteit van sterkteeigenschappen en belastingen andere vakgrenzen bepaald, welke hebben geleid tot
het bovengenoemde totaal van 56 dijkvakken.
Per dijkvak is bepaald welke faalmechanismen relevant zijn. Daarbij is gebruik
gemaakt van de resultaten en onderliggende gegevens uit de derde toetsronde,
geotechnische onderzoeken en het oordeel van de beheerder. Per dijkvak is per
faalmechanisme een schematisatie van de waterkering opgesteld (bepaling hoogte,
geometrie, gemiddelden, spreidingen et cetera). Op dijkvak- en faalmechanisme
niveau zijn, indien relevant, verschillende gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om een
beeld te krijgen van de invloeden van alternatieve schematisaties. Voor een
uitgebreide toelichting op de dijkvakindeling, de selectie van faalmechanismen en de
opgestelde schematisaties per faalmechanisme en dijkvak wordt verwezen naar het
achtergrondrapport [ref 2].

3.2

Beschouwde faalmechanismen

3.2.1

Faalmechanismen dijken
Bij de bepaling van de faalkans van de dijken worden in VNK2 de volgende
faalmechanismen beschouwd (zie ook Figuur 19):
•
Overloop en golfoverslag;
•
Macrostabiliteit binnenwaarts;
•
Opbarsten en piping;
•
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam.
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Beschouwde faalmechanismen dijken.

Overloop en golfoverslag
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat grote hoeveelheden water over de dijk
heen lopen of slaan. Bij zeer kleine golfhoogten wordt het bezwijken beschreven door
het faalmechanisme overloop, in andere gevallen door het faalmechanisme
golfoverslag.
Macrostabiliteit binnenwaarts
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat een deel van de dijk ten gevolge van
langdurige hoge waterstanden instabiel wordt en daarna afschuift of opdrijft.
Opbarsten en piping
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat het zand onder de dijk wordt
weggespoeld. Door de druk van het water zal eerst, indien aanwezig, de afsluitende
laag opbarsten. Vervolgens kunnen zogenaamde pijpen ontstaan waardoor het zand
wegspoelt en de dijk inzakt.
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat eerst de bekleding wordt beschadigd
door de golfaanval waarna de grootte van de doorsnede van de dijkkern door erosie
wordt verminderd.
3.2.2

Faalmechanismen kunstwerken
Voor de bepaling van de faalkans van een kunstwerk wordt rekening gehouden met de
volgende faalmechanismen (zie ook Figuur 20):
•
Overloop en golfoverslag;
•
Niet-sluiten;
•
Achterloopsheid en onderloopsheid;
•
Constructief falen.
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Figuur 20:

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.
Niet-sluiten
Bij het faalmechanisme niet-sluiten van kunstwerken wordt de waterkering als
bezweken beschouwd als de beweegbare kering niet gesloten is én het debiet groter is
dan het kritieke debiet. De hoofdoorzaken van falen betreffen de volgende fasen:
•
Fase 1: Falen sluiting. Falen van de sluiting vindt plaats door falen van het
sluitproces en door falen van het herstel achteraf.
•
Fase 2: Falen door instroming. Falen vindt plaats als het instromende debiet groter
is dan het kritieke debiet dat op basis van de sterkte van de achter het kunstwerk
aanwezige bodembescherming toelaatbaar is. Indien de erosie die dan optreedt,
leidt tot ondergraving van het object, zal bezwijken optreden.
Achterloopsheid en onderloopsheid
Op het contactvlak tussen grond en kunstwerk kan onder en/of langs het kunstwerk
een grondwaterstroming ontstaan die tot kwel kan leiden. Bij toenemende kwel
kunnen zandmeevoerende wellen ontstaan, waardoor ondermijning van het kunstwerk
kan optreden. Aangenomen wordt dat bij het optreden en constateren van piping bij
kunstwerken er geen tegenmaatregelen getroffen kunnen worden. In de beschrijving
van de grenstoestandfuncties wordt onderscheid gemaakt in twee methoden: Bligh
voor alleen horizontale kwelwegen langs het kunstwerk en Lane voor gecombineerde
horizontale en verticale kwelwegen onder en langs het kunstwerk.
Constructief falen
Bij het faalmechanisme constructief falen is de beoordeling van het kunstwerk
gebaseerd op een beschouwing van de constructieve sterkte en stabiliteit in relatie tot
de belastingen bij het keren van hoogwater. Bij deze beoordeling zijn de volgende
faalmechanismen van toepassing:
•
Falen door bezwijken van de keermiddelen ten gevolge van vervalbelasting
•
Falen door functieverlies ten gevolge van een aanvaring (schutsluizen)
•
Falen door metastabiliteitsverlies van het kunstwerk of delen daarvan waardoor
het kunstwerk zijn contact met de waterkering zodanig verliest dat erosie om het
kunstwerk optreedt.

33

Beoordelingsmethode
Voor een aantal typen kunstwerken is binnen het project VNK2 een methode
ontwikkeld om faalkansen te berekenen voor de verschillende faalmechanismen. Het
gaat om de volgende typen kunstwerken: schutsluizen, keersluizen, in- en
uitwateringssluizen, coupures, tunnels en gemalen. Uitwaterende leidingen worden
beschouwd als uitwateringssluizen.
Het falen van een kunstwerk door het optreden van overloop en golfoverslag, nietsluiten van afsluitmiddelen of het bezwijken van afsluitmiddelen leidt op zichzelf niet
tot het ontstaan van een bres in de waterkering. Daarvoor is het ook nog nodig dat er
erosie van de achterliggende bodembescherming optreedt, waardoor het kunstwerk
geheel bezwijkt en er daadwerkelijk een bres kan optreden. Het optreden van erosie is
afhankelijk van de sterkteparameters van de aanwezige bodembescherming. Binnen
VNK2 wordt voor de hierboven genoemde faalmechanismen zowel de kans van
optreden van een faalmechanisme als de kans van het optreden van erosie bepaald en
gecombineerd, zodat uiteindelijk een bezwijkkans (kans op bresvorming) wordt
uitgerekend.
Bij de faalmechanismen achterloopsheid/onderloopsheid en algehele instabiliteit wordt
verondersteld dat de standzekerheid direct verloren gaat op het moment dat het
faalmechanisme optreedt, zodat bresvorming plaatsvindt. De bijbehorende faalkans
wordt daarom beschouwd als kans op het ontstaan van een bres. Hiermee is de
beoordeling van de kunstwerken in analogie met de beoordeling van de dijken en
duinen. Voor elk kunstwerk wordt per faalmechanisme het aanwezige verval over het
kunstwerk en het instromende debiet bepaald op het moment van falen van
(onderdelen van het) kunstwerk.
3.3

Niet beschouwde faalmechanismen
Niet alle faalmechanismen kunnen met het VNK2-instrumentarium worden
doorgerekend. Zodoende worden ondermeer de faalmechanismen zettingsvloeiing,
afschuiven voorland, afschuiven buitentalud, micro-instabiliteit en verweking binnen
VNK2 niet in de faalkansberekeningen meegenomen.
Het faalmechanisme micro-instabiliteit zal niet direct tot bezwijken leiden, voor het
grootste deel van de dijkring bestaat de ken van de dijk uit klei. Daarnaast heeft het
faalmechanisme in de derde toetsronde [ref 9] voor de gehele categorie a-kering de
technische score ‘goed’ gekregen. De beheerder heeft dit oordeel in het
beheerdersoordeel overgenomen. Gezien deze toetsresultaten en het feit dat microinstabiliteit niet direct tot bezwijken leidt, is de verwachting dat het effect op het
overstromingsrisico van het niet meenemen van dit faalmechanisme zeer beperkt is.
Een grootschalige overstroming als gevolg van het faalmechanisme macrostabiliteit
buitenwaarts kan alleen optreden als de schade niet is hersteld voordat er een nieuw
hoogwater optreedt. Het faalmechanisme macrostabiliteit buitenwaarts draagt daarom
naar verwachting niet significant bij aan het overstromingsrisico. Daarnaast heeft het
faalmechanisme de score ‘goed’ gekregen in de derde toetsronde. Dit oordeel geldt
voor de gehele categorie a-kering, en is door de beheerder onderschreven.
Het Waterschap beschouwt het traject (P32.1-P32.5) langs de Amertak als
aandachtspunt voor het faalmechanisme macrostabiliteit buitenwaarts en voor het
faalmechanisme falen bekleding en erosie dijklichaam. Dit heeft te maken met het
ontbreken van een overgangsconstructie, waardoor schade aan de bekleding optreedt.
De bestorting verzakt en er vindt lokaal uitspoeling plaats. Dit heeft negatieve invloed
op de buitenwaartse stabiliteit doordat het talud steiler wordt. De kans op een
significante afschuiving wordt niet groot geacht. Kleine oppervlakkige afschuivingen
kunnen door de verzakking mogelijk wel optreden.
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Een grootschalige overstroming als gevolg van een zettingsvloeiing of stabiliteit verlies
van het voorland is alleen mogelijk als er geen herstel heeft plaatsgevonden in de
periode tussen het optreden van de zettingsvloeiing en een hoogwatersituatie. De kans
hierop is naar verwachting zeer klein. De stabiliteit en zettingsvloeiing van het
voorland is op basis van het beheerdersoordeel [ref 9] op ‘voldoende’ beoordeeld
Aansluit- en overgangsconstructies kunnen met het VNK2-instrumentarium niet
worden geanalyseerd. De ervaring bij overstromingen in het buitenland leert dat de
overgang van harde naar zachte constructies vaak zwakke plekken vormen. Het is
onduidelijk in hoeverre de Nederlandse richtlijnen voor het ontwerp van aansluit- en
overgangsconstructies afdoende veiligheid bieden. Hiervoor is aanvullend onderzoek
benodigd. Vanwege het ontbreken van geschikte modellen wordt het falen van
aansluit- en overgangsconstructies in VNK2 niet beschouwd. In hoeverre dit tot een
onderschatting van het overstromingsrisico leidt, is onbekend. De beheerder heeft
aangegeven de overgang van de Oostbeer op het dijklichaam van historisch dijkvak
P18 als aandachtspunt te beschouwen. Door gebrek aan specifieke informatie van deze
overgang, en de onmogelijkheid deze binnen VNK2 te analyseren, kan het niet
beschouwen tot een onderschatting van het overstromingsrisico leiden.
Langsconstructies kunnen niet met het VNK2-instrumentarium worden doorgerekend.
Constructies als de Oostbeer en Westbeer blijven daardoor buiten beschouwing maar
worden door de beheerder wel als aandachtspunt gezien. De kans op onderschatting
van de faalkans is daardoor aanwezig.
Ook NWO’s (niet waterkerende objecten) kunnen met het VNK2-instrumentarium niet
worden doorgerekend. Voor het inschatten van het effect van de NWO’s op de
overstromingskans is een vergelijking gemaakt met de beoordeling van dit
faalmechanisme in dijkring 14 Zuid Holland [ref 39]. In het hoofdrapport van dijkring
14 is aangegeven dat de betrokken beheerder (Hoogheemraadschap van Delfland)
uitgaat van een bijdrage van de NWO’s aan de overstromingskans van orde 20%. Het
aantal NWO’s in dijkring 14 is echter veel groter dan in dijkring 34. Op basis hiervan is
ingeschat dat de kansbijdrage van de NWO’s voor dijkring 34 fors kleiner is dan 20%.
Deze kansbijdrage is niet dusdanig dat een sterk vertekend beeld van de
overstromingskans wordt verkregen als de faalkansbijdrage van de NWO’s buiten
beschouwing wordt gelaten.
Het waterschap Brabantse Delta beschouwt onder andere de volgende NWO’s als
aandachtspunten:
•
DPO leiding in historisch dijkvak P16;
•
Buisleidingenstraat in historisch dijkvak P20;
•
Aardolieleiding in historisch dijkvak P23;
•
Ruwwaterleiding bij het einde van historisch dijkvak P23;
•
RRP (Rotterdam-Rijn-Pijpleiding) in historische dijkvakken P20, P32 en P33.
3.4

Resultaten faalkansberekeningen
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 waterkerende vermogen
beïnvloeden. Omdat de wettelijke normen geen betrekking hebben op
overstromingskansen kunnen zij niet zondermeer worden gelegd langs de uitkomsten
van VNK2.
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Het veiligheidsbeeld op basis van de VNK2 resultaten wijkt op sommige punten af van
de toetsing. Dit geldt met name voor het faalmechanisme macrostabiliteit
binnenwaarts. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
•
De toetsing is gebaseerd op de aanwezigheid van een ontwerprapport uit
1999. Op basis van stap 2 uit het VTV, waarin wordt gevraagd of een
waterkering is ontworpen volgens de vigerende leidraden, heeft de dijk de
technische score “goed” gekregen. In de toetsing is vervolgens niet meer
gekeken naar de dijk zelf.
•
In de VNK2 analyses is uitgegaan van de daadwerkelijk aanwezige dijk.
3.4.1

Overstromingskans en faalkansen per faalmechanisme
De berekende overstromingskans voor de categorie a-kering van dijkring 34 is groter
dan 1/100 per jaar. In Tabel 8 zijn de faalkansen op ringniveau voor de verschillende
faalmechanismen weergegeven. In het achtergrondrapport behorende bij de
voorliggende rapportage is per dijkvak een uitgebreide onderbouwing van de
gemaakte schematisatie opgenomen [ref 2].
Type waterkering

Faalmechanisme

Faalkans (per jaar)

Dijk

Overloop en golfoverslag

1/3.900

Macrostabiliteit binnenwaarts

1/110

Opbarsten en piping

1/140

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam

1/4.500

Overloop en golfoverslag

<1/1.000.000

Niet-sluiten

1/17.000

Onderloopsheid en achterloopsheid (piping)

<1/1.000.000

Kunstwerk

Constructief falen
Overstromingskans
Tabel 8:

1/7.200
>1/100

Berekende faalkansen (kans per jaar) per faalmechanisme.

De overstromingskans wordt grotendeels bepaald door de faalmechanismen
macrostabiliteit binnenwaarts (54%) en opbarsten en piping (42%). Samen dragen
deze twee faalmechanismen voor 96% bij aan de faalkans. In Figuur 21 is een
overzicht opgenomen van de procentuele bijdragen van verschillende
faalmechanismen aan de som van de faalkansen per faalmechanisme.7
De beheerder beschouwt de berekende faalkansen voor de dijkvakken als reëel. Voor
macrostabiliteit binnenwaarts hebben de dijkvakken met de grootste faalkansen een
steil binnentalud en bestaat de deklaag gedeeltelijk uit veen. De grote faalkansen
komen daarom overeen met de verwachtingen. Voor het faalmechanisme opbarsten en
piping is de faalkans op dijkvakniveau herkenbaar. De beheerder geeft bovendien aan
dat deze vakken ‘uitgekiend’ zijn ontworpen.

7
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De som van de faalkansen per faalmechanisme is door afhankelijkheden tussen de faalmechanismen niet exact
gelijk aan de berekende overstromingskans. De bijdragen van de faalmechanismen zijn daarom uitgedrukt als
percentage van de som van de faalkansen per faalmechanisme, in plaats van als percentage van de
overstromingskans.

1% 1% 2%

Overloop golfoverslag
Macrostabiliteit
binnenwaarts
Opbarsten en piping

42%

54%

Beschadiging bekleding en
erosie dijklichaam
Kunstwerken
gecombineerd

Figuur 21: Procentuele bijdragen van verschillende faalmechanismen aan de som van de
faalkansen per faalmechanisme (deze som is niet exact gelijk aan de
overstromingskans).

3.4.2

Faalkansen dijken
De resultaten van de faalkansberekeningen voor de dijken zijn opgenomen in Tabel 9.

vak

Historische
dijkvakindeling
vak

1

P16

Faalkans (per jaar)

Van

Tot

(km)

(km)

0,00

0,75

Overloop en
golfoverslag
<1/1.000.000

Macrostabiliteit

Opbarsten en
piping
-

Falen bekleding
en erosie

Gecombineerd

-

<1/1.000.000

1/140.000

<1/1.000.000

2

P16

0,75

1,60

<1/1.000.000

-

1/150.000

<1/1.000.000

3

P16

1,60

2,04

<1/1.000.000

-

-

<1/1.000.000

<1/1.000.000

4

P16

2,04

2,40

<1/1.000.000

-

1/840

1/14.000

1/790

5

P17

0,00

0,14

<1/1.000.000

-

-

-

<1/1.000.000

6

P17

0,14

0,59

1/660.000

-

-

-

1/660.000

7

P18

0,00

0,50

1/280.000

1/5.600

-

-

1/5.500

8

P18

0,50

1,75

1/730.000

1/2.300

-

-

1/2.300

9

P18

1,75

2,75

1/24.000

1/2.600

-

-

1/2.400

10

P18

2,75

3,86

1/40.000

1/2.200

1/6.100

-

1/1.500

11

P19

0,00

0,85

1/31.000

1/2.500

1/63.000

-

1/2.300

12

P19

0,85

1,60

1/27.000

1/2.800

1/75.000

-

1/2.400

13

P19

1,60

2,40

1/16.000

1/150

1/3.000

-

1/140

14

P20

0,00

0,35

1/33.000

-

-

-

1/33.000

15

P20

0,35

1,00

1/86.000

-

-

1/330.000

1/68.000

16

P20

1,00

0,75

<1/1.000.000

-

-

1/210.000

1/200.000

17

P21

0,75

1,20

<1/1.000.000

-

-

-

<1/1.000.000

18

P21

1,20

2,50

<1/1.000.000

-

-

-

<1/1.000.000
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vak

Historische
dijkvakindeling
vak

Faalkans (per jaar)

Van

Tot

(km)

(km)

Overloop en
golfoverslag

Macrostabiliteit

Opbarsten en
piping

Falen bekleding
en erosie

Gecombineerd

19

P21

2,50

3,50

<1/1.000.000

-

-

-

<1/1.000.000

20

P21

3,50

4,50

<1/1.000.000

-

-

-

<1/1.000.000

21

P21

4,50

5,20

<1/1.000.000

-

-

-

<1/1.000.000

22

P21

5,20

6,70

<1/1.000.000

-

-

-

-

23

P21

6,70

7,95

<1/1.000.000

-

-

-

-

24

P21

7,95

8,86

1/410.000

-

-

-

1/410.000

25

P22

0,00

0,30

1/110.000

-

-

-

1/110.000

26

P23

0,00

1,35

1/110.000

-

1/190.000

-

1/68.000

27

P23

1,35

2,25

<1/1.000.000

-

<1/1.000.000

-

<1/1.000.000

28

P23

2,25

3,50

<1/1.000.000

-

1/3.200

1/23.000

1/2.800

29

P23

3,50

4,30

<1/1.000.000

-

1/6.900

1/200.000

1/6.600

30

P23

4,30

5,30

<1/1.000.000

-

1/11.000

1/100.000

1/10.000

31

P23

5,30

6,30

<1/1.000.000

-

1/13.000

1/88.000

1/11.000

32

P23

6,30

7,45

<1/1.000.000

-

1/16.000

1/30.000

1/11.000

33

P24

0,00

0,30

<1/1.000.000

-

-

1/92.000

1/92.000

34

P24

0,30

0,90

<1/1.000.000

-

-

-

<1/1.000.000

35

P24

0,90

1,42

<1/1.000.000

-

1/89.000

-

1/87.000

36

P25

0,00

1,51

1/730.000

-

-

1/28.000

1/28.000

37

P26

0,00

1,05

<1/1.000.000

-

>1000.000

1/16.000

1/16.000

38

P26

1,05

2,40

1/200.000

-

1/21.000

1/46.000

1/14.000

39

P26

2,40

3,40

<1/1.000.000

-

1/2.900

1/310.000

1/2.900

40

P26

3,40

4,40

<1/1.000.000

-

1/1.500

<1/1.000.000

1/1.500

41

P26

4,40

5,14

<1/1.000.000

-

1/3.400

1/330.000

1/3.300

42

P27

0,00

0,44

<1/1.000.000

<1/1.000.000

1/8.400

1/770.000

1/8.300

43

P27

0,44

1,08

1/720.000

-

-

<1/1.000.000

1/650.000

44

P27

1,08

1,65

1/150.000

-

1/3.700

<1/1.000.000

1/3.600

1/400

<1/1.000.000

1/390
1/16.000

45

P27

1,65

2,34

1/11.000

-

46

P32

0,00

1,10

1/37.000

-

1/29.000

<1/1.000.000

47

P32

1,10

2,20

1/36.000

-

1/5.300

<1/1.000.000

1/4.600

48

P32

2,20

3,30

1/22.000

-

1/13.000

<1/1.000.000

1/8.500

49

P32

3,30

3,75

1/23.000

-

-

-

1/23.000

50

P32

3,75

4,41

1/140.000

-

1/1.400

<1/1.000.000

1/1.400

51

p33

0,00

1,45

1/12.000

-

<1/1.000.000

<1/1.000.000

1/12.000

52

P33

1,45

2,65

1/19.000

-

<1/1.000.000

<1/1.000.000

1/19.000

-

<1/1.000.000

1/18.000
1/960.000

53

P33

2,65

3,70

1/18.000

-

54

P34

0,00

0,70

1/960.000

-

-

<1/1.000.000

55

P34

0,70

1,43

1/990.000

-

-

<1/1.000.000

1/990.000

56

P34

1,43

1,80

<1/1.000.000

-

-

<1/1.000.000

<1/1.000.000

1/3.900

1/110

1/140

1/4.500

>1/100

Ring
Tabel 9:
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Berekende faalkansen voor de dijken.

Overloop en golfoverslag
De faalkans voor het gehele dijktraject voor het faalmechanisme overloop en
golfoverslag bedraagt circa 1/3.900 per jaar. Hierbij is het aanwezige voorland
meegenomen in de berekeningen en is golfreductie toegepast. In hoofdstuk 7
(gevoeligheidsberekeningen) zijn de resultaten opgenomen zonder de golfreducerende
werking van het voorland.
Het dominante dijkvak voor dit faalmechanisme is dijkvak 45. Dijkvak 45 ligt achter de
jachthaven van Drimmelen van P27017 tot P27023. De faalkans bedraagt hier
1/11.000 per jaar. In deze schematisatie is de golfreducerende werking van het
voorland meegenomen. In de toetsing [ref 9] is dit vak afgekeurd. In de toetsing is
echter de golfreductie niet meegenomen.
Opbarsten en piping
Het faalmechanisme opbarsten en piping heeft een grote bijdrage aan de totale
overstromingskans. De faalkans van het faalmechanisme op ringniveau is 1/140 per
jaar.
De relatief grote faalkansen zijn te verklaren door de relatief korte kwelweglengte in
verhouding tot de kerende hoogte en de matig fijne zandlaag die direct onder de
deklaag aanwezig is. De deklagen zijn niet zo dik dat opbarsten uitgesloten kan
worden.
Voor enkele stochasten zijn in de schematisatie relatief grote spreidingen toegepast,
dit heeft enerzijds te maken met de beperkte beschikbare gegevens en anderzijds met
de aard van de stochast. De doorlatendheid van het watervoerende pakket heeft een
grote spreiding (1 tot 35 m/dag). Deze waarde is overgenomen uit de DINO-database
[ref 41]. Ook de dikte van de deklaag heeft, mede vanwege de geringe dichtheid van
het grondonderzoek, een relatief grote spreiding. Dit wordt mede veroorzaakt doordat
voor een groot aantal vakken geen of een zeer klein aantal boringen beschikbaar zijn,
zodat de onzekerheid over de ondergrondeigenschappen groot is. Voor deze
dijkvakken is de dikte van de deklaag bepaald aan de hand van de dikte over het
gehele historische dijkvak.
De bovengenoemde spreidingen hebben een invloed op de berekende faalkans. Als de
onzekerheden over de ondergrond groot zijn, worden bij de faalkansberekeningen
kansen toegekend aan sterk uiteenlopende ondergrondeigenschappen. Uit
grondonderzoek kan blijken dat de ondergrond in werkelijkheid gunstiger of
ongunstiger is dan op voorhand mogelijk werd geacht. De faalkans kan na aanvullend
onderzoek dus groter of kleiner uitvallen. Uit gevoeligheidsanalyses is gebleken dat de
berekende faalkansen weliswaar kunnen veranderen, maar dat te verwachten is dat de
relatief grote faalkansen ook na aanvullend onderzoek relatief groot zullen blijven.
Het gehanteerde kwelslootpeil heeft een zeer grote invloed op de berekende
faalkansen. Dit komt mede doordat de decimeringshoogte slechts 0,40 m bedraagt.
Tijdens maatgevende omstandigheden is het slootpeil in de teensloten onzeker. Het
waterschap heeft geen protocol om het slootpeil tijdens maatgevende omstandigheden
op te zetten. Het winterpeil dat is vastgesteld voor de verschillende peilgebieden ligt
voor een groot deel van de dijkvakken lager dan de bodem van de sloot. Het
vastgestelde winterpeil is voor deze vakken geen goed uitgangspunt. In de definitieve
berekening is, in overleg met het waterschap, aangenomen dat er minimaal 0,5 m
water in de sloot staat. De onderbouwing van deze 0,5 m is opgenomen in het
achtergrondrapport [ref 2]. Voor de vakken waar het vastgestelde winterpeil hoger is
dan dit aangenomen peil is gerekend met het winterpeil.
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De onzekerheid in de kwelweglengte hangt uitsluitend samen met de onzekerheid
omtrent de aanwezigheid van een afdekkende kleilaag in het voorland. De onzekerheid
in de afstand tussen de buitenteen en het uittredepunt is, vanwege de grote dichtheid
van de dwarsprofielen (elke 10 m), erg klein. Het uittredepunt is door de aanwezigheid
van een teensloot met grote zekerheid aan te wijzen, dit geldt niet voor het
intreepunt. De onzekerheid over de aanwezigheid van klei in het voorland heeft grote
invloed op de faalkans van specifieke vakken. Voor het zwakste vak is wel voldoende
informatie over de samenstelling van het voorland beschikbaar. Op ringniveau heeft
het voorland daarom een minder grote invloed.
Voor de korreldiameter van de eerste zandlaag (D70) is voor het grootste deel van de
dijkring uitgegaan van lokale korrelverdelingen. De onzekerheid over de
korreldiameter is, zeker vergeleken met andere dijkringen, relatief klein. Uitzondering
hierop zijn de trajecten langs het Wilhelminakanaal en de Amertak waar geen
bruikbare lokale korrelverdelingen beschikbaar zijn.
Voor de hele dijkring geldt dat er bij het waterschap geen peilbuisgegevens
beschikbaar zijn. Voor de zandlaag onder de deklaag is aangenomen dat deze
onderdeel is van het watervoerend pakket. Voor enkele vakken in het westen van de
dijkring zijn er aanwijzingen dat deze zandlaag mogelijk niet of slechts beperkt
watervoerend is. Een enkele sondering laat zeer dunne kleilaagjes zien in de eerste
meters van het zandpakket. De aanname dat deze zandlaag watervoerend is heeft
grote invloed op de kans op opbarsten en daarmee op de faalkans van de betreffende
dijkvakken. In de toetsing is veiligheidshalve aangenomen dat de zandlaag
watervoerend is.
Door het waterschap zijn geen zandmeevoerende wellen geconstateerd tijdens recente
hoogwaters. Tijdens hoogwater treedt er in het oosten van de dijkring wel veel kwel
op, met name bij de dijkvakken langs de Amertak.
Macrostabiliteit binnenwaarts
Het faalmechanisme stabiliteit binnenwaarts is het dominante faalmechanisme. De
faalkans op ringniveau bedraagt circa 1/110 per jaar. In het kader van dit project zijn
nieuwe stabiliteitsberekeningen opgezet, omdat deze niet beschikbaar waren. Tevens
is een proevenverzameling opgesteld voor de grondparameters.
In de toetsing hebben de historische dijkvakken P18 en P19 het veiligheidsoordeel
goed gekregen. De historische dijkvakken P18 en P19 zijn gelegen langs het Hollands
Diep tussen Willemstad en Noordschans. Het veiligheidsoordeel uit de toetsing is
gebaseerd op het ontwerprapport en niet op gedetailleerde stabiliteitsberekeningen
van de daadwerkelijk aanwezige dijk. Dat de faalkans voor macrostabiliteit
binnenwaarts van deze dijkvakken relatief groot is, past bij het beeld van de
beheerder, het oordeel van de geotechnische experts van VNK2 en de resultaten van
de uitgevoerde stabiliteitsberekeningen. Het binnentalud is over het gehele traject
circa 1:2, in de ondergrond is een veenlaag aanwezig. Op het binnentalud zijn lokaal
kleine afschuivingen waargenomen. In de asfaltweg op de kruin van de dijk is een
grote lengtescheur waargenomen, zie Figuur 22. De relatie tussen deze langsscheur en
de macrostabiliteit van het binnentalud dient overigens nog onderzocht te worden.
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Figuur 22: Binnentalud van historisch dijkvak P19 (links), scheur in de asfaltweg op de kruin van
historisch dijkvak P18 (rechts).

Na het uitvoeren van uitgebreide gevoeligheidsanalyses voor dijkvak 13 (zie hoofdstuk
7) is de meest realistische schematisatie meegenomen in de berekening van het
overstromingsrisico. Naast de gevoeligheidsberekeningen is ook een bewezen sterkte
analyse uitgevoerd. Dit heeft echter niet geleid tot een aanpassing van de berekende
faalkans.
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam
De golfreducerende werking van het aanwezige voorland heeft een grote invloed op de
berekende faalkans voor het faalmechanisme beschadiging bekleding en erosie
dijklichaam. In dat geval mag op een aantal locaties worden aangenomen dat de kans
op een dijkdoorbraak door het falen van de bekleding nihil is (zie het
achtergrondrapport [ref 2] voor verdere details). De faalkans op ringniveau voor dit
faalmechanisme is dan circa 1/4.500 per jaar. De faalkans op ringniveau zonder het
meenemen van golfreducerende werking van het voorland bedraagt circa 1/300 per
jaar.
Voor het geval waarin de invloed van het voorland wordt meegenomen domineren de
dijkvakken 4 (P16020,4-P16024) en 37 (P26000-P26010,5) de faalkans voor het
faalmechanisme beschadiging bekleding en erosie dijklichaam op ringniveau . De
faalkansen zijn hier dan respectievelijk 1/14.000 en 1/16.000 jaar.
De harde bekledingenmodule van PC-Ring geeft niet altijd realistische uitkomsten. Bij
een deel van de vakken met harde bekleding is daarom de harde bekleding niet
meegenomen in de definitieve berekening van de faalkans. Dit geldt bijvoorbeeld voor
harde bekledingen die nagenoeg horizontaal liggen. Daar is immers een zeer kleine
faalkans te verwachten.
In hoofdstuk 7 (gevoeligheidsberekeningen) zijn de resultaten opgenomen van
berekeningen waarbij de invloed van het voorland buiten beschouwing is gelaten.
3.4.3

Overzicht faalkansen dijken
In Figuur 23 is een overzicht opgenomen van de verdeling van de berekende
faalkansen op vakniveau langs de dijkring. In de figuur zijn de minder sterke
dijkvakken duidelijk waarneembaar. Voor een overzicht van de getalswaarden van de
berekende faalkansen per vak en faalmechanisme wordt verwezen naar Tabel 10 en
Bijlage D.
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Figuur 23: Overzicht faalkansen per vak voor de dijken8.

3.4.4

Faalkansen kunstwerken
In deze paragraaf wordt voor alle doorgerekende kunstwerken een beeld gegeven van
de faalkansen. Op basis van een screening is per kunstwerk per mechanisme bepaald
of een bijdrage aan de faalkans wordt verwacht. De faalmechanismen en kunstwerken
waarvan geen bijdrage wordt verwacht zijn niet geschematiseerd in PC-Ring. De
faalkans van de niet beschouwde faalmechanismen wordt geacht kleiner te zijn dan
1/200.000 per jaar (0,01 maal de normfrequentie van dijkring 34). De faalkansen voor
het faalmechanisme overloop en golfoverslag, die voor sommige kunstwerken in het
dijkenspoor zijn bepaald, worden hierbij meegenomen. In Tabel 10 is per kunstwerk
en per faalmechanisme de faalkans opgenomen. Daarnaast is ook de faalkans voor het
gehele kunstwerk opgenomen. Onderstaand overzicht is tevens opgenomen in Bijlage
D.
Kunstwerk
naam en type

Gemaal
Tonnekreek

Faalkans ( per jaar)
OO

NS

OA

SS

Gecombineerd

1/40.000

<1/1.000.000

1/5.500

<1/200.000

1/5.500

Gemaal
Moerdijk

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/200.000

<1/1.000.000

Gemaal
(hoofdriool)
Hollands Diep

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/200.000

<1/200.000

<1/1.000.000

Gemaal
Schuddebeurs

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

8

Op de locaties waar de groene lijn dunner zijn geen PC-Ring berekeningen uitgevoerd maar is de faalkans onderbouwd
middels een vergelijking met de omliggende dijkvakken.
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Kunstwerk
naam en type

Gemaal
Horsten

Faalkans ( per jaar)
OO

NS

OA

SS

Gecombineerd

1/140.000

<1/200.000

<1/200.000

1/20.500

1/21.000

Inlaatsluis
Westbeer
Willemstad

<1/1.000.000

<1/200.000

<1/200.000

1/370.000

1/370.000

Stadsesluis
Willemstad

1/660.000

<1/1.000.000

<1/200.000

<1/200.000

<1/1.000.000

1/24.000

1/18.000

<1/200.000

<1/200.000

1/18.000

Inlaat
Herengracht

1/710.000

<1/200.000

<1/1.000.000

1/11.000

1/11.000

Inlaatduiker
Oosterhout

<1/1.000.000

1/472.000

<1/200.000

<1/1.000.000

1/472.000

Keersluis Lage
Zwaluwe

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/200.000

<1/200.000

<1/1.000.000

Schutsluis
Roode Vaart

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/200.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

Amersluis

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

Bovensluis

Tabel 10:

Overzicht faalkansen [ref 34]; Aanduiding faalmechanismen: OO =
Overloop/Overslag; NS = Niet-sluiten; OA = Onder- en Achterloopsheid; SS =
Sterkte en Stabiliteit

Zoals in tabel 10 is te zien heeft gemaal Tonnekreek van alle kunstwerken in dijkring
34 de grootste bijdrage aan de overstromingskans. Het dominante faalmechanisme is
onder- en achterloopsheid. Met name achterloopsheid is van belang.
Het tweede dominante kunstwerk is inlaat Herengracht als gevolg van een relatief
grote faalkans op het faalmechanisme “sterkte en stabiliteit”. De relatief grote faalkans
wordt bepaald door de aangenomen sterktereductie van de hoogwaterkerende houten
schuif. De werkelijke sterktereductie is niet bekend, nader onderzoek hierna is
noodzakelijk.
3.5

Dominante vakken en faalmechanismen
Een overzicht van de 10 dijkvakken met de grootste faalkansen is opgenomen in Tabel
11. Tevens is aangegeven welk faalmechanisme dominant is. In de top 10 komen
alleen de faalmechanismen opbarsten en piping en macrostabiliteit binnenwaarts voor.
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Dijkvak

Historisch
dijkvak

Van
(km)

Tot
(km)

Faalkans

Dominant faalmechanisme

13

P19

1,60

2,40

1/140

Macrostabiliteit binnenwaarts

45

P27

1,65

2,34

1/390

Opbarsten en piping

4

P16

2,04

2,40

1/790

Opbarsten en piping

50

P32

3,75

4,41

1/1400

Opbarsten en piping

40

P26

3,40

4,40

1/1500

Opbarsten en piping

10

P18

2,75

3,86

1/1500

Macrostabiliteit binnenwaarts

11

P19

0,00

0,85

1/2300

Macrostabiliteit binnenwaarts

08

P18

0,50

1,75

1/2300

Macrostabiliteit binnenwaarts

09

P18

1,75

2,75

1/2400

Macrostabiliteit binnenwaarts

12

P19

0,85

1,60

1/2400

Macrostabiliteit binnenwaarts

(per jaar)

Tabel 11: Overzicht faalkansen van de 10 maatgevende dijkvakken.

Het dijkvak met de grootste faalkans is dijkvak 13. De faalkans van het dijkvak is
nagenoeg gelijk aan de faalkans van het faalmechanisme macrostabiliteit
binnenwaarts. De overige faalmechanismen hebben een zeer kleine bijdrage aan de
vakkans van dijkvak 13. Voor het één na zwakste dijkvak is de faalkans van het
dijkvak nagenoeg gelijk aan de faalkans van het faalmechanisme opbarsten en piping.
Ook voor dit dijkvak geldt dat de overige faalmechanismen een zeer kleine bijdrage
hebben aan de vakkans.
De faalkans op vakniveau (1/140 per jaar) ligt relatief dichtbij de faalkans op
ringniveau (>1/100 per jaar). De ringkans wordt voor circa 75% bepaald door de
faalkansen van de slechtste 5 vakken.
De historische dijkvakken P18 en P19 (vakken 13, 10,11, 8, 9 en 12 in Tabel 11) zijn
in de toetsing goedgekeurd op basis een beoordeling van de uitgangspunten van het
‘uitgekiende’ ontwerp van de waterkering. Er zijn in de toetsing dus geen
stabiliteitsberekeningen uitgevoerd voor de actuele, lokale situatie. In VNK2 zijn niet
de uitgangspunten van het ontwerp beschouwd maar zijn faalkansberekeningen
uitgevoerd voor de daadwerkelijk aanwezige kering. De berekende faalkansen zijn
relatief groot. Zoals eerder besproken in paragraaf 3.4.2 passen de berekende
faalkansen bij het beeld van de beheerder, het oordeel van de geotechnische experts
van VNK2 en de resultaten van andere stabiliteitsberekeningen.
Dijkvak 45, het tweede vak in Tabel 11, is in de toetsing goedgekeurd ten aanzien van
het faalmechanisme opbarsten en piping. Voor het dijkvak is een dijkontwerp
opgesteld op basis van de rekenregel van Sellmeijer. Daarbij is uitgegaan van een
binnenwaterstand die 1m hoger is (meer dan twee decimeringhoogtes) dan waarmee
in VNK2 is gerekend. In de VNK2-analyse is op aangeven van de beheerder het
winterpeil gehanteerd als binnenwaterstand. Dit peil wordt realistischer geacht dan een
peil dat 1m hoger is. Indien de binnenwaterstand 1m hoger is, is de berekende
faalkans 1/26.000 per jaar. Voor nadere achtergronden wordt verwezen naar het
achtergrondrapport [ref 2].
De overige dijkvakken in Tabel 11 (vakken 4, 50 en 40) zijn in de toetsing
goedgekeurd. De faalkansen van deze vakken variëren van 1/790 tot 1/1.500 per jaar.
De ordegroottes van deze berekende faalkansen zijn niet direct strijdig met het beeld
uit de toetsing. In de vigerende toetsregel voor opbarsten en piping wordt immers
geen rekening gehouden met het lengte-effect: het betreft een beoordeling op
vakniveau.
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4

De gevolgen van overstromingen per doorbraaklocatie

4.1

Aanpak en uitgangspunten

4.1.1

Algemeen
De gevolgen van een overstroming worden bepaald door de kenmerken van de
overstroming en de kwetsbaarheid van de getroffen objecten of personen. In VNK2
worden de overstromingskenmerken berekend met behulp van overstromingsberekeningen. De overstromingsberekeningen voor dijkring 34 zijn uitgevoerd met
Delft-FLS (versie 2.55). De schade en slachtoffers zijn vervolgens berekend met
behulp van HIS-SSM (versie 2.5).
Bij de overstromingsberekeningen voor dijkring 34 zijn dezelfde uitgangspunten
gehanteerd als bij de andere dijkringen [ref 5]. De overstromingsberekeningen zijn
ook gebruikt in de kosten-batenanalyse die is uitgevoerd in het kader van het project
Waterveiligheid 21e Eeuw (WV21).
Omdat het overstromingspatroon en de gevolgen van een overstroming niet alleen
afhankelijk zijn van de doorbraaklocatie maar ook van de belastingcondities waarbij de
doorbraak plaatsvindt, worden in VNK2 meerdere mogelijke belastingcondities per
ringdeel beschouwd. In theorie zouden oneindig veel belastingcombinaties moeten
worden beschouwd. In de praktijk is dit echter onmogelijk. Er zijn daarom, per
doorbraaklocatie, alleen overstromingsberekeningen uitgevoerd met een
overschrijdingskans van 200 jaar, 2.000 jaar en 10.000 jaar [ref 3].
Uit de Hydra-modellen blijkt dat de maatgevende waterstand bij dijkring 34 zeer
waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een storm op zee. Dezelfde waterstand kan ook
veroorzaakt worden door een hoge afvoer op de rivier(het hoogwater duurt dan
langer), maar dat is minder waarschijnlijk. Zo is de bijdrage van een stormsituatie aan
waterstand met een overschrijdingsfrequentie van 1/2.000 per jaar over de hele lengte
van de primaire a-kering meer dan 80%. De afvoer op de Rijn en Maas heeft bij deze
omstandigheden een overschrijdingsfrequentie van minder dan 1/20 per jaar. Als het
hoogwater het gevolg is van een storm duurt de hoogwaterperiode relatief kort. Bij
een dijkdoorbraak kan er dan minder water het gebied instromen en zijn de gevolgen
kleiner (zie ook paragraaf 4.4.2). Omdat hoogwaters met een kans van ca. 0,8 het
gevolg zijn van stormsituaties is in de risicoanalyse uitgegaan van
overstromingsberekeningen die horen bij deze omstandigheden.
Ten aanzien van de bevolkingsgegevens en schadegegevens is uitgegaan van de
situatie in 2000, respectievelijk 2006. Na 2000/2006 heeft in het dijkringgebied geen
grootschalige woningbouw of andere ontwikkeling plaatsgevonden. Het feit dat gebruik
is gemaakt van de gegevens uit 2000/2006 leidt dus niet tot een onderschatting van
het overstromingsrisico.

4.1.2

Ringdelen
Een ringdeel omvat een gedeelte van de dijkring waarvoor het overstromingsverloop
onafhankelijk is van de exacte doorbraaklocatie. Voor dijkring 34 zijn 10 ringdelen
gedefinieerd (Figuur 24). Ringdeel 1 tot en met 6 liggen aan het Hollands Diep,
ringdeel 7 en 8 aan de Amer. Ringdeel 9 ligt deels aan de Amer en deels aan de
Amertak. Ringdeel 10 ligt aan de Amertak en Wilhelminakanaal. Voor 9 ringdelen zijn
breslocaties gedefinieerd en overstromingsberekeningen uitgevoerd. Bij ringdeel 4
(Industrieterrein Moerdijk) is de hoogteligging van het maaiveld dusdanig (meer dan 3
m + NAP), dat een doorbraak bij dit ringdeel onwaarschijnlijk wordt geacht.
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Voor een overzicht van de dijkvakken die in de verschillende ringdelen zijn gelegen,
wordt verwezen naar Bijlage C.

Figuur 24: Ringdelen dijkring 34, West-Brabant.

4.1.3

Hooggelegen lijnelementen
In het dijkringgebied zijn diverse hooggelegen lijnelementen aanwezig. Het betreft
compartimenteringskeringen en infrastructurele werken zoals wegen en spoorbanen.
Bij de overstromingsberekeningen is het uitgangspunt gehanteerd dat de hooggelegen
elementen standzeker zijn en hooguit kunnen overstromen. Dat uitgangspunt wordt
ook bij de andere dijkringen in VNK2 gehanteerd. Er is dus sprake van een landelijk
uniforme aanpak. De overstromingsberekeningen van VNK2 zijn overigens ook
gebruikt in het project WV21 en bij het opstellen van de provinciale risicokaart.
Onderbrekingen in de compartimenteringskeringen, zoals het Gat van Gaete, en
duikers en coupures zijn meegenomen in de overstromingsberekeningen. Voor de
locaties van deze doorgangen wordt verwezen naar het rapport van de Provincie
Noord-Brabant over het overstromingsmodel [ref 40]. De Tonnekreek, het Gat van den
Ham en de Roode Vaart zijn meegenomen in het model. Omdat de Roode Vaart tussen
relatief hoge regionale keringen ligt (NAP+2 tot 3 meter) is de kans dat de
overstroming zich via deze watergang zal verspreiden zeer klein zolang deze regionale
keringen niet bezwijken.
De standzekerheid van de lijnelementen is onzeker en niet gewaarborgd. De
hooggelegen elementen zijn immers niet genormeerd. Daarom zijn ook
overstromingsberekeningen beschouwd waarbij deze elementen uit het model zijn
verwijderd (paragraaf 4.4.1). Deze berekeningen zijn ontleend aan een in het verleden
uitgevoerde studie naar de compartimenteringskeringen in het dijkringgebied [ref 5,
7]. De resultaten van deze berekeningen geven aan dat de
compartimenteringskeringen wel een functie hebben, maar dat een reële kans op
bressen in deze keringen niet zal leiden tot een wezenlijk ander beeld van het
overstromingsrisico.
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De veronderstelde standzekerheid van de compartimenteringskeringen heeft dus geen
wezenlijke consequenties voor de conclusies en aanbevelingen van de uitgevoerde
risicoanalyse voor dijkring 34.
4.1.4

Evacuatie
De gevolgen zijn doorgerekend door rekening te houden met 4 evacuatiedeelscenario’s. Tabel 12 geeft een overzicht van deze evacuatie-deelscenario’s met de
bijbehorende ingeschatte kans van voorkomen [ref 42, 43]. De evacuatiefracties
drukken het percentage uit van de slachtoffers die kunnen worden geëvacueerd ten
opzichte van deelscenario “onverwachte overstroming – geen evacuatie”. De
conditionele kans is de kans dat bij een overstroming een evacuatie-deelscenario kan
worden uitgevoerd. Op basis van de kans van voorkomen kan een gewogen
gemiddelde worden berekend van de schade, aantal slachtoffers en getroffenen. De
evacuatie-deelscenario’s hebben effect op het aantal slachtoffers, maar (in beperkte
mate) ook op de berekende schade. Voertuigen en goederen worden immers naar
veilig gebied verplaatst.
De conditionele kansen van de evacuatie-deelscenario’s opgenomen in Tabel 12 zijn
toegepast in de basisberekening van het overstromingsrisico. De conditionele kansen
zijn overgenomen uit het benedenrivierengebied omdat de maatgevende waterstanden
horen bij een door storm gedomineerde hoogwatersituatie. De evacuatiefracties zijn,
vanwege de specifieke eigenschappen van het dijkringgebied, overgenomen van het
bovenrivierengebied. De afstand tot veilige gebieden is gering, waardoor een groot
deel van de mensen geëvacueerd kan worden. In de gevoeligheidsberekeningen is een
berekening uitgevoerd met de evacuatiefracties en conditionele kansen van het
bovenrivierengebied.
Evacuatie deelscenario’s

Evacuatiefractie

Conditionele
kans

1

Onverwachte overstroming, geen evacuatie

0,00

0,40

2

Onverwachte overstroming, ongeorganiseerde
evacuatie

0,59

0,44

3

Verwachte overstroming, ongeorganiseerde evacuatie

0,85

0,12

4

Verwachte overstroming, georganiseerde evacuatie

0,90

0,04

Tabel 12: Evacuatiefracties en conditionele kans voor vier evacuatie-deelscenario’s,
benedenrivieren / kust.

4.2

Resultaten overstromingsberekeningen per doorbraaklocatie
In de volgende sub-paragrafen wordt per ringdeel nader ingegaan op de
overstromingsverlopen en de gevolgen van de overstromingen. Per doorbraaklocatie
zijn figuren weergegeven van de maximale waterdiepten die optreden. Deze figuren
geven naast een indicatie van de waterdiepten, ook inzicht in het overstroomd
oppervlak bij het scenario. De schadebedragen zijn afgerond op 5 miljoen euro en de
aantallen slachtoffers op vijf personen. Bij elke overstromingsberekening wordt een
range in slachtofferaantallen genoemd. Dit is het effect van de doorgerekende
evacuatie-deelscenario’s. Het minimum van de range is het slachtofferaantal bij
evacuatie-deelscenario 4 (optimaal georganiseerde evacuatie), het maximum van de
range is het slachtofferaantal bij evacuatie-deelscenario 1 (geen evacuatie) (zie Tabel
12).
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Er wordt opgemerkt dat de gevolgen bij een overstromingsscenario groter kunnen zijn
dan de in dit hoofdstuk beschreven gevolgen. Er kunnen zich immers ook meervoudige
doorbraken voordoen, waarbij er bressen ontstaan op verschillende locaties
(bijvoorbeeld een bres vanuit de Waal en de Maas). In geval van een meervoudige
doorbraak zijn de gevolgen ongeveer gelijk aan de som van de gevolgen van per
ringdeel. De verklaring hiervoor is dat de getroffen gebieden per ringdeel niet of
nauwelijks overlappen.
Ringdeel 1: Doorbraaklocatie bij Willemstad
De breslocatie ligt even ten westen van het dorp Willemstad. In alle berekeningen blijft
het overstroomd gebied beperkt tot polder Ruigenhil. De dorpskernen van
Kloosterblok, Helwijk en Bovensluis overstromen, maar de dorpskern van Willemstad
niet. Deze is beschermd door de vestingmuren van Willemstad.
In de situatie met een buitenwaterstand van 1/2.000 per jaar staat 2 uur na de
doorbraak de woonkern van Kloosterblok onder water en een uur later is ook de
woonkern van Helwijk overstroomd. Acht uur na de doorbraak heeft het water het
dorp Bovensluis bereikt. De Ruigenhilpolder is binnen een dag compleet overstroomd.
Na een dag neemt de waterdiepte toe tot ongeveer 1,5 meter.

Schade [M€]

Slachtoffers
[min - max]

1/200 per jaar

60

0-5

1/2.000 per jaar

Bij een hogere terugkeertijd van de buitenwaterstand blijft het overstroomd gebied
nog steeds beperkt tot de Ruigenhilpolder en neemt de waterdiepte toe (Figuur 25).
Door de toename van de waterdiepte, is er ook een toename van de schade. Bij een
buitenwaterstand van 1/10.000 per jaar zijn de gevolgen in schade voor dijkring 34
circa 10% groter dan in de situatie met een buitenwaterstand van 1/2.000 per jaar. In
de situatie met een buitenwaterstand van 1/10.000 per jaar stroomt er niet veel meer
water in het gebied vergeleken met een situatie met buitenwaterstand van 1/2.000
per jaar (Figuur 25).

75

0-5

1/10.000 per
jaar

4.2.1

80

0-5

Geen water

0.5 - 1 m

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m

1-2m
2-3m

>3m

Figuur 25: Maximale waterdiepte en schade en slachtoffers bij een doorbraak bij Willemstadstad voor drie buitenwaterstanden.
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4.2.2

Ringdeel 2: Doorbraaklocatie ten oosten van Willemstad
Bij een doorbraak ten oosten van Willemstad, blijft het overstroomd gebied ook
beperkt tot de Ruigenhilpolder. De Ruigenhilpolder overstroomt echter niet in zijn
geheel, zoals bij een doorbraak ten westen van Willemstad. Reden hiervoor is dat het
verval over de bres bij een doorbraak ten oosten van Willemstad kleiner is dan bij een
doorbraak ten westen van Willemstad. Hierdoor stroomt er bij een doorbraak ten
oosten van Willemstad minder water het dijkringgebied in dan bij een doorbraak ten
westen van Willemstad. In vergelijking met een doorbraak ten westen van Willemstad
zijn de gevolgen in schade en slachtoffers, bij een doorbraak ten oosten van
Willemstad minder; van orde grootte maximaal 80 miljoen en 5 slachtoffers naar
maximaal 20 miljoen euro schade en geen slachtoffers (Figuur 26).
Bij een kleinere overschrijdingskans van de buitenwaterstand, neemt het overstroomd
gebied weliswaar toe, maar blijft nog wel beperkt tot de Ruigenhilpolder. De
waterdiepte neemt bij een kleinere overschrijdingskans ook toe (Figuur 26). Door de
toename van de waterdiepte, is er ook een toename van de schade. Bij een
buitenwaterstand van 1/10.000 per jaar zijn de gevolgen in schade voor dijkringgebied
34 circa 4 keer groter dan in de situatie met een buitenwaterstand van 1/200 per jaar.
Bij geen van de belastingsituaties worden slachtoffers verwacht (Figuur 26).
Schade

1/200 per jaar

5

0

1/2.000 per jaar

[min - max]

15

0

1/10.000 per jaar

[M€]

Slachtoffers

20

0

Legenda
Geen water

0.5 - 1 m

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m

1-2m
2-3m

>3m

Figuur 26: Maximale waterdiepte en schade en slachtoffers bij een doorbraak bij Willemstad
voor drie buitenwaterstanden.

4.2.3

Ringdeel 3: doorbraak bij Klundert
Bij een doorbraak in ringdeel 3 overstromen de Groote polder en de Nieuwe
Fijnaartpolder. In de situatie met een buitenwaterstand van 1/2.000 per jaar heeft het
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water 4 uur na de doorbraak de rand van het dorp Klundert bereikt. De oude
dorpskern van Klundert ligt wat hoger dan het omliggende maaiveld, waardoor deze
dorpskern niet overstroomt. De buitenwijken van Klundert overstromen wel. De
dorpen van Tonnekreek, Noordschans en Zwingelspaan komen ook onder water te
staan.
Bij een kleinere overschrijdingskans van de buitenwaterstand neemt de omvang van
het overstroomd gebied toe, en neemt ook de waterdiepte in het overstroomd gebied
toe (Figuur 27). Hierdoor is er ook een toename van de schade. Bij een
buitenwaterstand van 1/10.000 per jaar zijn de gevolgen in schade voor dijkring 34
circa 50% groter dan in de situatie met een buitenwaterstand van 1/2.000 per jaar. In
de situatie met een buitenwaterstand van 1/200 per jaar is de schade beperkt, omdat
er in die situatie bijna geen stedelijk gebied overstroomd. Het aantal slachtoffers is in
alle berekeningen ongeveer gelijk (Figuur 27).
Schade

Slachtoffers

1/200 per jaar

5

0

1/2.000 per jaar

[min - max]

40

0-5

1/10.000 per jaar

[M€]

60

0-5

Legenda
Geen water

0.5 - 1 m

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m

1-2m
2-3m

>3m

Figuur 27: Maximale waterdiepte en schade en slachtoffers bij een doorbraak bij Klundert voor
drie buitenwaterstanden.

4.2.4

Ringdeel 4: Geen doorbraaklocatie
Voor ringdeel 4 is geen doorbraaklocatie gedefinieerd. Het maaiveld (Industrieterrein
Moerdijk) ligt dusdanig hoog dat een doorbraak bij dit ringdeel onwaarschijnlijk wordt
geacht. De hoogteligging van het maaiveld is meer dan 3 meter, het toetspeil (1/2.000
per jaar) is 2,7 m + NAP met een decimeringshoogte van circa 0,4 m).
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Ringdeel 5: doorbraak bij Moerdijk-West
De breslocatie ligt ten westen van de A16. Bij een doorbraak op deze locatie
overstroomt het gebied tussen de A16 en A17 (Klaverpolder en Ketelpolder) en een
deel ten oosten van de A16 en ten zuiden van de A17. De grootste waterdiepten (tot
2,5m) zijn in de Klaver en Ketelpolder. Vrijwel direct na de doorbraak overstroomt een
deel van het stedelijk gebied van Moerdijk.
Bij een kleinere overschrijdingskans van de buitenwaterstand neemt het overstroomd
gebied ten westen van de A16 en ten zuiden van de A17 toe. (Figuur 28). Er is
hierdoor ook een toename van de schade. De toename is echter beperkt.
Bij een buitenwaterstand met een overschrijdingskans van 1/10.000 per jaar is de
schade circa 10% groter dan in de situatie met een buitenwaterstand van 1/2.000 per
jaar (de factor is 1,3 ten opzichte van de situatie met een buitenwaterstand van 1/200
per jaar). Deze toename is beperkt, doordat het verval tussen de buitenwaterstand en
de waterstand in de dijkring niet veel verschilt in de berekeningen. Het water blijft in
de Klaver-en Ketelpolder staan, en kan niet verder stromen. Het aantal slachtoffers is
in alle berekeningen ongeveer gelijk (Figuur 28).
Schade

1/200 per jaar

[min - max]

85

0-5

1/2.000 per jaar

[M€]

Slachtoffers

105

0-5

1/10.000 per jaar

4.2.5

110

0-5

Legenda
Geen water

0.5 - 1 m

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m

1-2m
2-3m

>3m

Figuur 28: Maximale waterdiepte en schade en slachtoffers bij een doorbraak bij Moerdijk-West
voor drie buitenwaterstanden.
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Ringdeel 6: doorbraak bij Moerdijk-Oost
De breslocatie ligt ten oosten van de A16. Bij een doorbraak op deze locatie
overstroomt het gebied tussen de Zevenbergsche Hoek, Hoge Zwaluwe, Lage Zwaluwe
en de A16 (Ketelpolder ten oosten van de A16, Oostgorspolder, polder Nieuwland en
de Groote Zonzeelsche polder, tot aan de spoorlijn). Het dorp van de Lage Zwaluwe
overstroomt bijna in zijn geheel en ook het dorp Blauwe Sluis komt onder water te
staan. De schade is bij een doorbraak in dit ringdeel hierdoor relatief groot. Achter de
overige ringdelen bevindt zich nauwelijks geconcentreerde bebouwing.
Bij een kleinere overschrijdingskans van de buitenwaterstand blijft het overstroomd
gebied nagenoeg gelijk. De waterdiepte neemt ook beperkt toe (Figuur 29). De
toename in de schade is hierdoor ook beperkt. Bij een buitenwaterstand van 1/10.000
per jaar zijn de gevolgen in schade voor dijkring 34 circa 10% groter dan in de situatie
met een buitenwaterstand van 1/200 per jaar. Deze toename is beperkt, doordat het
verval tussen de buitenwaterstand en de waterstand in de dijkring niet veel verschilt in
de berekeningen. Het water blijft in de polder staan. Het aantal slachtoffers is in alle
berekeningen ongeveer gelijk (Figuur 29).
Schade

Slachtoffers

1/200 per jaar

[min - max]

145

0-10

1/2.000 per jaar

[MЄ]

150

0-10

1/10.000 per jaar

4.2.6

155

0-10

Legenda
Geen water

0.5 - 1 m

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m

1-2m
2-3m

>3m

Figuur 29: Maximale waterdiepte en schade en slachtoffers bij een doorbraak bij Moerdijk-Oost
voor drie buitenwaterstanden.
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4.2.7

Ringdeel 7: doorbraak bij Lage Zwaluwe
Bij een doorbraak in ringdeel 7 overstroomt de Nieuwe Zwaluwe Polder. Dit is het
gebied dat ten oosten wordt begrensd door het water Haven, in het zuiden door het
dorp Hooge Zwaluwe, en in het westen door de dorpen Gaete en Lage Zwaluwe.
Bij een kleinere overschrijdingskans van de buitenwaterstand blijft het overstroomd
gebied gelijk. De waterdiepte neemt wel toe (Figuur 30). De toename in de schade is
hierdoor ook beperkt. Bij een buitenwaterstand van 1/10.000 per jaar zijn de gevolgen
in schade voor dijkring 34 ongeveer gelijk aan de gevolgen bij een buitenwaterstand
van 1/2.000 jaar en circa 10% groter dan in de situatie met een buitenwaterstand van
1/200 per jaar. Deze toename is beperkt, doordat het verval tussen de
buitenwaterstand en de waterstand in de dijkring niet veel verschilt in de
berekeningen. Het water blijft in de polder staan. Het aantal slachtoffers is in alle
berekeningen ongeveer gelijk (Figuur 30).
Schade

35

0

1/2.000 per jaar

[min - max]

40

0-5

1/10.000 per jaar

1/200 per jaar

[M€]

Slachtoffers

40

0-5

Legenda
Geen water

0.5 - 1 m

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m

1-2m
2-3m

>3m

Figuur 30: Maximale waterdiepte en schade en slachtoffers bij een doorbraak bij Lage Zwaluwe
voor drie buitenwaterstanden.

4.2.8

Ringdeel 8: doorbraak bij Drimmelen-West
Bij een doorbraak in ringdeel 8 overstromen een aantal polders ten westen van het
dorp Drimmelen en ten oosten van het water Haven: Polder Kleine Koekoek, Polder
Noorder Koekoek, Polder Zuider Koekoek, Polder den Bot, Nieuwe Mariapolder, Ritsche
Polder, Brandpolder Polder Oudgors, Hamplaat Spergiepolder en Oudblaspolder. Er
overstroomt nagenoeg geen stedelijk gebied; de schade is daarom beperkt en er
worden geen slachtoffers verwacht. Bij een kleinere overschrijdingskans van de
buitenwaterstand blijft het overstroomd gebied gelijk.
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De waterdiepte neemt wel toe (Figuur 31). Dit is echter zo beperkt dat dit geen
weerslag heeft in de schade of het aantal slachtoffers in de berekeningen (Figuur 31).
Schade

Slachtoffers

1/200 per jaar

10

0

1/2.000 per jaar

[min - max]

10

0

1/10.000 per jaar

[M€]

10

0

Legenda
Geen water

0.5 - 1 m

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m

1-2m
2-3m

>3m

Figuur 31: Maximale waterdiepte en schade en slachtoffers bij een doorbraak bij Drimmelen-West
voor drie buitenwaterstanden.

4.2.9

Ringdeel 9: doorbraak bij Drimmelen-Oost
Bij een doorbraak in ringdeel 9 overstroomt het gebied ten zuiden van de Hamplaat,
Ribsche polder en Spergiepolder en ten noorden van de spoorlijn. Er overstroomt
nagenoeg geen stedelijk gebied; de schade is daarom beperkt en er worden weinig
slachtoffers verwacht.
Bij een kleinere overschrijdingskans van de buitenwaterstand blijft het overstroomd
gebied gelijk. De waterdiepte neemt wel toe (Figuur 32). De toename in de schade is
hierdoor ook beperkt. Bij een buitenwaterstand van 1/10.000 per jaar zijn de gevolgen
in schade voor dijkring 34 circa 30% groter dan in de situatie met een
buitenwaterstand van 1/200 per jaar. Deze toename is beperkt, doordat het verval
tussen de buitenwaterstand en de waterstand in de dijkring niet veel verschilt in de
berekeningen. Het water blijft in de polder staan. Het aantal slachtoffers is in alle
berekeningen ongeveer gelijk (Figuur 32).
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Schade

Slachtoffers

1/200 per jaar

30

0-5

1/2.000 per jaar

[min - max]

40

0-5

1/10.000 per jaar

[M€]

40

0-5

Legenda
Geen water

0.5 - 1 m

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m

1-2m
2-3m

>3m

Figuur 32: Maximale waterdiepte en schade en slachtoffers bij een doorbraak bij Drimmelen-Oost
voor drie buitenwaterstanden.

4.2.10 Ringdeel 10: doorbraak bij het Wilhelminakanaal
Voor een doorbraak in ringdeel 10 zijn berekeningen gemaakt met een breslocatie
gelegen ten zuiden van de A59, bij het industrieterrein van Weststad III. Het
industrieterrein Weststad III overstroomt, waarna het water over de Weststadweg in
de Westpolder komt. Het water staat tegen de A59 aan. Ten zuiden en ten zuidoosten
van Made overstroomt de A59 en komt het water ook ten noorden van de A59.
Opvallend is dat in de berekeningen in de situatie met een buitenwaterstand van
1/2.000 jaar de gevolgen in de schade en slachtofferaantallen groter zijn dan in de
situatie met een buitenwaterstand van 1/10.000 per jaar (Figuur 33). Vanuit de
randvoorwaarden gezien is dit niet te verwachten. Reden voor het verschil is dat in de
berekening van 1/2.000 jaar de doorbraak eerder start dan in de berekening van
1/10.000 per jaar. De berekende schade is hangt sterk af van de hoeveelheid water
die het getroffen gebied instroomt. Doordat de doorbraak een tijdstap eerder start
stroomt er meer water het gebied binnen en is de schade significant groter.
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Schade

Slachtoffers

1/200 per jaar

75

0

1/2.000 per jaar

[min - max]

100

0

1/10.000 per jaar

[M€]

80

0

Legenda
Geen water

0.5 - 1 m

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m

1-2m
2-3m

>3m

Figuur 33: Maximale waterdiepte en schade en slachtoffers bij een doorbraak bij
Wilhelminakanaal voor drie buitenwaterstanden.

4.3

Meervoudige doorbraken
Voor dijkring 34 is het maximaal scenario samengesteld op basis van de maximale
waterdiepten van de basisberekeningen (zie paragraaf 4.2). In Figuur 34 is de
maximale waterdiepte in het maximaal scenario weergegeven. In dit scenario is
uitgegaan van een doorbraak in elk ringdeel, uitgezonderd ringdeel Moerdijk waar,
door het brede en hooggelegen voorland, geen bres kan optreden. De schade in het
maximaal scenario in dijkring 34 bedraagt 0,5 miljard euro, gecombineerd met 5-30
slachtoffers.
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Legenda
Geen water
0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1-2m
2-3m
>3m

Figuur 34: Maximale waterdiepte en schade en slachtoffers bij het maximale scenario, dijkring
34.

Volgens de officiële lijst van het Rode Kruis zijn in 1953 in West-Brabant 252
slachtoffers gevallen [ref 41]. Tabel 13 geeft een overzicht van het aantal slachtoffers
dat is gevallen, uitgesplitst naar gemeente, volgens de gemeentelijke indeling van
1953. In 1953 zijn de grootste aantallen mensen overleden in de gemeenten: Fijnaart
en Heiningen, Halsteren en Nieuw-Vossemeer. Deze gemeenten overstromen niet
vanuit de primaire a-kering, maar vanuit de huidige categorie c-kering. In Figuur 35 is
de ruimtelijke spreiding van de slachtoffers over het dijkringgebied weergegeven.
Gemeente

Aantal slachtoffers in 1953

Dinteloord en Prinsland

7

Fijnaart en Heiningen

76

Halsteren

68

Hooge- en Lage Zwaluwe

2

Klundert

17

Nieuw-Vossemeer

50

Rilland-Bath

12

Steenbergen en Kruisland

10

Terheijden

1

Willemstad

2

Zevenbergen

7

Totaal

252

Tabel 13:

Overzicht aantal slachtoffers per gemeente die in 1953 in West-Brabant zijn gevallen.
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Legenda
Aantal slachto ffers in 1953
0 - 10
10 - 20
20 - 50
50 - 75
> 75

Figuur 35: Aantal slachtoffers dat in 1953 in dijkring 34 is gevallen per gemeente.

De volgende gemeenten zijn overstroomd in 1953 en worden ook getroffen bij het
maximale scenario: Hooge en Lage Zwaluwe, Klundert, Made en Drimmelen en
Willemstad. In deze gemeenten zijn in 1953, 21 mensen overleden. Dit komt goed
overeen met het berekende aantal slachtoffers bij het maximale scenario.
4.4

Resultaten gevoeligheidsanalyses

4.4.1

De standzekerheid van compartimenteringskeringen
De overstromingsberekeningen die in de vorige paragraaf zijn gepresenteerd berusten
op de veronderstelling dat alle compartimenteringskeringen standzeker zijn (zie ook
paragraaf 4.1.3). Als deze keringen niet standzeker zijn, zullen het overstroomd
oppervlak en de economische schade groter zijn dan in de vorige paragraaf is
beschreven.
In Figuur 38 tot Figuur 45 is per ringdeel een overzicht gegeven van de maximale
waterdiepte en de schade mèt en zόnder compartimenteringskeringen (alleen voor
ringelen 1, 5 en 10, doorbraken bij Willemstad, Moerdijk-West en het
Wilhelminakanaal, waren geen overstromingsberekeningen beschikbaar). De
onderliggende overstromingsberekeningen zijn ontleend aan een studie naar
compartimenteringskeringen in dijkringgebied 34 [ref 5, 7]. Omdat bij deze
berekeningen alleen de economische schades waren gerapporteerd en de
slachtofferaantallen hoe dan ook relatief klein zijn, worden de slachtofferaantallen in
het vervolg van deze paragraaf buiten beschouwing gelaten.
Bij de berekeningen ‘mèt compartimenteringskeringen’ is steeds aangenomen dat de
compartimenteringskeringen standzeker zijn maar wel kunnen overlopen [ref 7], zoals
dat ook in de voorgaande paragraaf het geval was. Bij de berekeningen ‘zόnder
compartimenteringskeringen’ zijn compartimenteringskeringen over grote lengtes
verwijderd uit het overstromingsmodel (Figuur 36). Ook zijn
overstromingsberekeningen gemaakt voor een situatie waarin de spoordijk in het
oostelijk deel van het dijkringgebied is verwijderd (Figuur 37). Dat is gedaan door de
hoogte van de compartimenteringskeringen en de spoordijk gelijk te stellen aan de
hoogte van het omliggende maaiveld [ref 7].
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Figuur 36: De compartimenteringskeringen die uit het model zijn verwijderd bij de
overstromingsberekeningen ‘zonder compartimenteringskeringen’.

Figuur 37: De uit het model verwijderde spoordijk bij een van de gevoeligheidsberekeningen.

De modellering ‘zonder compartimenteringskeringen’ is zeer conservatief. De
compartimenteringskeringen zijn immers geheel weggedacht. Ook als de
compartimenteringskeringen niet standzeker zijn, zullen ze het instromende water
sterk afremmen. Voordat er een bres ontstaat, zal er eerst een verval over de
keringen moeten ontstaan. En als ze doorbreken, zullen er bressen ontstaan met
beperkte lengtes (geen honderden meters). Ook als de compartimenteringslocaties op
een aantal locaties bezwijken, zullen ze ervoor zorgen dat het water zich minder snel
en ver door het gebied kan verspreiden.
De overstromingsberekeningen zijn gebaseerd op de maatgevende afvoer van de Maas
(3.800m3/s). Ze komen daarmee niet overeen met de berekeningen die in de
voorgaande paragraaf zijn gepresenteerd.
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De gevolgen (bij de standzekere compartimenteringskeringen) wijken dan ook af. Hier
zijn echter niet zozeer de absolute uitkomsten van belang, als wel de verschillen in de
uitkomsten met en zonder compartimenteringskeringen. De invloed van de
compartimenteringskeringen is overigens groter bij de in deze paragraaf beschouwde
belastingsituatie. Een hoogwater dat wordt veroorzaakt door een hoge rivierafvoer
duurt immers relatief lang, zodat er bij een dijkdoorbraak langduriger water het gebied
in kan stromen. Deze belastingsituatie is minder waarschijnlijker dan de
belastingsituaties die ten grondslag liggen aan de resultaten van de voorgaande
paragraaf (zie ook paragraaf 4.1).
Met

Zonder

compartimenteringskeringen

compartimenteringskeringen

13

14

Maximale
waterdiepte

Schade
[M€]
Verschil

Factor 1,08

Figuur 38: Maximale waterdiepte en schade bij een doorbraak ten oosten van Willemstad
(ringdeel 2), met en zonder standzekere compartimenteringskering.
Met compartimenterigskeringen

Zonder
compartimenteringskeringen

Maximale
waterdiepte

Schade

36

36

[M€]
Verschil

Factor 1,0

Figuur 39: Maximale waterdiepte en schade bij een doorbraak bij Klundert (ringdeel 3), met en
zonder standzekere compartimenteringskering.
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Met compartimenteringskeringen

Zonder
compartimenteringskeringen

Maximale
waterdiepte

Schade

138

160

[M€]
Verschil

Factor 1,16

Figuur 40: Maximale waterdiepte en schade bij een doorbraak bij Moerdijk-Oost (ringdeel 6), met
en zonder standzekere compartimenteringskering. Bij de berekening met standzekere
compartimenteringskering is aangenomen dat het zg. Gat van Gaete gesloten is. De
kering is dan niet onderbroken.
Met compartimenteringskeringen

Zonder
compartimenteringskeringen

Maximale
waterdiepte

Schade

59

187

[M€]
Verschil

Factor 3,17

Figuur 41: Maximale waterdiepte en schade bij een doorbraak bij Lage Zwaluwe (ringdeel 7), met
en zonder standzekere compartimenteringskering.
Met compartimenteringskeringen

Zonder
compartimenteringskeringen

Maximale
waterdiepte

Schade

25

67

[M€]
Verschil

Factor 2,68

Figuur 42: Maximale waterdiepte en schade bij een doorbraak bij Drimmelen-West (ringdeel 8),
met en zonder standzekere compartimenteringskering aan de noordzijde (zonder
spoordijk).
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Met

Zonder compartimenteringskering

compartimenteringskeringen en

(aan noordzijde) en zonder

met spoordijk

spoordijk (aan zuidzijde)

63

90

Maximale
waterdiepte

Schade
[M€]
Verschil

Factor 1,43

Figuur 43: Maximale waterdiepte en schade bij een doorbraak bij Drimmelen-Oost (ringdeel 9),
met en zonder standzekere compartimenteringskering ten noorden van Made (en ten
oosten van Lage Zwaluwe).
Met

Zonder

compartimenteringskeringen

compartimenteringskeringen (aan
zuidzijde) en zonder spoordijk
(aan zuidzijde)

Maximale
waterdiepte

Schade

85

228

[M€]
Verschil

Factor 2,68

Figuur 44: Maximale waterdiepte en schade bij een doorbraak bij Drimmelen-Oost (ringdeel 9),
met en zonder standzekere compartimenteringskering aan de zuidzijde (en zonder
spoordijk). Het zuidelijk deel van de compartimenteringskering betreft het deel dat aan
beide zijden aansluit op het hoger gelegen Made (dat is gelegen op een zandrug).
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Met

Zonder compartimenterings-

compartimenteringskeringen

keringen (aan noord- en zuidzijde)
en zonder spoordijk (aan zuidzijde)

Maximale
waterdiepte

Schade

85

221

[M€]
Verschil

Factor 2,48

Figuur 45: Maximale waterdiepte en schade bij een doorbraak bij Drimmelen-Oost (ringdeel 9),
met en zonder standzekere compartimenteringskeringen aan de noord- en zuidzijde
(en zonder spoordijk). Het zuidelijk deel van de compartimenteringskering betreft het
deel dat aan beide zijden aansluit op het hoger gelegen Made (dat is gelegen op een
zandrug).

In aanvulling op bovenstaande gevoeligheidsberekeningen zijn in Figuur 46 nog de
resultaten getoond van overstromingsberekeningen voor ringdeel 8, Drimmelen-West,
waarbij er een bres ontstaat in de compartimenteringskering aan de westzijde [ref 3].
Bij deze berekeningen is uitgegaan van de belastingsituatie die in de vorige paragraaf
is beschouwd. Wanneer de compartimenteringskering bezwijkt en de Zwaluwepolder
overstroomt, is de schade 4,5 maal zo groot ten opzichte van de schade bij de situatie
waarbij deze kering niet bezwijkt.
Schade
[M€]

Slachtoffers
[min - max]

1/2.000 per jaar

Secundaire kering is standvast

10

0

45

0-5

1/2.000 per jaar

Secundaire kering bezwijkt

Figuur 46: Maximale waterdiepte en schade en slachtoffers bij een doorbraak bij Drimmelen-West
(ringdeel 8) voor een buitenwaterstand van 1/2.000 per jaar voor een situatie met een
standzekere regionale kering (boven) en een regionale kering die bezwijkt (onder).
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De gevoeligheidsberekeningen laten zien dat de standzekerheid van lijnvormige
elementen (compartimenteringskeringen en spoordijk) van invloed is op de gevolgen
van overstromingen in dijkring 34. Desondanks is het niet te verwachten dat het beeld
van het risico in de VNK2-analyse wezenlijk wordt vertekend wanneer de kansen op
bressen in deze elementen buiten beschouwing worden gelaten.
Ten eerste is er bij de gevoeligheidsanalyses over grote lengtes uitgegaan van de
totale afwezigheid van de compartimenteringskeringen. Dat is een zeer pessimistisch
uitgangspunt waardoor de invloed van de eventuele niet-standzekerheid van de
compartimenteringskeringen wordt overschat. Ook als de compartimenteringskeringen
niet standzeker zijn, zullen ze het instromende water immers sterk vertragen.
Uiteraard geldt andersom dat het uitgangspunt dat de compartimenteringskeringen
volledig standzeker zijn te optimistisch is. Feitelijk zijn de situaties met en zonder
compartimenteringskeringen twee uitersten. In werkelijkheid bestaat er een kans dat
de keringen doorbreken en een kans dat ze standzeker blijven. De
verwachtingswaarde van de gevolgen per scenario zal ergens tussen de uitersten in’
liggen. De verwachtingswaarde van de gevolgen ligt waarschijnlijk dichter bij de
gevolgen bij een situatie mèt standzekere compartimenteringskeringen dan een
situatie waarin de compartimenteringskeringen over grote lengtes tot het maaiveld zijn
verwijderd.
Ten tweede verschillen de schades met en zonder compartimenteringskeringen in veel
gevallen weinig, zèlfs als de compartimenteringskeringen over grote lengtes geheel
worden weggedacht en er wordt uitgegaan van een ongunstige maar relatief
onwaarschijnlijke belastingsituatie (een hoogwater door een zeer hoge rivierafvoer).
Ten derde zijn niet alle scenario’s even waarschijnlijk. Zo zijn de kansen op
doorbraken bij ringdelen 3 (Klundert) en 9 (Drimmelen-Oost) verantwoordelijk voor
ruim 60% van de totale overstromingskans (zie hoofdstuk 5). Bij deze ringdelen zijn
de gevolgen niet wezenlijk groter zonder compartimenteringskeringen,
Ten slotte moet de bandbreedte rond de uitkomsten van de overstromingsberekeningen worden geplaatst in het licht van de resultaten bij andere
dijkringgebieden. Stel dat de schade bij dijkring 34 in werkelijkheid gemiddeld een
factor 2 groter zou zijn dan waar in de risicoberekeningen vanuit is gegaan (dit lijkt
overigens al een vrij conservatieve schatting, omdat dit zou veronderstellen dat de
compartimenteringskeringen altijd direct over grote lengtes bezwijken). De
gemiddelde schade bij een overstroming zou dan toenemen van 60 miljoen euro naar
120 miljoen euro (zie ook hoofdstuk 6). Een factor 2 lijkt wellicht veel. Maar deze
gemiddelde schade zou dan nog steeds een factor 20 kleiner zijn dan in dijkring 36.
Daar bedraagt de gemiddelde schade ongeveer 2,3 miljard euro [ref 8].
4.4.2

De belastingsituatie
De belastingsituatie is van invloed op de schade en het aantal slachtoffers bij een
overstroming. Het betreft vooral de vraag of de buitenwaterstand wordt veroorzaakt
door een storm of een rivierafvoer.
Figuur 47 laat zien dat de schade bij breslocatie Drimmelen-Oost een factor 7 groter is
als de overstroming optreedt bij een hoge rivierafvoer dan bij een storm. Zoals in
paragraaf 4.1.1 al genoemd, blijkt uit de Hydra-modellen echter dat hoge belastingen
zeer waarschijnlijk het gevolg zijn van stormen. Situaties met een hoge afvoer op de
rivier kunnen ook voorkomen, maar zijn minder waarschijnlijk. Zo is een waterstand
met een overschrijdingsfrequentie van 1/2000 per jaar in 80% van de gevallen
veroorzaakt door een storm op zee. De afvoer op de Rijn en Maas bij deze
omstandigheden heeft een overschrijdingsfrequentie van minder dan 1/20 per jaar.
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Schade

Slachtoffers

[M€]

[min - max]

1/2.000 per jaar

A:Getij gedomineerd

40

0-5

265

0-5

1/2.000 per jaar

B:Rivier gedomineerd

Legenda
Geen water

0.5 - 1 m

0 - 0.1 m
0.1 - 0.5 m

1-2m
2-3m

>3m

Figuur 47: Maximale waterdiepte en schade en slachtoffers bij een doorbraak bij Drimmelen-Oost
voor een buitenwaterstand voor een situatie met een getij gedomineerde (boven) en
een riviergedomineerde situatie (onder). Bij de berekeningen is uitgegaan van de
uitgangspunten die in paragraaf 3.1 staan beschreven. Lijnvormige elementen zijn
standzeker veronderstelt, maar kunnen wel overlopen.

4.5

Overzicht resultaten overstromingberekeningen
De resultaten van de overstromingsberekeningen voor het gebied van dijkring 34 die
in het vervolg van de risicoanalyse zijn beschouwd, zijn per doorbraaklocatie
samengevat in Tabel 14 en Figuur 48. Uit Tabel 14 en Figuur 48 kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:
•
Het aantal slachtoffers bij een enkelvoudige doorbraak is niet groter dan 10; De
reden hiervoor is dat dan in dijkring 34 maar een beperkt aantal stedelijke
gebieden overstroomt.
•
De schade en het aantal slachtoffers zijn het grootst bij een doorbraak bij
Moerdijk-Oost, Moerdijk-West, Wilhelminakanaal en Willemstadstad.
•
De gevolgen zijn niet sterk afhankelijk van de overschrijdingskans van de
buitenwaterstand waarbij de kering bezwijkt. Dit kan mede worden verklaard door
de kleine decimeringhoogte.
•
De grootte van de schade en het aantal slachtoffers is sterk afhankelijk van de
belastingsituatie. Bij een rivier gedomineerde afvoer is de schade vele malen hoger
dan bij een getij gedomineerde afvoer.
•
De onzekerheid omtrent de standzekerheid van de compartimenteringskeringen
heeft geen wezenlijke invloed op het beeld van het overstromingsrisico en de
conclusies van de risicoanalyse. Voor het beeld van het overstromingsrisico in
dijkring 34 zijn de faalkansen van de primaire waterkeringen belangrijker dan de
conditionele faalkansen9 van de compartimenteringskeringen.

9

Een conditionele faalkans is een faalkans die hoort bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, in dit geval een
overstroming. Deze conditionele faalkans heeft de eenheid ‘per overstroming’ en niet ‘per jaar’.
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Ringdeel

Breslocatie

1

Willemstadstad

2

Schade
[M€]

Aantal
Slachtoffers

Overstroomd gebied en maximale
waterdiepte

60-80

0-5

Polder Ruigenhil, tot circa 1,5 meter

Willemstad

5-20

0

Polder Ruigenhil, tot circa 1,2 meter

3

Klundert

5-60

0-5

Groote polder en de Nieuwe Fijnaartpolder,
tot circa 1,0 meter

5

Moerdijk-West

85-110

0-5

Gebied tussen de A16 en A17 (Klaverpolder
en Ketelpolder), tot circa 2,5 meter

6

Moerdijk-Oost

145-155

0-10

7

Lage Zwaluwe

35-40

0-5

Nieuwe Zwaluwe Polder, tot circa 3,0 meter

8

DrimmelenWest

10

0

Polders ten westen van het dorp Drimmelen
en ten oosten van het water Haven, tot circa
2,0 meter

9

Drimmelen-Oost

30-40

0-5

Gebied ten zuiden van de Hamplaat, Ribsche
polder en Spergiepolder en ten noorden van
de spoorlijn, tot circa 2,5 meter

10

Wilhelminakanaal

75-100

0

Tabel 14:

Gebied tussen de Zevenbergsche Hoek,
Hoge Zwaluwe, Lage Zwaluwe en de A16, tot
circa 2,5 meter

Zuiden A59, tot circa 1,5 meter

Overzicht van de resultaten van de overstromingsberekeningen die zijn gebruikt bij
het uitvoeren van de risicoberekeningen. Voor de resultaten van
overstromingsberekeningen bij alternatieve uitgangspunten wordt verwezen naar
paragraaf 4.4.

A: Schade
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B: Slachtoffers

Figuur 48: Schade en slachtoffers in dijkringgebied 34bij verschillende doorbraaklocaties.
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5

Overstromingsscenario’s en scenariokansen

5.1

Definitie overstromingsscenario’s

5.1.1

Aanpak
Elk overstromingsscenario beschrijft een uniek verloop van een overstroming. In
werkelijkheid is het aantal mogelijke scenario’s uiteraard oneindig. In VNK2 wordt een
scenarioset samengesteld die representatief is voor alle mogelijke scenario’s. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van de overstromingsberekeningen die per ringdeel zijn
uitgevoerd (zie hoofdstuk 4).
De
1.
2.
3.

definitie van overstromingsscenario’s berust op de volgende aspecten:
De onderverdeling van de dijkring in ringdelen (zie hoofdstuk 4).
Het overstromingspatroon per ringdeel/doorbraaklocatie (zie hoofdstuk 4).
De vraag of, en in welke mate, sprake is van een waterstandsdaling na het
ontstaan van een bres ergens in de dijkring.
4. De afhankelijkheden tussen de betrouwbaarheden van de verschillende ringdelen:
bij grotere afhankelijkheden (en afwezigheid van ontlasten) neemt de kans op een
meervoudige doorbraak toe.
5.1.2

Geen ontlasten na een doorbraak
Soms kan een bres in het ene ringdeel leiden tot een verkleining van de hydraulische
belastingen op een ander ringdeel. In dat geval is er sprake van ontlasten. Dergelijke
relaties tussen het faalgedrag van ringdelen zijn van belang voor het overstromingsrisico. Meervoudige doorbraken zullen immers leiden tot andere
overstromingspatronen en andere gevolgen dan enkelvoudige doorbraken. In VNK2
worden drie basisgevallen onderscheiden:
1. Geen ontlasten bij doorbraak.
2. Ontlasten bij doorbraak waarbij het zwakste vak als eerste faalt.
3. Ontlasten bij doorbraak waarbij het eerst belaste vak het eerste faalt.
Bij de definitie van scenario’s is uitgegaan van “geen ontlasten”. Dat betekent dat de
hydraulische belasting niet verandert als een ringdeel faalt. Voor dijkringen in het
benedenrivierengebied is de algemene verwachting dat er geen ontlasten optreedt. Het
grote aantal doorbraken in 1953 ondersteunt dit uitgangspunt. De kleine
compartimenten aan de binnenzijde hebben een beperkt bergend vermogen, dit heeft
tot gevolg dat de waterstandsdaling bij een doorbraak gering zal zijn.

5.2

Scenariokansen
Volgens de standaard werkwijze binnen VNK2 zijn voor alle 1023 scenario’s de
bijbehorende scenariokansen berekend. Dit betekent dat alle mogelijke enkelvoudige,
dubbele, driedubbele tot en met de tienvoudige doorbraken zijn doorgerekend. De som
van de scenariokansen bedraagt 98,9% van de overstromingskans. Dit betekent dat er
een zg. restkans van 1,1 % overblijft indien met alle 1023 scenario’s wordt gerekend.
Voor de berekening van het overstromingsrisico zijn de 50 scenario’s met de grootste
kansen gekoppeld aan de bijbehorende overstromingsberekeningen. De overige
scenario’s zijn gekoppeld aan de gevolgen bij het maximale scenario. De som van de
50 meest waarschijnlijke scenario’s bedraagt 98,4 % van de overstromingskans. De
zg. restkans bij deze 50 scenario’s bedraagt dus 1,6%. Door 50 extra scenario’s toe te
voegen zou de restkans slechts weinig afnemen, naar 1,2 %. Zelfs als nog eens 923
scenario’s zouden worden toegevoegd zou de restkans nog 1,1% zijn.
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Hoewel de restkans volgens de standaardmethodiek van VNK2 kleiner zou moeten zijn
dan de bovengenoemde 1,6% is toch met 50 scenario’s gerekend. Dat is gedaan om
de inspanning te beperken en omdat er ook met deze 50 scenario’s een goed beeld
van het overstromingsrisico kan worden gegeven. Voor nadere achtergronden wordt
verwezen naar het achtergrondrapport [ref 2]. Een overzicht van de 50 geselecteerde
scenario’s is opgenomen in Bijlage E.
De kenmerken van de 10 scenario’s met de grootste bijdrage aan de
overstromingskans zijn opgenomen in Tabel 15. Scenario’s 8 en 10 zijn tweevoudige
doorbraken. Van de 50 geselecteerde scenario’s zijn 25 scenario’s tweevoudige
doorbraken, 12 scenario’s zijn drievoudige doorbraken en 3 scenario’s zijn viervoudige
doorbraken. De ligging van de ringdelen is weergegeven in Bijlage C.
Ringdeel

Doorbraaklocatie(s)

3

Klundert

9

Bijdrage
overstromingskans
[%]

Cumulatieve bijdrage
aan overstromingskans
[%]

1/130

47,4

47,4

Drimmelen_Oost

1/400

15,0

62,4

2

Willemstad

1/680

8,9

71,3

1

Willemstad_stad

1/740

8,2

79,5

10

Wilhelminakanaal

1/1.100

5,4

84,9

8

Drimmelen_West

1/1.200

5,2

90,1

5

Moerdijk_West

1/3.900

1,6

91,7

8&9

Drimmelen_West,
Drimmelen_Oost

1/4.400

1,4

93,1

6

Moerdijk_Oost

1/4.700

1,3

94,4

9 & 10

Drimmelen_Oost,
Wilhelminakanaal

1/14.000

0,4

94,8

Tabel 15:

Kenmerken 10 scenario’s met grootste bijdrage aan overstromingskans.
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Scenariokans
[per jaar]

6

Overstromingsrisico

Het overstromingsrisico is bepaald door kansen op de verschillende
overstromingscenario’s te combineren met de gevolgen van deze scenario’s. Daarbij is
zowel gekeken naar het economisch risico als het slachtofferrisico.
6.1

Koppeling scenariokansen en gevolgen
Het risico is berekend door de kansen en gevolgen van de verschillende
overstromingsscenario’s te combineren. Bij de selectie van de
overstromingsberekeningen is steeds gekeken naar de belastingcondities waarbij het
optreden van de verschillende scenario’s het meest waarschijnlijk is. Als een scenario
naar verwachting pas optreedt bij een zeer hoge waterstand, dan is dus uitgegaan van
een overstromingsberekening die hoort bij een extreme waterstand.
Bij alle meervoudige doorbraken uitgegaan van de overstromingsberekeningen bij
toetspeil plus een decimeringshoogte. Bij de overige scenario’s is uitgegaan van de
overstromingsberekeningen bij toetspeil. De ontwerppunten van deze scenario’s liggen
(zeer) dicht in de buurt van het toetspeil.
Benadrukt wordt dat het onterecht is om te veronderstellen dat een grotere
nauwkeurigheid zou kunnen worden verkregen door voor elk scenario uit te gaan van
een overstromingsberekening die exact hoort bij de waterstand waarbij het optreden
van het scenario het meest waarschijnlijk is. Hetzelfde overstromingsscenario kan
immers ook optreden bij ongunstigere (maar wel minder waarschijnlijke)
omstandigheden.
In Bijlage F zijn de scenariokansen en gevolgen van de 50 scenario’s met de grootste
kansen opgenomen.

6.2

Overstromingsrisico

6.2.1

Economisch risico
De verwachtingswaarde van de economische schade10 bedraagt 1,0 miljoen euro per
jaar. Als er een overstroming optreedt, is de schade minimaal ongeveer 5 miljoen euro
en gemiddeld ongeveer 140 miljoen euro.
In Figuur 49 is de verdeling van de verwachtingswaarde van de schade over het
dijkringgebied weergegeven. Uit de figuur blijkt dat de verwachte economische schade
voor het grootste deel van het gebied kleiner is dan 100 euro per ha per jaar.
Uitzonderingen hierop zijn de stedelijke gebieden: Willemstad, Klundert, Moerdijk,
Lage Zwaluwe en Drimmelen. In deze gebieden ligt het economische risico tussen
1.000 en 10.000 euro per ha per jaar.

10

De verwachtingswaarde is een gewogen gemiddelde van alle mogelijke uitkomsten, met als gewichten de kansen van
die waarde. Dit is vergelijkbaar met een actuarieel eerlijke verzekeringspremie, dit is een referentie voor het beoordelen
van de kosten van een verzekering.
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Figuur 49:

Verwachtingswaarde van de economische schade per hectare per jaar.

In Figuur 50 zijn de kansen op overschrijding11 van bepaalde schadebedragen
getoond. De maximale schade die in de figuur is getoond is ongeveer 560 miljoen
euro. Dit is in het geval dat in alle ringdelen een doorbraak optreedt. De kans op een
grotere economische schade is verwaarloosbaar klein.
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Figuur 50:
11

Overschrijdingskansen van de economische schade.

De overschrijdingskansen in de FS-curven kunnen niet worden vergeleken met de overschrijdingskansnornen. De
normen hebben betrekking op de kansen op overschrijding van hydraulische belastingniveaus en niet op overschrijding
van bepaalde schadebedragen.
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De in Figuur 50 getoonde resultaten zijn samengevat in Tabel 16.
Economische schade
(M€)
1

> 1/100

10

> 1/100

100

1/470

500

1/3900

Tabel 16:

6.2.2

Kans op overschrijding van het
genoemde schadebedrag (per jaar)

Overschrijdingskansen van de economische schade.

Slachtofferrisico
De verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers is 0,02 per jaar. Als er een
overstroming optreedt, is het aantal slachtoffers gemiddeld 0 tot 5 en maximaal 30.
Het slachtofferrisico in dijkringgebied 34 is relatief beperkt, ondanks de relatief grote
overstromingskans (>1/100 per jaar). De verklaring hiervoor ligt in het landelijke
karakter van het dijkringgebied en de grote mate van compartimentering.
Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans dat een onbeschermd persoon die zich
gedurende een jaar continu op dezelfde plek bevindt, daar het slachtoffer wordt van
een overstroming. Het effect van evacuatie wordt bij de berekening van het
plaatsgebonden risico niet meegenomen. Bij het lokaal individueel risico (LIR) wordt
het effect van evacuatie wel meegenomen. In Figuur 51 is het plaatsgebonden risico
(PR) getoond, in Figuur 52 het lokaal individueel risico (LIR).12
Uit Figuur 51 en Figuur 52 blijkt dat het PR en LIR ongeveer een factor 2 van elkaar
verschillen. Dit is een gevolg van de grote evacuatiefractie per evacuatie deelscenario.
Bij een georganiseerde evacuatie bedraagt evacuatiefactor 0,90, zie ook Tabel 12.
Gemiddeld genomen zal 40% van de inwoners van de overstroomde gebieden
geëvacueerd zijn.

12

Het LIR en het PR zijn getoond voor het gehele dijkringgebied, niet alleen voor het bebouwd gebied.
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Figuur 51:

Het plaatsgebonden risico (PR) in dijkring 34.

Figuur 52: Het lokaal individueel risico (LIR) in dijkring 34.

Het groepsrisico betreft de kansen op ongevallen met N of meer slachtoffers en wordt
vaak weergegeven in een zogenaamde FN-curve (Figuur 53). In de berekening van het
groepsrisico is het effect van evacuatie meegenomen. De FN-curve toont dat de kans
op een overstroming met meer dan 10 slachtoffers ongeveer 1/3.000 per jaar is. Voor
de beschouwde overstromingsscenario’s is het maximale aantal slachtoffers ongeveer
30. De kans op een groter aantal slachtoffers is verwaarloosbaar klein.
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Figuur 53:

FN-curve dijkring 34.

De in Figuur 53 getoonde resultaten zijn samengevat in Tabel 17.
Aantal slachtoffers

Kans op overschrijding van het genoemde
aantal slachtoffers (per jaar)

1

1/160

10

1/3.000

25

1/10.000

Tabel 17:

Overschrijdingskansen van het aantal slachtoffers.
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7

Gevoeligheidsanalyses

Om inzicht te krijgen in de gevoeligheid van de berekende faalkansen 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 bijstelling van de berekende
overstromingskans.
7.1

Gevoeligheidsanalyse I: invloed voorland
In de berekening van de overstromingskans is voor de faalmechanismen overloop en
golfoverslag en beschadiging bekleding en erosie dijklichaam gerekend met de
golfreducerende werking van het aanwezige voorland. In de derde toetsronde is
gerekend zonder de golfreductie op het voorland, dit is een conservatief uitgangspunt.
Dit is mede gedaan omdat het voorland niet is opgenomen in een legger en niet
gegarandeerd kan worden dat het voorland tijdens maatgevende omstandigheden
aanwezig is.
Om inzichtelijk te maken wat de invloed is van de golfreducerende werking van het
voorland op de faalkans voor de faalmechanismen overloop en golfoverslag en
beschadiging bekleding en erosie dijklichaam zijn extra berekeningen uitgevoerd. In
deze berekeningen is de golfreducerende werking van het voorland niet meegenomen.
Faalmechanisme

Faalkans (per jaar)
Inclusief voorland

Exclusief voorland

Overloop en overslag

1/3.900

>1/100

Beschadiging bekleding en
erosie dijklichaam

1/4.500

1/300

Tabel 18:

Invloed voorland op de berekende faalkans voor de faalmechanismen overloop en
overslag en beschadiging bekleding en erosie dijklichaam op dijkringniveau.

Overloop en golfoverslag
De faalkans met voorland is circa 70 keer kleiner dan de faalkans zonder voorland. In
Figuur 54 zijn de verschillen per vak getoond tussen de berekende faalkansen voor het
faalmechanisme overloop en golfoverslag met en zonder golfreductie op het voorland.
Met name voor de dijkvakken in het westen van de dijkring is de invloed van het
voorland op de berekende faalkans groot. Dit is het gevolg van het feit dat hier een
zeer breed (>100 m) en hooggelegen voorland aanwezig is. De dijkvakken met een
grote faalkansen zonder voorland komen overeen met de zwakste vakken uit de derde
toetsronde.
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Figuur 54: Invloed voorland op de faalkansen per vak voor het faalmechanisme overloop en
overslag.

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam
De invloed van het voorland op het faalmechanisme overloop en golfoverslag kan in
PC-Ring meegenomen worden. Voor het faalmechanisme beschadiging bekleding en
erosie dijklichaam is dit niet het geval. Voor de dijkvakken met een hoog voorland is
het faalmechanisme buiten beschouwing gelaten. Daarmee is de invloed van het
voorland nagebootst in de berekening met voorland. Dit leidt tot een overschatting van
de invloed, maar neemt dit niet weg dat de invloed groot is (zie Tabel 18). In de
berekening zonder voorland zijn deze dijkvakken wel doorgerekend.
7.2

Gevoeligheidsanalyse II: kwelslootpeil
De hoogte van het kwelslootpeil heeft grote invloed op de berekende faalkansen voor
het faalmechanisme opbarsten en piping. De hoogte van het kwelslootpeil tijdens
maatgevende omstandigheden is onzeker.
Door het waterschap is een peilbesluit vastgesteld. Bij het opstellen van dit peilbesluit
is hoofdzakelijk gekeken naar de afvoer van hemelwater en de gewenste drooglegging.
In het peilbesluit is geen rekening gehouden met een hoge buitenwaterstand en de
kans op piping. Voor alle vakken is de minimale hoogte van de slootbodem bepaald.
Het winterpeil is in veel gevallen lager dan de minimale hoogte van de slootbodem. Dit
is voor piping geen realistisch uitgangspunt.
De invloed van het kwelslootpeil is onderzocht aan de hand van een drietal
berekeningen:
A. Het kwelslootpeil is gelijk aan de het maximum van de slootbodem of het
winterpeil.
B. Het kwelslootpeil is gelijk aan het maximum van de slootbodem + 0,5 m of het
winterpeil.
C. Het kwelslootpeil is gelijk aan het maximum van de slootbodem + 1 m of het
winterpeil.
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In alle gevallen komt het gehanteerde kwelslootpeil niet boven het maaiveld uit.
De resultaten van de gevoeligheidsberekeningen zijn opgenomen in Tabel 19. Op basis
van de gevoeligheidsanalyse is duidelijk dat het kwelslootpeil een zeer grote invloed op
de faalkans heeft. In overleg met de beheerder is besloten om in de basis berekening
uit te gaan van minimaal 0,5 m water in de sloot (gevoeligheidsberekening B).
Gevoeligheidsberekening

Faalkans op ringniveau (per jaar)

A slootbodem of winterpeil

1/40

B slootbodem + 0,5 m

1/140

C slootbodem + 1,0 m

1/590

Tabel 19:

Invloed kwelslootpeil op de faalkans voor opbarsten en piping op ringniveau

In Figuur 55 is de faalkans per beschouwd dijkvak per gevoeligheidsberekening
weergegeven. Voor enkele dijkvakken geldt dat de gevoeligheidsberekeningen A en B
dezelfde uitkomst hebben. De verklaring hiervoor is dat in deze gevallen het winterpeil
ongeveer 0,5 m boven de bodem van de sloot ligt. Voor dijkvak 27 is het kwelslootpeil
gelijk aan de binnenwaterstand in het vak. Deze binnenwaterstand is niet verhoogd.

Figuur 55: Invloed kwelslootpeil op de faalkans voor het faalmechanisme opbarsten en piping
per vak.

Naar aanleiding van de gevoeligheidsberekening wordt door het waterschap onderzoek
gedaan naar de hoogte van het kwelslootpeil tijdens maatgevende omstandigheden.
7.3

Gevoeligheidsanalyses III: stabiliteit
Voor het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts is in de eerste schematisatie
een relatief grote faalkans berekend (>1/100 per jaar). In het bijbehorende
ontwerppunt is de lokale waterstand circa NAP +0,7 m. Dit is lager dan de
waterstanden die sinds 1970 zijn voorgekomen:
1. Sinds 1970 heeft de waterkering vele malen waterstanden hoger dan NAP+1m
gekeerd.
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2. Sinds 1970 heeft de waterkering twee maal waterstanden hoger dan
NAP+1,6m gekeerd.
3. Sinds 1995 heeft de waterkering een maal een waterstand hoger dan NAP+2m
gekeerd.
Vanwege de grote faalkans en het lage ontwerppunt in relatie tot de gemeten
waterstanden zijn verschillende gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. De
gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd op onderdelen van de schematisatie die onzeker
zijn. Gekeken naar de verkeersbelasting, de waterdruk in de zandlaag en daarnaast is
een rudimentaire bewezen-sterkteanalyse uitgevoerd. Uit deze berekeningen wordt het
volgende geconcludeerd:
•
De verkeersbelasting heeft weinig invloed op de faalkans. In de basis
schematisatie is de verkeersbelasting meegenomen.
•
De beschikbare geotechnische en geohydrologische informatie is beperkt,
waardoor met name de schematisering van de waterspanningen in de zandlaag
onzeker zijn. In de eerste berekening is aangenomen dat de eerste zandlaag
watervoerend is. Dit is een gangbare maar mogelijk conservatieve aanname. In
het achterland zijn enkele sonderingen beschikbaar. Een van deze sonderingen
laat een aantal dunne kleilagen zien in de eerste zandlaag. Mogelijk is de zandlaag
niet watervoerend. Indien wordt aangenomen dat de zandlaag niet watervoerend
is daalt de faalkans naar 1/150 per jaar. In het berekende ontwerppunt blijft de
buitenwaterstand echter gering (NAP+0,7m).
•
Uit een verkennende bewezen-sterkteanalyse kan geconcludeerd worden dat de
berekende faalkans met een bewezen-sterkteanalyse maximaal een orde grootte
kan worden verkleind. Naar verwachting zal het effect kleiner zijn vanwege de
waterspanningen die per belastingsituatie kunnen variëren (in 1953 was sprake
van een redelijk kortdurend hoogwater). De waarde van de uitvoering van een
accurate bewezen-sterkteanalyse lijkt dus beperkt. Omdat dit complex is, met de
in VNK2 gehanteerde instrumenten niet goed mogelijk is en het resultaat slechts
beperkte invloed op de faalkans zal hebben, is hier geen nader onderzoek naar
gedaan.
De berekening waarbij het zand als niet watervoerend is aangenomen is uiteindelijk
opgenomen in de basis schematisatie. De belangrijkste reden hiervoor ligt in de 1/100
waterstand die de kering in het recente verleden veilig heeft gekeerd. Rekenen met
een faalkans die kleiner is dan 1/100 per jaar lijkt daarom niet realistisch. Daarnaast
zijn er aanwijzingen (sondering met klei tussenlagen) dat de zandlaag niet of slechts
beperkt watervoerend is.
7.4

Gevoeligheidsanalyse IV: Gerichte maatregelen en de overstromingskans
De overstromingskans van de categorie a-kering van dijkring 34 is door middel van
gerichte maatregelen te verkleinen. In Figuur 56 is de overstromingskans getoond als
functie van het aantal verbeteringen dat is uitgevoerd. Bij elke verbetering is de
faalkans voor een faalmechanisme in een vak tot een verwaarloosbare waarde (0)
teruggebracht. De volgorde van de verbeteringen is dusdanig dat de
overstromingskans met zo min mogelijk interventies tot een zo klein mogelijke waarde
is gereduceerd. Dit is een efficiënte strategie zolang er geen grote verschillen bestaan
tussen de kosten van de versterkingen op verschillende locaties.
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Figuur 56: De overstromingskans als functie van het aantal vakken waarin de faalkans voor
het daar dominante faalmechanisme tot een verwaarloosbare omvang is
teruggebracht.

De grootste daling van de overstromingskans treedt op bij verkleining van de
faalkansen van dijkvak 13 (Buitendijk Groote Polder, macrostabiliteit binnenwaarts) en
dijkvak 45 (Drimmelen, opbarsten en piping). In Bijlage G zijn voor elke verbeterstap
de faalkansen per faalmechanisme en de overstromingskans opgenomen.
7.5

Gevoeligheidsanalyse V: Gerichte interventies en het overstromingsrisico
Zowel de overstromingskans als het overstromingsrisico kan significant worden
gereduceerd met een beperkt aantal interventies. Indien de stabiliteitsproblemen in de
historische dijkvakken P18 en P19 (dijkvakken 8 t/m 13) worden opgelost daalt de
overstromingskans naar 1/130 per jaar. Indien ook de slechtste 4 pipingvakken
worden verbeterd (dijkvak 45, 4, 40 en 50) daalt de overstromingskans verder naar
circa 1/320 per jaar.
Het overstromingsrisico bedraagt 0,3 miljoen per jaar indien beide interventies worden
gerealiseerd. De daling van het overstromingsrisico is minder groot dan de daling van
de overstromingskans. Dit wordt veroorzaakt door de relatief lage schade in de
betreffende ringdelen. In Figuur 57 is het groepsrisico opgenomen voor de situatie na
maatregelen en de uitgangssituatie. De FS-curve voor de maatregelen en de
uitgangssituatie is weergegeven in Figuur 58.
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Figuur 57: FN-curves bij maatregelen voor macrostabiliteit binnenwaarts en opbarsten piping.
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Figuur 58: Overschrijdingskansen van de economische schade bij maatregelen voor
macrostabiliteit binnenwaarts en opbarsten piping.

In Bijlage H zijn voor beide interventies en de basisberekening weergaven opgenomen
van het LIR, PR en de verwachtingswaarde van de economische schade per hectare
per jaar.
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Gevoeligheidsanalyse VI: conditionele kansen evacuatie-deelscenario’s
In deze gevoeligheidsanalyse is gekeken naar de invloed die de conditionele kansen
van de verschillende evacuatie deelscenario’s hebben op het overstromingsrisico. In de
basisberekening is uitgegaan van de conditionele kansen die horen bij het
benedenrivierengebied, in deze gevoeligheidsanalyse zijn de conditionele kansen van
het bovenrivierengebied toegepast. Concreet betekent dit dat de conditionele kansen
op een verwachte overstroming groter zijn. Dit betekent dat er gemiddeld genomen
veel meer mensen geëvacueerd zullen zijn dan in de basisberekening.
Evacuatie deelscenario’s

Evacuatiefractie

Conditionele
kans

1

Onverwachte overstroming, geen evacuatie

0,00

0,10

2

Onverwachte overstroming, ongeorganiseerde
evacuatie

0,59

0,08

3

Verwachte overstroming, ongeorganiseerde evacuatie

0,85

0,42

4

Verwachte overstroming, georganiseerde evacuatie

0,90

0,40

De aanpassing van de conditionele kansen van de verschillende evacuatie
deelscenario’s leidt tot een kleiner slachtofferrisico. Het slachtofferrisico in de
basisberekening bedraagt 0,02 slachtoffers per jaar, in de berekening met de
conditionele kansen van het bovenrivierengebied bedraagt het slachtofferrisico 0,01
slachtoffers per jaar. De FN-curves zijn weergegeven in Figuur 59.
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Figuur 59: FN-curves met conditionele kansen voor boven- en benedenrivieren.

In Bijlage I zijn voor beide interventies en de basisberekening weergaven opgenomen
van het LIR, PR en de verwachtingswaarde van de economische schade per hectare
per jaar.
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8

Conclusies en aanbevelingen

Dit hoofdstuk beschrijft de conclusies en aanbevelingen die volgen uit het onderzoek
naar het overstromingsrisico van dijkring 34 West-Brabant. De conclusies en
aanbevelingen betreffen zowel de overstromingskans, de gevolgen, als het
overstromingsrisico.
8.1

Conclusies

8.1.1

De kans op overstroming in dijkring 34
•

De berekende overstromingskans voor dijkring 34 is groter dan 1/100 per jaar.
Benadrukt wordt dat deze kans alleen betrekking heeft op de categorie a-kering
van dijkring 34 (de keringen langs het Hollands Diep, de Amer en het
Wilhelminakanaal). De bijdrage aan de overstromingskans van de categorie ckeringen is niet beschouwd, maar wordt verwaarloosbaar klein geacht. De
berekende overstromingskans is de kans dat zich ergens achter de categorie akering een overstroming voordoet. Afhankelijk van de breslocatie(s) worden
verschillende delen van het dijkringgebied getroffen.

•

De kans op een overstroming in dijkring 34 wordt nagenoeg geheel bepaald door
de faalmechanismen macrostabiliteit binnenwaarts en opbarsten en piping. De
bijdrage van deze faalmechanismen aan de overstromingskans is respectievelijk
54% en 42%. De overige faalmechanismen hebben een gezamenlijke bijdrage van
circa 4%. De beheerder herkent zich in dit beeld.

•

Aan de overstromingskans wordt een relevante bijdrage geleverd door het
faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts op het traject tussen Willemstad en
Noordschans (dijkvakken 8 t/m 13). Het traject wordt gekenmerkt door een steil
binnentalud. Als de faalkans van het optreden van een afschuiving door
maatregelen gereduceerd wordt tot nul, dan is de faalkans van de categorie akering van dijkring 34 1/130 per jaar.

•

De overstromingskans van de categorie a-kering kan worden terug gebracht naar
1/320 per jaar door, naast de macrostabiliteit binnenwaarts voor dijkvakken 8 t/m
13, ook het faalmechanisme piping voor de dijkvakken 45, 4, 50 en 40 op te
lossen. Andere interventies hebben een minder grote invloed op de
overstromingskans.

•

Het aanwezige voorland langs het Hollandsdiep en de Amer heeft een zeer grote
invloed op de faalkans voor de faalmechanismen overloop en golfoverslag en falen
bekleding en erosie dijklichaam. In de gepresenteerde resultaten is de
golfreducerende werking van het voorland meegenomen, de faalkansen zijn dan
relatief klein.

•

Het gehanteerde kwelslootpeil heeft een zeer grote invloed op de berekende
faalkansen. Dit komt mede doordat de decimeringshoogte 0,40 m bedraagt en de
grote invloed van de buitenwaterstand. Tijdens maatgevende omstandigheden is
het slootpeil in de teensloten onzeker. Het waterschap heeft geen protocol om het
slootpeil tijdens maatgevende omstandigheden op te zetten. Door het waterschap
wordt nog onderzoek gedaan naar het slootpeil tijdens maatgevende
omstandigheden.
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8.1.2

8.1.3

De gevolgen van overstromingen in dijkring 34
•

De gevolgen bij een doorbraak in dijkring 34 zijn relatief beperkt, de economische
schade bedraagt gemiddeld circa 60 miljoen euro (ter illustratie: in dijkring 36 is
deze 2,3 miljard euro). Het verwachte aantal slachtoffers bij overstromingen is ook
relatief klein (0 tot 5). De maximale schade bedraagt circa 560 miljoen,
gecombineerd met circa 30 slachtoffers. De kans van voorkomen van deze
maximale gevolgen is echter zeer klein.

•

De compartimenteringskeringen en hooggelegen lijnelementen zijn van invloed op
het overstromingspatroon en de gevolgen van overstromingen in dijkring 34. Deze
invloed verschilt per breslocatie. Bij de overstromingsberekeningen is aangenomen
dat de hooggelegen elementen standzeker zijn, zoals dat ook is gedaan bij het
opstellen van de provinciale risicokaarten. Dit uitgangspunt is conform de
landelijke uitgangspunten bij de overstromingsberekeningen van VNK2. De
veronderstelde standzekerheid van de hooggelegen lijnelementen heeft geen
wezenlijke invloed op het beeld van het overstromingsrisico of de conclusies van
de uitgevoerde risicoanalyse (zeker in het licht van de bandbreedtes rond de
resultaten van de modelberekeningen en de verschillen tussen de verschillende
dijkringgebieden). Voor het beeld van het overstromingsrisico zijn de faalkansen
van de primaire waterkeringen belangrijker dan de conditionele faalkansen13 van
de compartimenteringskeringen.

Het overstromingsrisico in dijkring 34
•

Door de kansen op de verschillende overstromingsscenario’s te combineren met de
resultaten van overstromingsberekeningen is het overstromingsrisico in beeld
gebracht. Daarbij is zowel gekeken naar het economisch risico als het
slachtofferrisico (Tabel 20).

Economisch risico

Slachtofferrisico

Tabel 20:

13

Verwachtingswaarde economische schade
(€ per jaar)

1,0 miljoen

Minimale economische schade bij een
overstroming (€)

5 miljoen

Gemiddelde economische schade per
overstroming (€)

60 miljoen

Economische schade bij het zwaarste
beschouwde scenario(€)

560 miljoen

Verwachtingswaarde (slachtoffers per jaar)

0,02

Minimaal aantal slachtoffers bij een
overstroming

0-5

Gemiddeld aantal slachtoffers per
overstroming

0-5

Maximaal aantal slachtoffers bij het
zwaarste beschouwde scenario

30

Plaatsgebonden risico (per jaar)

Kleiner dan 1/10.000

Lokaal individueel risico (per jaar)

Kleiner dan 1/10.000

Resultaten risicoberekeningen voor dijkring 34.

Een conditionele faalkans is een faalkans die hoort bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, in dit geval een
overstroming. Deze conditionele faalkans heeft de eenheid ‘per overstroming’ en niet ‘per jaar’.
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8.2

•

De invloed van preventieve evacuatie op de economische schade is zoals verwacht
gering. De invloed op het slachtofferrisico is ook beperkt. Weliswaar is de
evacuatiefractie groot indien er tijdig tot evacuatie wordt overgegaan, maar de
kans dat er voldoende tijd is om te evacueren is klein. De grote evacuatiefractie
(bij een tijdige evacuatie) is mede een gevolg van het kleine bevolkingsaantal, de
geringe afmetingen van de potentieel getroffen delen van het dijkringgebied en de
geringe afstand tot veilige gebieden.

•

Met een beperkt aantal gerichte maatregelen kan het economische risico met 67%
worden verminderd. Deze maatregelen betreffen de dijkvakken 8 t/13 (circa 5,8
km) voor het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts en de dijkvakken 45,
4, 50, en 40 (circa 2,8 km) voor het faalmechanisme opbarsten en piping. Het
slachtofferrisico wordt met deze interventies teruggebracht met circa 60%.

•

Ondanks de relatief grote overstromingskans is het lokaal individueel risico (LIR)
overal kleiner dan 1/10.000 per jaar. Dit kan worden verklaard door de
hoogteligging van het gebied en de relatief grote evacuatiefractie. Ook de
verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers is relatief klein, mede door de lage
bevolkingsdichtheid.

Aanbevelingen
•

Het kwelslootpeil heeft een grote invloed op de berekende faalkansen voor het
faalmechanisme opbarsten en piping. De faalkans voor dit faalmechanisme kan
sterk teruggebracht worden door tijdens maatgevende omstandigheden het
kwelslootpeil op te zetten tot het maaiveld. Aanbevolen wordt om hier een protocol
voor op te stellen.

•

In de basisberekening is de golfreducerende werking van het voorland
meegenomen. De invloed van dit hooggelegen voorland op de faalkans voor de
faalmechanismen overloop en golfoverslag en falen bekleding en erosie dijklichaam
is zeer groot. Dit voorland is echter niet vastgelegd in de legger van het
waterschap. Aanbevolen wordt om voorland alsnog te beschermen en op te nemen
in de legger van het waterschap.

•

Bij de schematisatie van het faalmechanisme falen bekleding en erosie dijklichaam
is voor veel stochasten gebruik gemaakt van default waarden of aannamen. Dit
betreft voor de grasbekleding de worteldiepte en de graskwaliteit. Voor de harde
bekleding gaat het onder andere om: dikte van de granulaire lagen en de
spleetdikte. Aanbevolen wordt om deze gegevens te verzamelen. Deze
aanbeveling geldt zowel voor de grasbekleding als voor de harde bekledingen.

•

Indien de kans op een overstroming door het bezwijken van de categorie a-kering
van dijkring 34 verkleind dient te worden, verdient het aanbeveling om ten eerste
de stabiliteitsproblemen in dijkvakken 8 t/m 13 op te lossen (historische
dijkvakken P18 en P19). Daarnaast zijn er 4 dijkvakken (45, 4, 40 en 50) met
relatief grote kansen voor het faalmechanisme opbarsten en piping. Deze
dijkvakken hebben een gezamenlijke lengte van circa 8,5 km. Indien deze
dijkvakken worden versterkt daalt de overstromingskans naar circa 1/320 per jaar.
De verwachtingswaarde van de economische schade daalt met circa 67%, de
verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers met circa 60%.

•

In de berekening van de overstromingskans is de invloed van de langsconstructies
West- en Oostbeer niet meegenomen. De faalkansen van deze overgangsconstructies kunnen niet met het huidige VNK2-instrumentarium worden berekend.

87

De overgangsconstructies van beide langsconstructies zijn reden tot zorg.
Aanbevolen wordt om nader onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid en
conditie van deze overgangsconstructies.
•

Aanbevolen wordt om extra grond- en veldonderzoek te doen om zo betere
schematisaties voor het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts te kunnen
opstellen, vooral bij op de historische dijkvakken P18 en P19 tussen Willemstad en
Klundert. Bij dit onderzoek dient in ieder geval geverifieerd te worden of de
bovenste zandlaag watervoerend is. Daarnaast dienen de sterkte-eigenschappen
van de aanwezige klei- en veenlagen onderzocht te worden. De huidige
proevenverzameling wordt gekenmerkt door relatief grote standaardafwijkingen.
Hoewel de berekende faalkansen bij de historische dijkvakken P18 en P19 kunnen
veranderen door aanvullend geotechnisch onderzoek, zullen zij naar verwachting
relatief groot blijven. Bij gevoeligheidsanalyses, waarbij verschillend mogelijke
(extreme) situaties zijn doorgerekend, zijn namelijk steeds relatief grote
faalkansen berekend.

•

Extra grondonderzoek voor het faalmechanisme piping kan de berekende faalkans
mogelijk positief beïnvloeden. Dit extra grondonderzoek dient met name gericht te
zijn op: de deklaag (dikte en samenstelling), de ligging van het intreepunt en de
watervoerendheid van het eerste zandpakket. Met name de watervoerendheid van
het eerste zandpakket heeft een grote invloed op de faalkans. Voor de vakken met
de grootste faalkansen wordt echter niet verwacht dat aanvullende gegevens tot
een wezenlijk ander beeld van de veiligheid zullen leiden.

•

Aanbevolen wordt om de binnenwaartse stabiliteit ter plaatse van de historische
dijkvakken P18 en P19 tussen Willemstad en Klundert te beoordelen volgens de
gedetailleerde toetsmethode. Hetzelfde wordt aanbevolen voor het
faalmechanisme opbarsten en piping ter plaatse van vak 45 nabij Drimmelen. Het
vermoeden bestaat dat het beeld uit de toetsing op deze locaties minder gunstig
zou zijn als er gedetailleerde beoordelingen waren uitgevoerd. Bij deze
beoordelingen kan gebruik worden gemaakt van de in VNK2 opgestelde
schematisaties.

•

De compartimenteringskeringen hebben wel degelijk een functie, maar de invloed
op het beeld van het overstromingsrisico van versterking van deze keringen en/of
een extra beheersinspanning zal relatief klein zijn. Vanuit het oogpunt van de
reductie van het overstromingsrisico wordt dan ook aanbevolen om de aandacht in
eerste instantie te richten op de primaire kering.
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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 Hollandse IJssel.
Berm
Een extra verbreding aan de binnendijkse of buitendijkse zijde van de dijk
om het dijklichaam extra steun te bieden, zandmeevoerende wellen te
voorkomen en/of de golfoploop te reduceren.
Binnentalud
Het hellend vlak van het dijklichaam aan de binnenzijde van de dijk.
BKL
Basis kustlijn. Bij het vigerende kustbeleid worden suppleties uitgevoerd
indien de kustlijn zich landwaarts van de BKL bevindt.
Bovenrivierengebied
Het door Rijn en Maas gevoede rivierengebied ten oosten van de lijn
Schoonhoven - Werkendam - Dongemond. De waterstanden worden daar
niet beïnvloed door het getij van de Noordzee.
Bres
Een doorgaand gat in de waterkering dat is ontstaan door overbelasting.
Buitentalud
Hellend vlak van het dijklichaam aan de kerende zijde.
Buitenwater
Oppervlaktewater waarvan de waterstand direct onder invloed staat van de
waterstand op zee, de grote rivieren, het IJsselmeer of het Markermeer.
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Decimeringhoogte
De peilvariatie die behoort bij een vergroting of verkleining van de
overschrijdingsfrequentie met een factor 10.
Dijkring
Stelsel van waterkeringen en/of hoge gronden, dat een dijkringgebied
omsluit en beveiligt tegen overstromingen.
Dijkringgebied
Een gebied dat door een stelsel van waterkeringen en/of hoge gronden
beveiligd wordt tegen overstromingen vanuit zee, het IJsselmeer,
Markermeer en/of de grote rivieren.
Dijkringsegment
Een deel van de dijkring, dat beheerd wordt door één beheerder en dat
bestaat uit één type waterkering.
Dijkvak
Een deel van een waterkering waarvoor de sterkte-eigenschappen en
belastingen homogeen zijn.
Duin
Zandlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.
Duinafslag
Faalmechanisme voor duinen dat betrekking heeft op de erosie van een
duin onder stormcondities.
Faalmechanisme
De wijze waarop een waterkering faalt. Voor dijken en kunstwerken worden
elk vier faalmechanismen beschouwd. Voor duinen wordt duinafslag
beschouwd.
Falen
Het niet meer vervullen van de primaire functie (water keren) en/of het
niet meer voldoen aan vastgestelde criteria.
Gemiddelde waarde
De verwachtingswaarde (µ) van een stochast.
Gevolgenmatrix
De gevolgenmatrix is een dataset per dijkringgebied, met voor elk ringdeel
een breslocatie en per breslocatie een aantal overstromingsberekeningen
en daarbij behorende gevolgen (resultaten van HIS-SSM berekeningen).
Golfoploop
De hoogte boven de stilwaterstand tot waar een tegen het talud oplopende
golf reikt (de 2% golfoploop wordt door 2% van de golven overschreden).
Golfoverslag
De hoeveelheid water die door golven per strekkende meter gemiddeld per
tijdseenheid over de waterkering slaat.
Grensprofiel
Het duinprofiel dat na afslag bij ontwerpomstandigheden nog minimaal
aanwezig moet zijn.
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Grenstoestand
De toestand waarin de sterkte van een constructie of een onderdeel
daarvan nog juist evenwicht maakt met de daarop werkende belastingen.
Groepsrisico
Het groepsrisico beschrijft de kansen op overschrijding van bepaalde
slachtofferaantallen.
JARKUS
Het landelijk bestand met diepte- en hoogtemetingen van de Nederlandse
zandige kust per jaar.
Kansdichtheidfunctie
Een functie die aan elke mogelijke waarde van een stochast een
kansdichtheid toekent.
Karakteristieke waarde
Een op basis van een statistische analyse bepaalde waarde met een kleine
onder- of overschrijdingskans. In de praktijk wordt voor materiaaleigenschappen vaak uitgegaan van een waarde met een
onderschrijdingskans van 5%.
Kruin
De strook tussen buitenkruinlijn en binnenkruinlijn.
Kruinhoogte
De hoogte van de buitenkruinlijn.
Kwel
Het uittreden van grondwater onder invloed van een grotere stijghoogte
aan de buitenzijde van het beschouwde gebied.
Kwelsloot
Een sloot aan de binnenzijde van de dijk die tot doel heeft kwelwater op te
vangen en af te voeren.
Kwelweg
Mogelijk pad dat het kwelwater in de grond aflegt, van het intreepunt naar
het uittreepunt.
Lengte-effect
Het verschijnsel dat de faalkans van een waterkering toeneemt met de
lengte. Dit is het gevolg van het feit dat de kans dat zich ergens een
zwakke plek bevindt groter wordt als er een grotere lengte wordt
beschouwd.
Lokaal individueel risico (LIR)
De kans dat een persoon, die zich continu op een bepaalde plaats in de
dijkring bevindt, overlijdt ten gevolge van een overstroming. In de
berekening van het lokaal individueel risico worden de mogelijkheden voor
preventieve evacuatie meegenomen.
Macrostabiliteit
De naam van een faalmechanisme waarbij de zich een glijvlak in het talud
en de ondergrond vormt.

93

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 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 PCRing scenariokansen worden berekend.
PC-ViNK
Een applicatie die het mogelijk maakt om een segment binnen een dijkring
in vakken op te knippen en waarmee de data voor het VNKinstrumentarium beheerd kan worden. PC-ViNK draait op een centrale
server zodat het gehele werkproces in VNK-2 traceerbaar is.
Plaatsgebonden risico (PR)
De kans dat een persoon, die zich continu op een bepaalde plaats in de
dijkring bevindt, overlijdt ten gevolge van een overstroming. In de
berekening van het plaatsgebonden risico worden de mogelijkheden voor
preventieve evacuatie niet meegenomen.
Piping
Het verschijnsel waarbij er als gevolg van erosie door grondwaterstroming
kanalen ontstaan in een grondlichaam.
Primaire waterkering
Een waterkering die ofwel behoort tot het stelsel waterkeringen dat een
dijkringgebied - al dan niet met hoge gronden - omsluit, ofwel vóór een
dijkringgebied is gelegen. Primaire waterkeringen kunnen worden verdeeld
in de volgende categorieën:
A: Een waterkering die direct buitenwater keert
B: Een voorliggende of verbindende kering
C: Een waterkering die indirect buitenwater keert
D: Een waterkering die in het buitenland is gelegen
Reststerkte
Reststerkte is een verzamelbegrip voor de resterende sterkte in de dijk
nadat een initiërend faalmechanisme is opgetreden. In VNK2 wordt er bij
het faalmechanisme beschadiging bekleding en erosie van het dijklichaam
met verschillende reststerktemodellen gerekend. Hiermee wordt de kans op
het ontstaan van een bres berekend nadat de bekleding is beschadigd. Bij
het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts kan ook de sterkte van
de dijk nadat de eerste afschuiving heeft plaatsgevonden worden
meegenomen in de faalkansberekening.
Ringdeel
Een deel van de dijkring waarbinnen de locatie van de bres geen
significante invloed heeft op het overstromingspatroon en de optredende
schade.
RisicoTool
Applicatie waarmee het overstromingsrisico van het dijkringgebied
berekend kan worden, op basis van beschikbare scenariokansen en de
gevolgenmatrix.
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 waarbij 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 Infrastructuur en Milieu wordt gehanteerd voor het bepalen van de
ontwerpafvoer voor de versterking van dijken.
Zandmeevoerende wel
Een wel die zand meevoert uit de ondergrond.
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Bijlage C

Vakindeling en ringdelen dijkring 34

In Tabel 21 is voor de dijken aangegeven welke vakgrenzen zijn gedefinieerd. Per vak
is aangegeven tot welk ringdeel het behoort.

Tabel 21:

Vakindeling ringdelen.

In Figuur 60 is op een enkele kaart van het dijkringgebied aangegeven waar de
verschillende dijkvakken zich bevinden.
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Figuur 60: Vakindeling dijkring 34.

In Tabel 22 is aangegeven tot welke ringdelen de verschillende kunstwerken behoren.
Kunstwerk

Ringdeel

Nr

Naam

K1

VNK.34.02.001

Gemaal Tonnekreek

2

Nr

Willemstad

K2

VNK.34.02.003

Gemaal Moerdijk

4

Moerdijk

K3

VNK.34.02.004

Gemaal (hoofdriool) Hollands
Diep

Naam

Moerdijk-Oost
6

K4

VNK.34.02.005

Gemaal Schuddebeurs

6

Moerdijk-Oost

K5

VNK.34.02.007

Gemaal Horsten

10

Wilhelminakanaal

K6

VNK.34.03.001

Inlaatsluis Westbeer

Willemstad-Stad

Willemstad

1

K7

VNK.34.03.002

Stadssluis Willemstad

1

Willemstad-Stad

K8

VNK.34.03.003

Bovensluis

2

Willemstad

K9

VNK.34.03.004

Inlaat Herengracht

9

Drimmelen-Oost

K10

VNK.34.03.006

Inlaatduiker Oosterhout

10

Wilhelminakanaal

K11

VNK.34.04.001

Keersluis Lage Zwaluwe

7

Lage Zwaluwe

K12

VNK.34.06.001

Schutsluis Roode Vaart

4

Moerdijk

K13

VNK.34.08.003

Amersluis

8

Drimmelen-West

Tabel 22:
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Kunstwerken en ringdelen.

Figuur 61: Kunstwerken en ringdelen
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Bijlage D Overzicht faalkansen

Tabel 23 geeft een totaaloverzicht van de berekende faalkansen per faalmechanisme per vak. Ook zijn de faalkansen per faalmechanisme op
ringniveau getoond. Tabel 24 geeft de faalkansen per kunstwerk en per faalmechanisme

Dijkvak

Historisch dijkvak

Van

Tot

(km)

(km)

Faalkans (jaren)
Overloop en
golfoverslag

Macrostabiliteit

Opbarsten en piping

Falen bekleding en erosie

Gecombineerd

1

P16

0,00

0,75

<1/1.000.000

-

-

<1/1.000.000

<1/1.000.000

2

P16

0,75

1,60

<1/1.000.000

-

1/150.000

<1/1.000.000

1/140.000

3

P16

1,60

2,04

<1/1.000.000

-

-

<1/1.000.000

<1/1.000.000

4

P16

2,04

2,40

<1/1.000.000

-

1/840

1/14.000

1/790

5

P17

0,00

0,14

<1/1.000.000

-

-

-

<1/1.000.000

6

P17

0,14

0,59

1/660.000

-

-

-

1/660.000

7

P18

0,00

0,50

1/280.000

1/5.600

-

-

1/5.500

8

P18

0,50

1,75

1/730.000

1/2.300

-

-

1/2.300

9

P18

1,75

2,75

1/24.000

1/2.600

-

-

1/2.400

10

P18

2,75

3,86

1/40.000

1/2.200

1/6.100

-

1/1.500

11

P19

0,00

0,85

1/31.000

1/2.500

1/63.000

-

1/2.300

12

P19

0,85

1,60

1/27.000

1/2.800

1/75.000

-

1/2.400

13

P19

1,60

2,40

1/16.000

1/150

1/3.000

-

1/140

14

P20

0,00

0,35

1/33.000

-

-

-

1/33.000

15

P20

0,35

1,00

1/86.000

-

-

1/330.000

1/68.000
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Dijkvak

Historisch dijkvak

Van

Tot

(km)

(km)

Faalkans (jaren)
Overloop en
golfoverslag

Macrostabiliteit

Opbarsten en piping

Falen bekleding en erosie

Gecombineerd

16

P20

1,00

0,75

<1/1.000.000

-

-

1/210.000

1/200.000

17

P21

0,75

1,20

<1/1.000.000

-

-

-

<1/1.000.000

18

P21

1,20

2,50

<1/1.000.000

-

-

-

<1/1.000.000

19

P21

2,50

3,50

<1/1.000.000

-

-

-

<1/1.000.000

20

P21

3,50

4,50

<1/1.000.000

-

-

-

<1/1.000.000

21

P21

4,50

5,20

<1/1.000.000

-

-

-

<1/1.000.000

22

P21

5,20

6,70

<1/1.000.000

-

-

-

-

23

P21

6,70

7,95

<1/1.000.000

-

-

-

-

24

P21

7,95

8,86

1/410.000

-

-

-

1/410.000

25

P22

0,00

0,30

1/110.000

-

-

-

1/110.000

26

P23

0,00

1,35

1/110.000

-

1/190.000

-

1/68.000

27

P23

1,35

2,25

<1/1.000.000

-

<1/1.000.000

-

<1/1.000.000

28

P23

2,25

3,50

<1/1.000.000

-

1/3.200

1/23.000

1/2.800

29

P23

3,50

4,30

<1/1.000.000

-

1/6.900

1/200.000

1/6.600

30

P23

4,30

5,30

<1/1.000.000

-

1/11.000

1/100000

1/10.000

31

P23

5,30

6,30

<1/1.000.000

-

1/13.000

1/88.000

1/11.000

32

P23

6,30

7,45

<1/1.000.000

-

1/16.000

1/30.000

1/11.000

33

P24

0,00

0,30

<1/1.000.000

-

-

1/92.000

1/92.000

34

P24

0,30

0,90

<1/1.000.000

-

-

-

<1/1.000.000

35

P24

0,90

1,42

<1/1.000.000

-

1/89.000

-

1/87.000

36

P25

0,00

1,51

730.000

-

-

1/28.000

1/28.000

37

P26

0,00

1,05

<1/1.000.000

-

<1/1.000.000

1/16.000

1/16.000
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Dijkvak

Historisch dijkvak

Van

Tot

(km)

(km)

Faalkans (jaren)
Overloop en
golfoverslag

Macrostabiliteit

Opbarsten en piping

Falen bekleding en erosie

Gecombineerd

38

P26

1,05

2,40

1/200.000

-

1/21.000

1/46.000

1/14.000

39

P26

2,40

3,40

<1/1.000.000

-

1/2.900

1/310.000

1/2.900

40

P26

3,40

4,40

<1/1.000.000

-

1/1.500

<1/1.000.000

1/1.500

41

P26

4,40

5,14

<1/1.000.000

-

1/3.400

1/330.000

1/3.300

42

P27

0,00

0,44

<1/1.000.000

<1/1.000.000

1/8.400

1/770.000

1/8.300

-

<1/1.000.000

1/650.000
1/3.600

43

P27

0,44

1,08

1/720.000

-

44

P27

1,08

1,65

1/150.000

-

1/3.700

<1/1.000.000

45

P27

1,65

2,34

1/11.000

-

1/400

<1/1.000.000

1/390

46

P32

0,00

1,10

1/37.000

-

1/29.000

<1/1.000.000

1/16.000

47

P32

1,10

2,20

1/36.000

-

1/5.300

<1/1.000.000

1/4.600

48

P32

2,20

3,30

1/22.000

-

1/13.000

<1/1.000.000

1/8.500

49

P32

3,30

3,75

1/23.000

-

-

-

1/23.000

50

P32

3,75

4,41

1/140.000

-

1/1.400

<1/1.000.000

1/1.400

<1/1.000.000

<1/1.000.000

1/12.000
1/19.000

51

p33

0,00

1,45

1/12.000

-

52

P33

1,45

2,65

1/19.000

-

<1/1.000.000

<1/1.000.000

53

P33

2,65

3,70

1/18.000

-

-

<1/1.000.000

1/18.000

54

P34

0,00

0,70

1/960.000

-

-

<1/1.000.000

1/960.000

55

P34

0,70

1,43

1/990.000

-

-

<1/1.000.000

1/990.000

56

P34

1,43

1,80

<1/1.000.000

-

-

<1/1.000.000

<1/1.000.000

Ring

P16

0,00

0,75

1/3.900

1/110

1/140

1/4.500

>1/100

Tabel 23:

Faalkansen per faalmechanisme per dijkvak
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Kunstwerk naam en
type

Faalkans

1,2,3,4

( per jaar)

OO

BS

OA

SS

gecombineerd

1/40.0005

<1/1.000.000

1/5.500

<1/200.000

1/5.500

<1/1.000.0005

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/200.000

<1/1.000.000

<1/1.000.0005

<1/1.000.000

<1/400.000

<1/400.000

<1/1.000.000

<1/1.000.0005

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

1/140.100

<1/400.000

<1/400.000

1/20.500

1/20.500

<1/1.000.0005

<1/200.000

<1/400.000

1/371.700

1/371.700

1/657.9005

<1/1.000.000

<1/400.000

<1/400.000

<1/1.000.000

Bovensluis

1/24.000 5

1/17.800

<1/400.000

<1/400.000

1/17.800

Inlaat Herengracht

1/714.300

<1/200.000

<1/1.000.000

1/11.300

1/11.300

<1/1.000.0005

1/471.700

<1/400.000

<1/1.000.000

1/471.700

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/400.000

<1/400.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/400.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

Gemaal Tonnekreek
Gemaal Moerdijk
Gemaal (hoofdriool)
Hollands Diep
Gemaal
Schuddebeurs
Gemaal Horsten
Inlaatsluis Westbeer
Willemstad
Stadsesluis
Willemstad

Inlaatduiker
Oosterhout
Keersluis Lage
Zwaluwe
Schutsluis Roode
Vaart
Amersluis

5

Tabel 24: Overzicht faalkansen kunstwerken
Toelichting tabel:
1.
Faalmechanismen die op basis van de screening niet worden beoordeeld zijn voorzien van de aanduiding “< 1/400.000” (0,01×norm = 0,01×1/4.000).
2.
De faalkansen zoals in deze tabel gepresenteerd (1/xxx) zijn afgerond.
xxx>1000 afronding op honderdtallen
1000>xxx>100: afronding op tientallen
xxx<100: afronding op gehele getallen
3.
Bij faalkansen kleiner dan 1/1.000.000 is dit aangegeven middels < 1/1.000.000
4.
Aanduiding faalmechanismen: OO = Overloop/Overslag; BS = Betrouwbaarheid Sluiting; OA = Onder- en Achterloopsheid; SS = Sterkte en Stabiliteit
5.
Overloop/Overslag is niet van toepassing bij het kunstwerk (kerende hoogte verzorgd door dijklichaam). Hier is de faalkans vanuit het Dijken/Duinen spoor vermeld voor
Overloop/Overslag
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Bijlage E

Overstromingsscenario’s

In Tabel 25 is een overzicht gegeven van de 50 meest waarschijnlijke overstromingsscenario’s. Per scenario is de jaarlijkse kans gegeven, de
procentuele bijdrage aan de som van de scenariokansen (overstromingskans) en de doorbraken die horen bij het
overstromingsscenario.

Scenario

Scenariokans
(per jaar)

Procentuele bijdrage
aan overstromingskans [%]

Ringdeel
1

2

3

4

5

6

1

7,77E-03

47,4%

2

2,45E-03

62,4%

3

1,47E-03

71,3%

4

1,34E-03

79,5%

5

8,86E-04

84,9%

6

8,56E-04

90,1%

7

2,57E-04

91,7%

8

2,28E-04

93,1%

9

2,10E-04

94,4%

10

7,15E-05

94,8%

11

4,84E-05

95,1%

12

4,22E-05

95,3%

faalt

13

4,02E-05

95,6%

faalt

14

3,39E-05

95,8%

15

3,12E-05

96,0%

16

3,07E-05

96,2%

7

8

9

10

faalt
faalt
faalt
faalt
faalt
faalt
faalt
faalt

faalt

faalt
faalt
faalt

faalt
faalt

faalt
faalt

faalt

faalt
faalt
faalt

faalt
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Scenario

Scenariokans
(per jaar)

Procentuele bijdrage
aan overstromingskans [%]

Ringdeel
1

2

3

4

5

6

8

17

2,98E-05

96,4%

18

2,64E-05

96,5%

19

2,55E-05

96,7%

20

2,52E-05

96,8%

21

2,01E-05

96,9%

22

1,77E-05

97,1%

23

1,66E-05

97,2%

24

1,51E-05

97,2%

25

1,45E-05

97,3%

26

1,37E-05

97,4%

27

1,35E-05

97,5%

28

1,35E-05

97,6%

29

1,08E-05

97,7%

30

1,03E-05

97,7%

faalt

31

1,02E-05

97,8%

faalt

32

9,39E-06

97,8%

33

8,69E-06

97,9%

34

8,67E-06

97,9%

35

7,93E-06

98,0%

faalt

faalt

36

7,75E-06

98,0%

faalt

faalt

37

5,88E-06

98,1%

38

5,7E-06

98,1%

faalt

faalt

faalt

39

5,43E-06

98,1%

faalt

faalt

faalt
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faalt

7

faalt

faalt

9

10

faalt

faalt

faalt

faalt
faalt
faalt

faalt
faalt

faalt
faalt

faalt

faalt

faalt

faalt

faalt
faalt

faalt
faalt

faalt

faalt
faalt

faalt

faalt

faalt
faalt

faalt
faalt
faalt

faalt

faalt
faalt

faalt

faalt

faalt
faalt

faalt

faalt

faalt

faalt
faalt

faalt

faalt

Scenario

Scenariokans
(per jaar)

Procentuele bijdrage
aan overstromingskans [%]

Ringdeel
1

2

3

4

5

40

5,24E-06

98,2%

41

5,11E-06

98,2%

faalt

42

5,06E-06

98,2%

faalt

43

4,96E-06

98,3%

faalt

44

4,57E-06

98,3%

45

4,29E-06

98,3%

46

4,05E-06

98,3%

47

4,05E-06

98,4%

48

3,86E-06

98,4%

49

3,59E-06

98,4%

50

3,32E-06

98,4%

faalt

faalt

6

7

8

faalt

9

10

faalt

faalt
faalt

faalt
faalt

faalt

faalt
faalt
faalt

faalt

faalt

faalt

faalt

faalt

faalt

faalt

faalt
faalt
faalt
faalt

faalt

faalt

Tabel 25. Overzicht scenario’s op volgorde van scenariokans.
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Bijlage F

Kansen en gevolgen per scenario

In Tabel 25 is een overzicht opgenomen van de kansen en gevolgen per scenario. In de naamgeving van de OM/SSM-berekeningen zijn de nummers
van de falende ringdelen opgenomen: zo hoort berekening 0102 bij een tweevoudige doorbraak waarbij ringelen 01 en 02 falen.
Nr.

Scenariokans (per
jaar)

OM/SSM
berekening

Onverwacht, geen evacuatie

Econ. schade
(M€)

Aantal
slachtoffers

Onverwacht, ongeorganiseerde
evacuatie
Econ. schade
(M€)

Aantal
slachtoffers

Verwacht, ongeorganiseerde
evacuatie
Econ. schade
(M€)

Aantal
slachtoffers

Verwacht, georganiseerde
evacuatie
Econ. schade
(M€)

Aantal
slachtoffers

1

7,79E-03

03_Klundert_
TP_mhw2

42

2

42

1

42

0

42

0

2

2,46E-03

09_Drimmele
n_Oost_TP_
mhw7

38

1

38

0

37

0

37

0

3

1,47E-03

02_Willemsta
d_TPplus_bm
1

19

0

19

0

19

0

19

0

4

1,35E-03

01_Willemsta
dstad_TPplus
_wsdc2

79

5

79

2

78

1

78

0

5

8,89E-04

10_Wilhelmin
akanaal_TP_
mhw8

101

0

101

0

101

0

101

0

6

8,59E-04

08_Drimmele
n_West_TP_
mhw6

12

0

12

0

12

0

12

0

7

2,57E-04

05_Moerdijk_
West_TPplus
_MW_2
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5

108

2

108

1

108

1

111

Nr.

Scenariokans (per
jaar)

OM/SSM
berekening

Onverwacht, geen evacuatie

Econ. schade
(M€)

Aantal
slachtoffers

Onverwacht, ongeorganiseerde
evacuatie
Econ. schade
(M€)

Aantal
slachtoffers

Verwacht, ongeorganiseerde
evacuatie
Econ. schade
(M€)

Aantal
slachtoffers

Verwacht, georganiseerde
evacuatie
Econ. schade
(M€)

Aantal
slachtoffers

8

2,28E-04

0809

51

1

51

1

51

0

51

0

9

2,11E-04

06_Moerdijk_
Oost_TPplus_
bm4

156

12

155

5

154

2

154

1

10

7,17E-05

0910

119

1

119

1

119

0

119

0

11

4,85E-05

0810

91

0

91

0

91

0

91

0

12

4,23E-05

0609

195

13

194

6

194

2

193

1

13

4,03E-05

0608

167

12

166

5

166

2

165

1

14

3,40E-05

0309

101

4

101

2

101

1

101

0

15

3,12E-05

07_LageZwal
uwe_TPplus_
LZ_2

42

3

42

1

42

0

42

0

16

3,08E-05

0509

149

7

148

3

148

1

148

1

17

2,99E-05

060809

206

14

205

6

205

2

205

1

18

2,65E-05

0508

120

5

120

2

120

1

119

1

19

2,55E-05

0109

119

6

118

2

118

1

118

1

20

2,53E-05

080910

131

1

131

1

130

0

130

0

21

2,01E-05

0209

59

2

59

1

59

0

59

0

22

1,77E-05

0610

235

12

234

5

234

2

234

1

23

1,66E-05

0203

80

3

80

1

80

0

80

0

24

1,51E-05

0108

90

5

90

2

90

1

90

0

25

1,45E-05

0310

140

3

140

1

140

0

140

0

112

Nr.

Scenariokans (per
jaar)

OM/SSM
berekening

Onverwacht, geen evacuatie

Econ. schade
(M€)

Onverwacht, ongeorganiseerde
evacuatie

Aantal
slachtoffers

Econ. schade
(M€)

Verwacht, ongeorganiseerde
evacuatie

Aantal
slachtoffers

Econ. schade
(M€)

Verwacht, georganiseerde
evacuatie

Aantal
slachtoffers

Econ. schade
(M€)

Aantal
slachtoffers

26

1,37E-05

050809

160

7

159

3

159

1

159

1

27

1,35E-05

0308

72

3

72

1

72

0

72

0

28

1,35E-05

0103

140

7

139

3

139

1

139

1

29

1,09E-05

0510

188

5

188

2

188

1

188

1

30

1,03E-05

0208

30

0

30

0

30

0

30

0

31

1,02E-05

0210

99

0

98

0

98

0

98

0

32

9,42E-06

0506

252

17

250

7

250

3

250

2

33

8,71E-06

060910

275

14

274

6

273

2

273

1

34

8,70E-06

0110

158

5

158

2

158

1

158

0

35

7,95E-06

06080910

286

14

285

6

284

2

284

1

36

7,78E-06

060810

247

12

246

5

245

2

245

1

37

5,89E-06

010809

130

6

130

2

129

1

129

1

38

5,72E-06

050608

263

17

262

7

261

3

261

2

39

5,45E-06

05060809

303

19

301

8

300

3

300

2

40

5,25E-06

050609

291

19

290

8

289

3

289

2

41

5,13E-06

0106

235

17

233

7

233

3

233

2

42

5,07E-06

050810

200

5

199

2

199

1

199

1

43

4,97E-06

050910

228

7

228

3

227

1

227

1

44

4,59E-06

0102

79

5

79

2

78

1

78

0

45

4,30E-06

04_Moerdijk_
dummy

0

0

0

0

0

0

0

0

46

4,06E-06

030809

112

4

112

2

112

1

112

0

113

Nr.

Scenariokans (per
jaar)

OM/SSM
berekening

Onverwacht, geen evacuatie

Econ. schade
(M€)

Aantal
slachtoffers

Onverwacht, ongeorganiseerde
evacuatie
Econ. schade
(M€)

Aantal
slachtoffers

Verwacht, ongeorganiseerde
evacuatie
Econ. schade
(M€)

Aantal
slachtoffers

Verwacht, georganiseerde
evacuatie
Econ. schade
(M€)

Aantal
slachtoffers

47

4,06E-06

0105

188

10

187

4

187

1

187

1

48

3,87E-06

020809

70

2

70

1

70

0

70

0

49

3,60E-06

05080910

240

7

239

3

239

1

239

1

50

3,33E-06

0305

170

8

169

3

169

1

169

1

51

2,58E-04

Maximaal_Sc
enario

564

29

561

12

560

4

560

3

Tabel 26. Scenariokansen en gevolgen.
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Bijlage G Faalkansen per faalmechanisme bij gerichte interventies

In Tabel 27 is een overzicht opgenomen van de overstromingskans en de berekende faalkansen (per jaar) voor de verschillende faalmechanismen per
verbeterstap. Ook is aangegeven op welk vak en welke welk faalmechanisme de verbeterstappen betrekking hebben.
Verbeterstap

Dijkvak

Versterking voor faalmechanisme

0

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
Tabel 27:

13
45
4
50
40
10
11
8
9
12
7, 13, 28, 39, 41,

Dijken
Overloop en
golfoverslag

Dijken Macrostabiliteit
binnenwaarts

Dijken
Opbarsten
en piping

Dijken
Beschadiging
bekleding en
erosie
dijklichaam

Kans op
overstroming
(per jaar)

Uitgangssituatie

1/3.900

1/110

1/140

1/4.500

>1/100

Macrostabiliteit binnenwaarts
Opbarsten en piping
Opbarsten en piping
Opbarsten en piping
Opbarsten en piping
Macrostabiliteit binnenwaarts
Macrostabiliteit binnenwaarts
Macrostabiliteit binnenwaarts
Macrostabiliteit binnenwaarts
Macrostabiliteit binnenwaarts
Macrostabiliteit binnenwaarts & piping

1/3.900

1/450

1/140

1/4.500

1/102

1/3.900

1/450

1/210

1/4.500

1/130

1/3.900

1/450

1/280

1/4.500

1/152

1/3.900

1/450

1/340

1/4.500

1/169

1/3.900

1/450

1/420

1/4.500

1/185

1/3.900

1/573

1/420

1/4.500

1/203

1/740

1/420

1/4.500

1/222

1/3.900
1/3.900

1/1030

1/420

1/4.500

1/243

1/3.900

1/1850

1/420

1/4.500

1/272

1/3.900

1/5600

1/420

1/4.500

1/305

1/3.900

1/1.200.000

1/800

1/4.500

1/517

Overzicht faalkansen (per jaar) en overstromingskans (per jaar) voor de 15 interventies met de grootste invloed op de overstromingskans.
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Bijlage H Overstromingsrisico na verbeteringsmaatregelen, met conditionele kansen
benedenrivierengebied

Basisberekening

Figuur 62:

Het lokaal individueel risico (LIR) na Basisberekening.
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Figuur 63: Het plaatsgebonden risico (PR) na Basisberekening

Figuur 64: Verwachtingswaarde van de economische schade per hectare per jaar na
Basisberekening
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Verbetering macrostabiliteit binnenwaarts

Figuur 65:

Het lokaal individueel risico (LIR) na verbetering macrostabiliteit binnenwaarts.

Figuur 66: Het plaatsgebonden risico (PR) na verbetering macrostabiliteit binnenwaarts
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Figuur 67: Verwachtingswaarde van de economische schade per hectare per jaar na verbetering
macrostabiliteit binnenwaarts

Reductie macrostabiliteit binnenwaarts in combinatie met opbarsten en piping

Figuur 68:

Het lokaal individueel risico (LIR) na verbetering macrostabiliteit binnenwaarts in
combinatie met opbarsten en piping.
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Figuur 69: Het plaatsgebonden risico (PR) na verbetering macrostabiliteit binnenwaarts in
combinatie met opbarsten en piping

Figuur 70: Verwachtingswaarde van de economische schade per hectare per jaar na verbetering
macrostabiliteit binnenwaarts in combinatie met opbarsten en piping
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Bijlage I Overstromingsrisico na verbeteringsmaatregelen, met conditionele kansen
bovenrivierengebied

Basisberekening

Figuur 71:

Het lokaal individueel risico (LIR) basisberekening.
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Figuur 72: Het plaatsgebonden risico (PR) basisberekening

Figuur 73: Verwachtingswaarde van de economische schade per hectare per jaar
basisberekening
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Reductie macrostabiliteit binnenwaarts

Figuur 74:

Het lokaal individueel risico (LIR) na verbetering macrostabiliteit binnenwaarts.

Figuur 75: Het plaatsgebonden risico (PR) na verbetering macrostabiliteit binnenwaarts
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Figuur 76: Verwachtingswaarde van de economische schade per hectare per jaar na verbetering
macrostabiliteit binnenwaarts

Reductie macrostabiliteit binnenwaarts in combinatie met opbarsten en piping

Figuur 77:

Het lokaal individueel risico (LIR) na verbetering macrostabiliteit binnenwaarts in
combinatie met opbarsten en piping.
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Figuur 78: Het plaatsgebonden risico (PR) na verbetering macrostabiliteit binnenwaarts in
combinatie met opbarsten en piping

Figuur 79: Verwachtingswaarde van de economische schade per hectare per jaar na verbetering
macrostabiliteit binnenwaarts in combinatie met opbarsten en piping
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Bijlage J

Colofon
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