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Voorwoord 

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde risicoanalyse 

voor dijkring 41 Land van Maas en Waal. Het voorliggende rapport betreft de risico’s 

die verband houden met de categorie a-kering van dijkring 41. 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 41 dient het niet te 

worden verward met een toetsrapport in het kader van de Waterwet. De in VNK2 

berekende overstromingskansen laten zich niet zondermeer vergelijken met de 

wettelijk vastgelegde overschrijdingskansen van de waterstanden die de primaire 

waterkeringen veilig moeten kunnen keren. 

 

Door de provincie Gelderland zijn de overstromingsberekeningen uitgevoerd die ten 

grondslag liggen aan de berekende gevolgen van de overstromingsscenario’s. De 

beheerders hebben een essentiële bijdrage geleverd door gegevens ter beschikking te 

stellen en de plausibiliteit van de opgestelde (alternatieve) schematisaties te 

bespreken. De uitgevoerde analyses zijn zowel intern getoetst als extern. Ten slotte 

zijn de resultaten besproken met het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) en 

heeft het ENW de kwaliteit van de analyses en rapportages steekproefsgewijs 

gecontroleerd. 

 

Graag wil ik alle betrokkenen bedanken voor de constructieve bijdrage en de plezierige 

samenwerking. 

 

Harry Stefess 

Projectmanager VNK2, Rijkswaterstaat Waterdienst 
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Managementsamenvatting 

Wat is VNK2? 

Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2) is het project dat overstromingsrisico’s in 

Nederland in kaart brengt. In VNK2 is de methode om de kansen, gevolgen en risico’s 

van overstromingen te berekenen verder ontwikkeld. De geavanceerde rekenmethode 

van VNK2 maakt het mogelijk overstromingskansen te bepalen. Door het combineren 

van doorbraakkansen, overstromingsverlopen en gegevens omtrent bewoning en 

bedrijvigheid kan een beeld worden gegeven van het overstromingsrisico. Zo geeft 

VNK2 het inzicht in de overstromingsrisico’s in Nederland. 

 

In de voorloper van het project (VNK1) is voor zestien dijkringen het 

overstromingsrisico 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 41 Land van Maas en 

Waal. 

Waarom VNK2? 

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

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

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

kunnen beter onderbouwde keuzes worden gemaakt ten aanzien van investeringen in 

waterveiligheid. VNK2 levert basisinformatie voor: 
• De politiek-maatschappelijke afweging of de waterveiligheid van Nederland op 

orde is; 

• Het identificeren van relatief zwakke waterkeringen; 

• Het bepalen van de kosteneffectiviteit van risicoreducerende maatregelen; 

• De prioritering van preventieve maatregelen; 

• De prioritering van gevolgbeperkende maatregelen; 

• De verbetering van toetsmethoden; 

• Afwegingen ten aanzien van zelfredzaamheid en rampenbestrijding; 

• Het opstellen van overstromingsrisicokaarten en plannen zoals vereist door de 

Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR). 

Dijkring 41: Land van Maas en Waal 

Dijkring 41 Land van Maas en Waal ligt ingeklemd tussen de Maas en de Waal ten 

westen van Nijmegen. In het oosten wordt de dijkring begrensd door de hoge gronden 

ter hoogte van de spoorlijn Cuijk–Nijmegen en in het westen door dijkring 40 

(Heerewaarden). Het Land van Maas en Waal ligt grotendeels in de provincie 

Gelderland. Een klein deel van het gebied (het dorp Molenhoek) ligt in de provincie 

Limburg. 

 

Binnen het dijkringgebied liggen de gemeenten West Maas en Waal, Druten, 

Beuningen, Wijchen, Heumen en een deel van Nijmegen. Het dijkringgebied heeft een 

oppervlakte van circa 26.200 ha en telt ongeveer 280.000 inwoners, waarvan 

overigens een groot deel in Nijmegen en daarmee op hoge grond. Met name het 

oostelijk deel van het dijkringgebied is bebouwd met plaatsen zoals Nijmegen, Wijchen 

en Beuningen. Daarnaast is ook vooral langs de Waalbandijk veel bebouwing 

aanwezig. Verder kenmerkt een groot deel van het gebied zich als grasland en 

akkerbouw, met veel fruitteelt en boomteelt op de oeverwallen en tuinbouw op de 

stroomruggen.  
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De primaire waterkeringen die het Land van Maas en Waal omsluiten zijn voor het 

grootste deel in beheer bij waterschap Rivierenland. Het Maas-Waalkanaal en de 

sluizen bij Weurt en Heumen en het gemaal Heumen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat. 

De primaire waterkeringen hebben een gezamenlijke lengte van 89 km (waarvan circa 

88 km categorie a en circa 1 km categorie c). In de risicoanalyse is alleen de categorie 

a-kering van dijkring 41 beschouwd. 

Resultaten 

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

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

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

wettelijke normen. Deze normen zijn niet gedefinieerd als overstromingskansen maar 

als overschrijdingskansen van waterstanden die de waterkeringen veilig moeten 

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

beïnvloeden. Omdat de wettelijke normen geen betrekking hebben op 

overstromingskansen kunnen zij niet zondermeer worden gelegd langs de uitkomsten 

van VNK2. 

 

Overstromingskans 

De berekende overstromingskans voor de categorie a-kering van dijkring 41 is 1/290 

per jaar. Dit is de kans dat zich ergens achter de categorie a-kering een overstroming 

voordoet. In de uitgevoerde risicoanalyse zijn alleen de categorie a-keringen 

beschouwd. De categorie c-kering die de grens vormt met dijkring 40 (Heerewaarden) 

is niet beschouwd. Hoewel verwacht wordt dat deze omissie geen relevante 

onderschatting van het overstromingsrisico tot gevolg heeft (voordat deze waterkering 

kan falen, dient eerst de categorie a-kering van dijkring 40 te falen), verdient het 

aanbeveling deze veronderstelling te verifiëren en ook het risico dat verband houdt 

met de categorie c-kering in beeld te brengen. 

 

Hoewel de overstromingskansen vrij uniform verdeeld zijn over de categorie a-kering 

worden relatief grote faalkansen berekend voor de dijkvakken langs de Waal. De tien 

dijkvakken met de grootste bijdrage aan de totale overstromingskans voor dijkring 41 

liggen zonder uitzondering langs de Waal. De faalkansen op vakniveau van deze tien 

dijkvakken worden gedomineerd door het faalmechanisme opbarsten en piping. De 

bijdrage van de dijkvakken langs de Maas aan de overstromingskans is beperkt, 

evenals de bijdrage van de kunstwerken (langs Maas èn Waal). 

 

Langs de Waal is tijdens het hoogwater van januari 2011 in een kopsloot nabij hm 226 

een zandmeevoerende wel ontstaan. De overschrijdingsfrequentie behorende bij deze 

hoogwatersituatie is 1/10 per jaar. De berekende faalkans van dit dijkvak 

(41.223.241.W) voor het faalmechanisme opbarsten en piping is 1/1.600 per jaar en is 

hiermee het vak met de grootse faalkans binnen de dijkring.  

 

Het beeld van de veiligheid van de waterkeringen dat wordt gevormd door de 

faalkansen en overstromingskansen komt grotendeels overeen met de verwachtingen 

van de beheerder: daar waar de beheerder relatief grote faalkansen verwacht, worden 

ook relatief grote faalkansen berekend en omgekeerd. Tevens sluit dit beeld aan bij de 

uitkomsten van de toetsing waarin de kering bijna geheel is goedgekeurd. 

 

Een waterstandsverlaging als gevolg van maatregelen in het kader van de PKB Ruimte 

voor de Rivier leidt tot een kleinere overstromingskans: de overstromingskans neemt 

af van 1/290 per jaar naar 1/370 per jaar. Deze verandering in de overstromingskans 

is met name het gevolg van een afname van de faalkansen voor de faalmechanismen 

overloop en golfoverslag en opbarsten en piping voor de dijkvakken langs de Waal. 

Dat de afname relatief gering is wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de 

overstromingskans wordt gedomineerd door de faalkans voor opbarsten en piping. 



 

 

 

3 

Opbarsten en piping treedt echter al op bij waterstanden lager dan MHW. Hierdoor is 

het effect van de waterstandverlagende maatregelen relatief gering. 

Door gerichte maatregelen in de waterkeringen langs de Waal kan de kans op een 

overstroming door het falen van de categorie a-kering van dijkring 41 met een factor 

3,5 worden verkleind van 1/290 per jaar naar 1/1.020 per jaar. Voor een dergelijke 

significante afname van de overstromingskans en het overstromingsrisico is wel een 

versterking van circa 16 km waterkering langs de Waal noodzakelijk ten aanzien van 

het mechanisme opbarsten en piping. Een verdere verlaging van de overstromingskans 

is alleen mogelijk met structurele versterkingsmaatregelen over alle dijkvakken (Waal 

en Maas). Investeringen in de waterkeringen langs de Maas leveren geen significante 

afname van de overstromingskans (en het overstromingsrisico) op. 

 

Gevolgen van overstromingen 

In geval van een overstroming wordt nagenoeg het gehele dijkringgebied getroffen. 

Dit is het gevolg van het feit dat de dijkring zich in feite gedraagt als een bakje: 

wanneer water de dijkring binnenstroomt wordt het gebied vrijwel in zijn geheel 

gevuld. Een doorbraak bovenstrooms geeft geen significant andere gevolgen dan een 

doorbraak benedenstrooms. Wel is een duidelijk onderscheid te maken tussen de 

gevolgen van een doorbraak langs de Waal en de gevolgen van een doorbraak langs 

de Maas. Omdat de maatgevende waterstand op de Waal significant groter is dan op 

de Maas, zijn ook de gevolgen van een doorbraak langs de Waal significant groter.  

 

De economische schade als gevolg van een doorbraak op de Waal is minimaal 5,6 

miljard euro en kan afhankelijk van de omstandigheden waaronder de doorbraak 

plaatsvindt, oplopen tot 7,2 miljard euro. De economische schade als gevolg van een 

doorbraak op de Maas is minimaal 0,3 miljard euro en maximaal 6,1 miljard euro.  

 

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

mogelijkheden tot evacuatie. Doordat een hoogwatersituatie meerdere dagen van 

tevoren is te voorzien is een georganiseerde evacuatie zeer waarschijnlijk. Afhankelijk 

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

langs de Waal tussen circa 60 bij georganiseerde evacuatie tot circa 800 bij geen 

evacuatie. Bij een doorbraak langs de Maas varieert het aantal slachtoffers tussen 

circa 0 bij georganiseerde evacuatie tot circa 600 bij geen evacuatie.  

 

In dijkring 41 kunnen ook dubbele doorbraken optreden: een doorbraak langs de Waal 

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

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

Dit betekent dat een dubbele doorbraak niet leidt tot significant ernstigere 

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

sneller vullen. Dit leidt tot een toename van het aantal slachtoffers ten opzichte van de 

overige beschouwde scenario’s. Daarnaast is een overstromingscenario beschouwd 

waarbij alle beschouwde doorbraaklocaties langs de Waal en de Maas tegelijkertijd 

falen. In een dergelijk extreem scenario is de schade circa 9,1 miljard euro.  

 

In dijkringgebied 41 liggen enkele regionale keringen en hooggelegen lijnvormige 

elementen die het overstromingsverloop en daarmee de economische schade en het 

aantal slachtoffers kunnen beïnvloeden. De hooggelegen lijnvormige elementen, zoals 

de spoorlijn Nijmegen-Den Bosch en de rijkswegen A50 en A73 direct ten westen van 

Nijmegen beïnvloeden het overstromingsverloop echter nauwelijks. Dit is het gevolg 

van een beperkte hoogte ten opzichte van de resulterende waterdiepte na een 

overstroming en de aanwezigheid van diverse onderdoorgangen en kruisingen. De 

regionale keringen langs het Maas-Waalkanaal hebben daarentegen een duidelijke 

invloed op het overstromingsverloop en de berekende economische schade en 

slachtofferaantallen in het Land van Maas en Waal. Deze regionale keringen 

voorkomen dat het binnenstromende water Nijmegen bereikt bij een doorbraak van de 

primaire waterkering benedenstrooms van het Maas-Waalkanaal. 
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Overstromingsrisico 

Door de kansen op en de gevolgen van een overstroming te combineren is het 

overstromingsrisico in beeld gebracht, uitgedrukt in diverse risicomaten (Tabel 1). De 

verwachtingswaarde van de economische schade is met 21,4 miljoen euro per jaar 

relatief groot. De verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers is 0,5 slachtoffers 

per jaar.  

 

De kans op ten minste 6 miljard euro schade is ongeveer 1/300 per jaar. De maximale 

schade ligt rond de 9 miljard euro, de kans op grotere schades is verwaarloosbaar 

klein. De kans op grote schades (gemiddelde 6,2 miljard euro) is nagenoeg gelijk aan 

de overstromingskans. Dit is het gevolg van het feit dat de dijkring zich gedraagt als 

een bakje: een doorbraak leidt ongeacht de locatie tot de overstroming van vrijwel het 

gehele dijkringgebied. Het overstromingsrisico van dijkring 41 wordt grotendeels 

bepaald door de dijkvakken langs de Waal. 

 

Verwachtingswaarde economische schade (€ per jaar) 21,4 miljoen 

Gemiddelde economische schade per overstroming (€) 6,2 miljard 

Schade 

Economische schade bij het zwaarste beschouwde scenario 

(€) (maximaal scenario) 

9,1 miljard  

Verwachtingswaarde (slachtoffers per jaar) 0,5 

Gemiddeld aantal slachtoffers per overstroming 145 

Maximaal aantal slachtoffers bij het zwaarste beschouwde 

scenario (maximaal scenario) 

1.145 

Overlijdenskans van een individu per locatie exclusief het 

effect van preventieve evacuatie (plaatsgebonden risico) 

(per jaar) 

Vrijwel overal tussen 

1/10.000 en 

1/100.000 per jaar, 

rondom het Maas-

Waalkanaal 

<1/100.000 per jaar, 

lokaal uitschieters 

>1/10.000 per jaar 

Slachtoffers 

Overlijdenskans van een individu per locatie inclusief het 

effect van preventieve evacuatie (lokaal individueel risico) 

(per jaar) 

Vrijwel overal tussen 

1/100.000 en 

1/1.000.000 per jaar, 

rondom het Maas-

Waalkanaal 

<1/1.000.000 per 

jaar, in westelijk deel 

>1/100.000 per jaar 

Tabel 1: Resultaten risicoberekeningen voor dijkring 41. 

De kans dat een totaal aantal slachtoffers van ten minste 75 personen slachtoffer is 

van een overstroming is vrijwel gelijk aan de overstromingskans van de dijkring 

(1/300 per jaar). De kans dat een groep van ten minste 100 personen het slachtoffer 

wordt van een overstroming is circa 1/700 per jaar. De kans dat een groep van ten 

minste 600 personen het slachtoffer wordt van een overstroming is circa 1/3.300 per 

jaar. De berekende kans dat een groep van ten minste 1.000 personen het dodelijke 

slachtoffer wordt van een overstroming van dijkringgebied 41 is circa 1/35.000 per 

jaar. De kans dat er meer dan 1.145 slachtoffers vallen is verwaarloosbaar klein.  

 

Ruimte voor de Rivier maatregelen (langs de Waal) leiden tot een afname van de 

overstromingskans af van 1/290 per jaar naar 1/370 per jaar. Een verandering van de 

faalkansen voor de waterkeringen langs de Waal, leidt tevens tot een verandering van 

het overstromingsrisico. Als gevolg van de Ruimte voor de Rivier maatregelen, neemt 

de verwachtingswaarde van de economische schade af van 21,4 miljoen euro per jaar 

naar 16,0 miljoen euro per jaar, een afname van circa 25%. Tevens neemt ook de 
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verwachtingswaarde van het aantal slachtoffer af met 20% van 0,5 slachtoffers per 

jaar naar 0,4 slachtoffers per jaar. 

 

Voor de Maas zijn geen Ruimte voor de Rivier projecten voorzien en de effecten van de 

rivierverruimende maatregelen van het project Maaswerken op de waterstanden van 

de Maas ter hoogte van dijkring 41 zijn onbekend. Voor de Maas zijn dan ook geen 

waterstandsverlagende maatregelen doorgerekend. 

 

Als gevolg van ingrepen in 12 dijkvakken ten aanzien het mechanisme opbarsten en 

piping in een deel van de waterkeringen langs de Waal, neemt de overstromingskans 

af van 1/300 tot 1/1.000 per jaar. De verwachtingswaarde van de economische schade 

neemt hierdoor af van 21,4 miljoen euro per jaar naar 4,2 miljoen euro per jaar, een 

afname van circa 80%. Tevens neemt ook de verwachtingswaarde van het aantal 

slachtoffer af met 80% van 0,5 slachtoffers per jaar naar 0,1 slachtoffers per jaar. 

Gerichte maatregelen in deze dijken leiden derhalve tot een forse daling van het 

overstromingsrisico. Voor deze versterking dienen 12 dijkvakken, met een lengte van 

ca. 16 km, te worden versterkt. 

 

Eerder is al vastgesteld dat de dijkvakken langs de Waal dominant zijn. De 

verwachting is dan ook dat ingrepen in de waterkeringen langs de Waal meer effect 

hebben op de overstromingskans dan ingrepen langs de Maas. Na vijf gerichte 

maatregelen langs de Maas gaat de overstromingskans van 1/290 per jaar naar 1/305 

per jaar. Deze verandering is zeer gering. 

 

Aanbevelingen 

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

inzichten opgedaan waarmee de overstromingsveiligheid van dijkring 41 kan worden 

gewaarborgd en verhoogd: 

• Met name langs de Waal zijn meerdere kopsloten aanwezig aan de binnenzijde van 

de waterkering. Deze sloten staan loodrecht op de kering, waarbij op enkele 

locaties de sloot tot tegen de binnenteen aanligt. Op één locatie is tijdens de 

hoogwatersituatie van januari 2011 een zandmeevoerende wel geconstateerd. Het 

dijkvak waarin deze wel is geconstateerd is dominant voor de overstromingskans 

en het overstromingsrisico van dijkring 41. Voor zover het waterschap hierin nog 

geen inzicht heeft, is de aanwezigheid van kopsloten langs de Waal vanwege de 

geconstateerde wel een aandachtspunt. 

• Voor de categorie a-keringen van dijkring 41 is op grote trajecten een voorland 

aanwezig. Dit voorland heeft grote invloed op de kans op het faalmechanisme 

opbarsten en piping, omdat hiermee de kwelweglengte aanzienlijk wordt vergroot. 

In deze studie is de kwelweglengte in het voorland meegenomen conform de 

intredelijnen van het waterschap. Gelet op de invloed van het voorland op de kans 

op opbarsten en piping wordt aanbevolen te verkennen of meer voorlandlengte in 

rekening kan worden gebracht. 

• Indien men de faalkans van de categorie a-kering van dijkring 41 en daarmee ook 

het overstromingsrisico significant wenst te verkleinen door middel van 

dijkversterkingen, dan zullen maatregelen langs de Waal ten aanzien van het 

faalmechanisme opbarsten en piping het meeste effect sorteren. Voor het 

reduceren van de overstromingskans met minimaal een factor 3 is een 

dijkversterking over een traject van circa 16 km nodig. Met een dergelijke 

aanpassing neemt het overstromingsrisico af met circa 80%. Investeringen in de 

waterkeringen langs de Maas leveren geen significante afname van de 

overstromingskans (en het overstromingsrisico) op. 
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Technische samenvatting 

Dit rapport bevat de resultaten van de risicoanalyse die is verricht voor dijkring 41 

Land van Maas en Waal in het kader van het project Veiligheid Nederland in Kaart 

(VNK2). In deze technische samenvatting worden de berekeningsresultaten besproken 

en wordt op hoofdlijnen beschreven op welke uitgangspunten en aannamen deze 

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

volgende stappen: 

 

1. De schematisatie van de dijkring 

Dijkringgebied 41 Land van Maas en Waal ligt in de provincie Gelderland. De primaire 

waterkeringen van de dijkring omsluiten zijn voor het grootste deel in beheer bij 

waterschap Rivierenland. De sluizen bij Weurt en Heumen en het gemaal Heumen zijn 

in beheer bij Rijkswaterstaat. De primaire waterkeringen hebben een gezamenlijke 

lengte van 89 km (waarvan circa 88 km categorie a en circa 1 km categorie c). Het 

gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Waal, aan de zuidzijde door de 

Maas, aan de westzijde door de categorie c-kering die de grens vormt met dijkring 40 

(Heerewaarden) en aan de oostzijde door de hoge grond van Nijmegen. In de 

risicoanalyse is alleen de categorie a-kering van dijkring 41 beschouwd. 

 

 
Figuur 1: Dijkringgebied 41 Land van Maas en Waal. 

De dijkring bestaat uit verschillende secties die op basis van ontstaansgeschiedenis 

van elkaar verschillen (jaar van aanleg, geometrie, buitenwater en samenstelling 

ondergrond). Op het tracé door Nijmegen (Nijmegen-Stad, Nijmegen-Haven) wordt de 

waterkering gevormd door een reeks van langsconstructies. Genoemde aspecten zijn 

sterk bepalend bij de indeling in dijkvakken. 
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Ten behoeve van de faalkansberekeningen zijn de dijken van dijkring 41 Land van 

Maas en Waal ingedeeld in 58 dijkvakken (Tabel 2). Daarnaast zijn van de 25 

kunstwerken in de dijkring, 15 kunstwerken gedetailleerd geanalyseerd. Er zijn geen 

faalkansen berekend voor de faalmechanismen van de dijken en kunstwerken waarbij 

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

 

Totale lengte (categorie a-kering) 88 km 

Aantal dijkvakken 58 

Dijken 

Gemiddelde lengte dijkvak 1,5 km 

Totaal aantal kunstwerken (sluizen, gemalen, coupures) 25 Kunstwerken 

Aantal gedetailleerd beschouwde kunstwerken 15 

Tabel 2: De vakindeling van dijkring 41. 

 

2. De berekening van faalkansen 

Alle dijkvakken en kunstwerken zijn beschouwd. Voor niet alle vakken en kunstwerken 

zijn echter faalkansen berekend en/of zijn faalkansen meegenomen bij de bepaling van 

de overstromingskans. Voor alle dijkvakken is overloop en golfoverslag meegenomen. 

Daarnaast is voor macrostabiliteit en beschadiging bekleding en erosie dijklichaam een 

selectie gemaakt van de respectievelijk 5 en 10 zwakste vakken zoals deze volgen uit 

de derde toetsronde. Indien deze vakken niet bijdragen aan de overstromingskans zijn 

geen extra vakken voor deze faalmechanismen geselecteerd.  

 

Voor het faalmechanisme opbarsten en piping is aan de hand van de resultaten van de 

derde toetsronde, beschikbare gegevens en op basis van conservatieve criteria ten 

aanzien van benodigde kwelweglengtes een selectie gemaakt van de dijkvakken die 

mogelijk bijdragen aan het overstromingsrisico. Voor de kunstwerken is met de 

resultaten van de derde toetsronde en eenvoudige beoordelingen bepaald welke 

kunstwerken en faalmechanismen mogelijk een significante bijdrage leveren aan de 

overstromingskans. Tabel 3 geeft een overzicht van de voor de berekening van de 

overstromingskans beschouwde faalmechanismen, vakken en kunstwerken. 

 

Type 

waterkering 

Faalmechanisme Aantal 

vakken/kunstwerken 

Overloop en golfoverslag 58 

Macrostabiliteit binnenwaarts 5 

Opbarsten en piping 32 

Dijken 

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 10 

Overloop en golfoverslag 8 

Niet sluiten 11 

Onder- en achterloopsheid 2 

Kunstwerken 

Constructief falen 10 

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

meegenomen bij de berekening van de overstromingskans. 

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

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

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

de kunstwerken volgt een totale overstromingskans van 1/290 per jaar voor de 

categorie a-kering van dijkring 41. Er is geen sprake van een beperkt aantal zwakke 

plekken die de ringkans domineren. De faalkansen zijn vrij uniform verdeeld over de 

dijkvakken.  
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Tabel 4 toont de berekende faalkansen per faalmechanisme voor dijkring 41. Hieruit 

blijkt dat de overstromingskans voor dijkring 41 met name bepaald wordt door het 

faalmechanisme opbarsten en piping en in mindere mate door het faalmechanisme 

overloop en golfoverslag. De berekende faalkansen voor de dijkvakken langs de Waal 

zijn veelal groter dan voor de dijkvakken langs de Maas. Een aantal dijkvakken langs 

de Waal heeft een relatief grote faalkans. De berekende faalkansen (op vakniveau) 

variëren langs de Waal tussen 1/1.500 tot 1/110.000 per jaar; langs de Maas tussen 

1/4.600 en 1/84.000 per jaar. 

 

Type waterkering Faalmechanisme Faalkans (per jaar) 

Overloop en golfoverslag 1/1.680 

Macrostabiliteit binnenwaarts 1/12.600 

Opbarsten en piping 1/330 

Dijk 

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 1/56.600 

Overloop en golfoverslag 1/9.300 

Niet sluiten 1/8.100 

Onder- en achterloopsheid < 1/1.100.000 

Kunstwerk 

Constructief falen 1/14.000 

Overstromingskans 1/290 

Tabel 4: Berekende faalkansen per faalmechanisme en op ringniveau de overstromingskans. 

Over het algemeen worden voor de dijkvakken langs de Maas voor het 

faalmechanisme overloop en golfoverslag kleine faalkansen berekend. Dit is vooral het 

gevolg van een ontwerppeil gehanteerd bij de laatste dijkverbetering dat hoger is dan 

het maatgevend hoogwater conform de HR2006. Op enkele locaties langs de Maas 

worden ten opzichte van de overige dijkvakken langs de Maas relatief grote faalkansen 

berekend. Dit is overwegend het gevolg van een combinatie van weinig overhoogte 

en/of grote spreiding op de overhoogte. 

 

De dijken langs de Waal zijn grotendeels ontworpen op een maatgevende afvoer van 

15.000 m3/s, terwijl het maatgevend hoogwater (HR2006) is gebaseerd op een afvoer 

van 16.000 m3/s. Desalniettemin is het aantal vakken met een relatief grote faalkans 

beperkt. Het verschil in gehanteerd ontwerpdebiet komt nog eens duidelijk tot 

uitdrukking voor de vakken tussen dp156 en dp196 (vakken 41.156.159.W, 

41.159.172.W, 41.172.180.W, 41.180.191.W en 41.191.196.W) die als gevolg van een 

ontwerpdebiet van 16.500 m3/s een beduidend kleinere faalkans hebben dan de 

overige vakken langs de Waal. In totaal 13 vakken langs de Waal hebben voor het 

faalmechanisme overloop en golfoverslag een faalkans groter dan 1/10.000 per jaar, 

met een grootste faalkans voor vak 41.061.085.W van 1/3.600 per jaar. 

 

Langs de Waal is tijdens het hoogwater van januari 2011 in een kopsloot nabij hm 226 

een zandmeevoerende wel ontstaan. De overschrijdingsfrequentie behorende bij deze 

hoogwatersituatie is 1/10 per jaar. De berekende faalkans van dit dijkvak 

(41.223.241.W) voor het faalmechanisme opbarsten en piping is 1/1.600 per jaar en is 

hiermee het vak met de grootse faalkans binnen de dijkring. Deze berekende faalkans 

is relatief klein. Omdat tijdens de hoogwatersituatie met een overschrijdingkans van 

1/10 per jaar echter een zandmeevoerende wel is geconstateerd, is de verwachting 

dat de werkelijke faalkans aanzienlijk groter is dan 1/1.600 per jaar. Dat de berekende 

faalkans toch klein is, is te verklaren door het feit dat de schematisatie is opgesteld op 

basis van de (schaarse) gegevens over de ondergrond uit boringen en sonderingen. De 

mogelijke waarden van ondermeer de korreldiameter en de doorlatendheid lopen sterk 

uiteen. Bij de berekeningen zijn zodoende kansen toegekend aan 

ondergrondeigenschappen die mogelijk gunstiger zijn dan waarvan sprake is ter 

plaatse van de zandmeevoerende wel.  
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Gevoeligheidsberekeningen laten zien dat de ondergrondeigenschappen waarbij de wel 

zou kunnen zijn opgetreden binnen de bandbreedtes liggen waarbij de faalkans van 

1/1.600 per jaar is berekend. Een formele ‘bewezen zwakte’-analyses is echter 

complex en met het VNK2-instrumentarium niet goed mogelijk. Het is dan ook 

onbekend hoeveel ongunstiger de situatie ter plaatse van de wel is. Vanwege deze 

onzekerheid is in het vervolg van de analyse van dijkring 41 vastgehouden aan de 

faalkans van 1/1.600 per jaar voor het gehele dijkvak. Benadrukt wordt dat deze 

faalkans waarschijnlijk een te optimistisch beeld geeft van de veiligheid. 

 

De kunstwerken leveren een beperkte bijdrage aan de totale overstromingskans. De 

zwakste kunstwerken zijn Schutsluis Weurt (oostsluis), Coupure Spoorwegviaduct 

Molenhoek en Inlaatsluis Blauwe sluis met berekende faalkansen van respectievelijk 

1/5.200, 1/7.800 en 1/9.700 per jaar. Deze berekende faalkansen zijn geen gevolg 

van een dominant faalmechanisme, maar een gevolg van de optelling van diverse 

kansen in dezelfde orde grootte. De overige kunstwerken hebben faalkansen die 

kleiner zijn dan 1/11.000 per jaar. 

 

3. De berekening van scenariokansen 

De provincie Gelderland heeft dijkring 41 ten behoeve van de overstromings-

berekeningen ingedeeld in 9 ringdelen (Figuur 2). Daarbij is het uitgangspunt 

gehanteerd dat de gevolgen van een doorbraak in het betreffende deel van de dijkring 

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

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

dijkring onderzoeken of het overstromingspatroon significant wijzigt. Hierbij spelen 

discontinuïteiten in het dijkringgebied een grote rol. Wanneer een doorbraakpunt aan 

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

verschillend overstromingspatroon in het dijkringgebied. 

 

 
Figuur 2: Ringdelen dijkring 41. 

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

dijkring 41 zijn daarom 29 mogelijke doorbraakscenario’s gedefinieerd aan de hand 

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

doorbraaklocaties met een bijbehorend overstromingsverloop. Voor elk scenario is 

berekend hoe groot de kans is dat deze optreedt (de scenariokans).  
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Langs de Waal en de Maas wordt uitgegaan van ontlasten; het falen van een kering op 

een bepaalde locatie heeft tot gevolg dat de belasting op het overige deel van deze 

kering afneemt en daarmee de kans op nog een doorbraak. Dit betekent dat 

meervoudige doorbraken langs dezelfde rivier zeer onwaarschijnlijk zijn. Wel kan een 

dubbele doorbraak plaatsvinden doordat zich langs de Maas en langs de Waal 

gelijktijdig een hoogwatersituatie voordoet.  

 

4. De berekening van de gevolgen 

Per breslocatie zijn overstromingsberekeningen uitgevoerd voor verschillende 

belastingcondities: toetspeil minus 1 decimeringhoogte (tp-1d), tp en tp+1d. In de 

overstromingsberekeningen is uitgegaan van standzekerheid van regionale keringen 

en overige hooggelegen lijnvormige elementen zoals spoorlijnen en rijkswegen. De 

gevolgen zijn berekend met HIS-SSM. Voor de dubbele doorbraken zijn de 

overstromingskenmerken (waterdiepte, stroomsnelheid, stijgsnelheid) bepaald op 

basis van de overstromingsberekeningen voor de enkelvoudige doorbraken. 

 

De grootste economische schade bij de gedefinieerde scenario’s bedraagt 9,1 miljard 

euro, het grootste aantal slachtoffers bedraagt ongeveer 1.145. De gemiddelde 

economische schade per overstroming is ongeveer 6,2 miljard euro, het gemiddelde 

aantal slachtoffers is 145.  

 

Tussen de economische schade en het aantal slachtoffers bestaat een sterke correlatie, 

enerzijds doordat de dijkring bij vrijwel elk doorbraakscenario helemaal overstroomt 

en anderzijds doordat gebieden van grote economische waarde (bebouwd gebied) over 

het algemeen ook de grootste bevolkingsconcentraties bevatten. 

 

5. Het combineren van de scenariokansen en de gevolgen 

Het risico wordt 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, is dus uitgegaan van een 

overstromingsberekening die hoort bij een extreme waterstand.  

 

De waarden van de belastingvariabelen in het ontwerppunt zijn gebruikt om de 

koppeling te maken met de gevolgen van overstromingsscenario’s. Het ontwerppunt 

beschrijft de meest waarschijnlijke waarden van de stochasten waarbij het 

overstromingsscenario optreedt. Voor elk ontwerppunt is de gevolgberekening 

geselecteerd die hoort bij het eerstvolgende, ongunstiger gelegen peil. 

 

6. De berekening van het overstromingsrisico 

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

verwachtingswaarden van economische schade en dodelijke slachtoffers berekend. De 

verwachtingswaarden van de economische schade en het aantal slachtoffers bedragen 

respectievelijk 21,4 miljoen euro per jaar en 0,5 slachtoffers per jaar. De jaarlijkse 

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

curven (respectievelijk Figuur 3 en Figuur 4). Deze curven beschrijven de kansen op 

overschrijding van bepaalde slachtofferaantallen of schades. 

 

Uit de FS-curve blijkt dat de kans op ten minste 6,0 miljard euro schade ongeveer 

1/300 per jaar is. De maximale schade ligt rond de 9,0 miljard euro met een kans op 

voorkomen van ten minste 1/3.500 per jaar. De kans op grote schades 

(gemiddelde 6,2 miljard euro) is nagenoeg gelijk aan de overstromingskans. Dit is het 

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

ongeacht de locatie tot de overstroming van vrijwel het gehele dijkringgebied.  
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Figuur 3: FS-curve voor dijkring 41 

Uit de FN-curve blijkt dat de kans dat een totaal aantal slachtoffers van ten minste 75 

personen vrijwel gelijk is aan de overstromingskans van de dijkring (1/300 per jaar). 

De kans dat een groep van ten minste 100 personen het slachtoffer wordt van een 

overstroming is circa 1/700 per jaar. De kans dat een groep van ten minste 600 

personen het slachtoffer wordt van een overstroming is circa 1/3.300 per jaar. De 

berekende kans dat een groep van ten minste 1.000 personen het dodelijke slachtoffer 

wordt van een overstroming van dijkringgebied 41 is circa 1/35.000 per jaar. De kans 

dat er meer dan 1.145 slachtoffers vallen is verwaarloosbaar klein.  

 

 
Figuur 4: FN-curve voor dijkring 41 
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Het plaatsgebonden risico (PR) ligt in het grootste deel van de dijkring tussen 

1/100.000 per jaar en 1/10.000 per jaar. In het oostelijk deel van het dijkringgebied 

rondom het Maas-Waalkanaal is het plaatsgebonden risico kleiner dan 1/100.000, 

doordat dit gebied in niet alle gedefinieerde overstromingsscenario’s overstroomt.  

 

 
Figuur 5: Plaatsgebonden risico dijkring 41. 

In het lokaal individueel risico (LIR) is evacuatie meegenomen, dit leidt voor het 

overgrote deel tot een LIR tussen de 1/1.000.000 en 1/100.000 per jaar. Uitzondering 

hierop vormt het gebied ten oosten van het Maas-Waalkanaal, waar het LIR kleiner is 

dan 1/1.000.000 per jaar, èn het westelijk deel van het dijkringgebied waar het LIR 

voornamelijk tussen de 1/10.000 en de 1/100.000 per jaar ligt. 

 

 
Figuur 6: Lokaal individueel risico dijkring 41. 
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Het LIR in het gebied ten oosten van het Maas-Waalkanaal is relatief klein doordat dit 

gebied in niet alle gedefinieerde overstromingsscenario’s overstroomt. In het westelijk 

deel van het dijkringgebied is het LIR juist relatief groot doordat dit gebied in alle 

gedefinieerde overstromingsscenario’s overstroomt. 

7. Gevoeligheidsanalyses 

Er zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd ten aanzien van de invloed van de PKB 

Ruimte voor de rivier maatregelen, de invloed van maatregelen in de waterkeringen 

langs de Waal en de invloed van maatregelen in de waterkeringen langs de Maas. Met 

gerichte maatregelen kunnen mogelijk de overstromingskans en het 

overstromingsrisico worden verkleind. De gevoeligheidsanalyses tonen: 

• dat een daling van de waterstand op de Waal onder maatgevende omstandigheden 

met circa 15 cm, als gevolg van de PKB Ruimte voor de Rivier maatregelen 

resulteert in een afname van de overstromingskans van 1/290 per jaar tot 1/370 

per jaar. Deze maatregelen resulteren tevens in een afname van de 

verwachtingswaarde van de economische schade met circa 25% van 21,4 miljoen 

euro per jaar naar 16,0 miljoen euro per jaar en in een afname van de 

verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers met 20% van 0,5 slachtoffers per 

jaar naar 0,4 slachtoffers per jaar. 

• dat door gerichte maatregelen in de waterkeringen langs de Waal (12 dijkvakken, 

ca. 16 km waterkering) de kans op een overstroming door het falen van de 

categorie a-kering van dijkring 41 met een factor 3,5 wordt verkleind van 1/290 

per jaar naar 1/1.020 per jaar. Deze maatregelen in de waterkeringen langs de 

Waal resulteren ook in een daling van de verwachtingswaarde voor het economisch 

risico met 80% van 21,4 miljoen euro per jaar naar 4,2 miljoen euro per jaar. 

Tevens neemt dan ook de verwachtingswaarde van het aantal slachtoffer af met 

80% van 0,5 slachtoffers per jaar naar 0,1 slachtoffers per jaar.  

• dat voor een dergelijke significante afname van de overstromingskans en het 

overstromingsrisico wel een versterking van circa 16 km waterkering langs de 

Waal noodzakelijk is ten aanzien van het mechanisme opbarsten en piping.  

• dat een verdere afname van de overstromingskans alleen mogelijk is met 

versterkingsmaatregelen over de gehele dijkring.  

• dat versterkingen van de waterkeringen langs de Maas pas interessant gaan 

worden (in termen van overstromingskans en –risico) nadat de versterkingen van 

de waterkeringen langs de Waal zijn uitgevoerd.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding project Veiligheid van Nederland in Kaart 

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

het huidige hoogwaterbeschermingsbeleid gelegd. Daarbij werd een nieuwe 

veiligheidsfilosofie geïntroduceerd: de kosten van dijkverzwaring werden voor de 

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

de tweede Deltacommissie (Commissie Veerman) heeft geadviseerd om het 

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

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

van overstromingskansen en overstromingsrisico’s konden deze destijds nog niet 

worden berekend. Inmiddels is in deze situatie verandering gekomen. 

 

Door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW, 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 (I&M), de 

Unie van Waterschappen (UvW), het Interprovinciaal overleg (IPO) en Rijkswaterstaat 

(RWS). Voor de uitvoering van de feitelijke berekeningen is het Projectbureau VNK2 

opgericht. Het Projectbureau werkt samen met de waterschappen en provincies, en 

wordt daarbij ondersteund door ingenieursbureaus. Door kennisinstituten wordt 

bijgedragen aan de verdere methodiekontwikkeling en de operationalisering van het 

analyse-instrumentarium. Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) controleert 

steekproefsgewijs de kwaliteit van de analyses en rapportages. 

 

In het project VNK2 worden de kansen en gevolgen van overstromingen per dijkring 

berekend. Een dijkring bestaat uit een aaneengesloten keten van waterkeringen (en 

mogelijk hooggelegen gronden) waarmee het omsloten gebied (het dijkringgebied) 

tegen overstromingen wordt beschermd. In totaal zijn er in Nederland 57 van dit type 

dijkringen. Dijkringen 23 (Biesbosch; wordt grotendeels ontpolderd) en 33 

(Kreekrakpolder; uitsluitend categorie c-keringen) worden in VNK2 niet beschouwd. 

Daarnaast zijn er sinds de uitvoering van de Maaswerken 46 Maaskaden. Het project 

VNK2 voert de berekeningen van de overstromingskansen en –gevolgen uit voor 55 

dijkringgebieden en 3 Maaskaden.  

 

VNK2 verschaft inzicht in de betrouwbaarheid van de waterkeringen, de omvang van 

het overstromingsrisico en de mogelijkheden om het risico te verkleinen. VNK2 levert 

zo basisinformatie voor politiek-maatschappelijke afwegingen ten aanzien van 

investeringen in de waterveiligheid van Nederland. 
 

 



 

 

16 

1.3 Overschrijdingskansen en overstromingskansen 

De huidige Nederlandse veiligheidsnormen zijn gedefinieerd als overschrijdingskansen. 

De waterstanden die horen bij deze overschrijdingskansen worden toetspeilen 

genoemd. De waterkeringen dienen deze waterstanden veilig te kunnen keren, 

rekening houdend met alle factoren die het waterkerend vermogen beïnvloeden.  

 

De wettelijke overschrijdingskansen moeten niet worden verward met 

overstromingskansen. Een overstromingskans is de kans dat zich in een dijkring 

daadwerkelijk een overstroming voordoet. Er zijn verschillende redenen waarom de 

overschrijdingskansen uit de Waterwet niet gelijk zijn aan de overstromingskansen van 

dijkringgebieden: 

 

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

overstroming voordoet. Een overstromingskans geeft dus een beeld van de 

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

normwaarde1. De conditie van een waterkering kan afwijken van de norm, zowel in 

positieve als negatieve zin. 

• Een overschrijdingskans heeft alleen betrekking op de belastingen. Om een 

overstromingskans te bepalen moeten ook de onzekerheden ten aanzien van de 

sterkte-eigenschappen van waterkeringen expliciet worden meegenomen. 

• De overschrijdingskans is gedefinieerd per vak. De overstromingskans heeft 

betrekking op de gehele dijkring. Bij het beoordelen of een waterkering het 

toetspeil veilig kan keren wordt per vak gekeken. Bij het bepalen van een 

overstromingkans moeten de faalkansen van alle vakken worden gecombineerd. 

Daarbij speelt ook de totale lengte van de kering een rol: hoe langer een kering, 

hoe groter de kans dat zich ergens een zwakke plek bevindt. Dit fenomeen wordt 

ook wel het lengte-effect genoemd. 

 

1.4 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 gevolgen van bijbehorende overstromingen. In Figuur 7 zijn de stappen die 

achtereenvolgens worden gezet om het overstromingsrisico te berekenen schematisch 

weergegeven. In de onderstaande tekst worden deze verder verduidelijkt. Voor een 

nadere toelichting op de verschillende onderdelen van de risicoberekeningen wordt 

verwezen naar de handleiding [1] en het achtergrondrapport [2].  

 

                                                
1 Door de aanwezigheid van reststerkte hoeft een dijk bij een overschrijding van een waterstand die gelijk is aan het 

toetspeil nog niet direct te bezwijken. Het is echter ook mogelijk dat een dijk bij een waterstand beneden het toetspeil 

bezwijkt door bijvoorbeeld het faalmechanisme opbarsten en piping.  
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Figuur 7: De rekenmethode van VNK2. 

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

Stap 2 

Bereken per vak een faalkans voor de 
verschillende faalmechanismen 

Stap 3 

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

 

Stap 1 

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

Stap 2 

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

Stap 3 

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

Scenario  Ringdeel 1 Ringdeel 2 

1 Faalt Faalt niet 

2 Faalt niet Faalt 

3 Faalt Faalt 

 

Scenario  Scenariokans 

1 Kans1 

2 Kans2 

3 Kans3 

Som Kans 

 

Stap 5 

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

Scenario  Schade Slachtoffers 

1 E1 N1 

2 E2 N2 

3 E3 N3 

 

Faalkans per 

faalmechanisme 

Vak 

Overloop Piping 

Faalkans per 

vak  

1 KansOver,1 KansPip,1 Kans1 

2 KansOver,2 KansPip,2 Kans2 

3 KansOver,3 KansPip,3 Kans3 

4 KansOver,4 KansPip,4 Kans4 

5 KansOver,5 KansPip,5 Kans5 

Combin KansOver KansPip Overstr, kans 

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

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

Kansenspoor Gevolgenspoor 

Risicoberekening 

Bereken op basis van de scenariokansen- en gevolgen per scenario de verwachtingswaarden van de schade 
en het aantal slachtoffers. 
Een verwachtingswaarde is 
een gewogen gemiddelde 
van alle mogelijke 
uitkomsten, met als 
gewichten de kansen op die 
waarden. 

 

Scenario  Scenariokans x Schade Scenariokans x Slachtoffers 

1 Kans1 x E1 Kans1 x N1 

2 Kans2 x E2 Kans2 x N2 

3 Kans3 x E3 Kans3 x N3 

Som Verwachtingswaarde schade Verwachtingswaarde slachtofferaantal  

 

Ringdeel 1 

Ringdeel 2 

Stap 4 

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

Vak 1 
Vak 2 

Vak 3 

Vak 4 
Vak 5 

Scenario 3 

Scenario 1 (zie stap 3) Scenario 2 (zie stap 3) 
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Een dijkring kan worden opgevat als een keten: de schakels worden gevormd door alle 

dijkvakken, duinvakken en kunstwerken die onderdeel uitmaken van de waterkering 

(Figuur 8). Per vak en kunstwerk wordt gekeken naar de verschillende wijzen waarop 

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

wijzen van falen worden faalmechanismen genoemd. De overstromingskans wordt 

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

 
Figuur 8: De dijkring als een keten met verschillende schakels. 

Voor een beschrijving van de verschillende faalmechanismen die in de risicoanalyse 

zijn meegenomen wordt verwezen naar paragraaf 3.2. De faalmechanismen 

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

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

houden verband met de volgende zaken: 

 

• Voor sommige mechanismen is er nog een kennistekort of zijn de gegevens 

onvoldoende beschikbaar. 

• Niet alle mechanismen leiden direct tot bezwijken. 

• Mechanismen hebben een sterk tijdsafhankelijk karakter waardoor de modellering 

met het VNK-instrumentarium niet mogelijk is of tot onvoldoende betrouwbare 

antwoorden zal leiden.  

 

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 waaraan in de tweede toetsronde uitdrukkelijk aandacht is besteed 

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

 

Bij de berekening van faalkansen en overstromingskansen spelen onzekerheden een 

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

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

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

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

waterkering bezwijkt. Onzekerheden ten aanzien van belastingen en sterkte-

eigenschappen vormen dus de basis van de overstromingskans: zonder onzekerheden 

is de kans dat een kering bezwijkt nul of één. 

 

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

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

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

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

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

overstroming dat hoort bij een bepaalde doorbraak of combinatie van doorbraken 

wordt een overstromingsscenario genoemd. De kansen op de verschillende 

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

vak en kunstwerk. 
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Door de provincie is onder begeleiding van VNK2 voor een aantal breslocaties 

overstromingsberekeningen gemaakt, voor verschillende belastingsituaties [3]. Per 

overstromingsberekening zijn de gevolgen bepaald in termen van economische schade 

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

 

Door de scenariokansen aan de bijbehorende gevolgen te koppelen kan het 

overstromingsrisico worden bepaald. Het overstromingsrisico wordt weergegeven 

door: 

• de jaarlijkse verwachtingswaarden van de schade en het aantal slachtoffers; 

• het groepsrisico (FN-curve); 

• de kansverdeling van de schade (FS-curve); 

• het plaatsgebonden risico (PR); 

• 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 dijkvak/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 (typen) maatregelen. 

 

In hoofdstuk 8 worden de conclusies gegeven van de risicoanalyse voor de categorie 

a-kering van dijkring 41. 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 wordt de gebiedskenmerken van dijkringgebied 41 besproken, 

inclusief de kenmerken van de primaire waterkering. Vervolgens wordt de 

onderverdeling van de waterkering in vakken beschreven en wordt toegelicht welke 

kunstwerken zijn geselecteerd voor een gedetailleerde faalkansanalyse.  

 

2.1 Beschrijving dijkring 41: Land van Maas en Waal 

2.1.1 Het dijkringgebied 

Dijkring 41 ligt zoals de naam doet vermoeden ingeklemd tussen de Maas en de Waal 

ten westen van Nijmegen. In het oosten wordt de dijkring begrensd door de hoge 

gronden ter hoogte van de spoorlijn Cuijk – Nijmegen en in het westen door dijkring 

40 (Heerenwaarden). Het land van Maas en Waal ligt grotendeels in de provincie 

Gelderland. Een klein deel van het gebied (het dorp Molenhoek) ligt in de provincie 

Limburg (Figuur 9). 

 

Binnen het dijkringgebied liggen de gemeenten West Maas en Waal (o.a. Dreumel, 

Wamel en Beneden-Leeuwen), Druten, Beuningen, Wijchen, Heumen en een deel van 

Nijmegen. Het dijkringgebied heeft een oppervlakte van circa 26.200 ha en telt 

ongeveer 280.000 inwoners, waarvan overigens een groot deel in Nijmegen en 

daarmee op hoge gronden wonen. Vooral het oostelijk deel van het dijkringgebied is 

verstedelijkt met plaatsen zoals Nijmegen, Wijchen en Beuningen. Daarnaast is ook 

langs de Waaldijk veel bebouwing aanwezig. Verder kenmerkt een groot deel van het 

gebied zich als grasland en akkerbouw, met veel fruitteelt en boomteelt op de 

oeverwallen en tuinbouw op de stroomruggen [4] [5] [6].  

 

 
Figuur 9: Topografie dijkring 41. 
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2.1.2 Geologische ontstaansgeschiedenis, bodemopbouw en hoogteligging 

De opbouw van de ondergrond en de onzekerheden daaromtrent hebben een grote 

invloed op de berekende faalkansen voor de faalmechanismen waarbij de sterkte-

eigenschappen van de ondergrond van belang zijn, zoals de faalmechanismen 

macrostabiliteit binnenwaarts en opbarsten en piping (paragraaf 3.2). Op basis van de 

geologische ontstaansgeschiedenis van het dijkringgebied kan de opbouw van de 

ondergrond worden verklaard. Tevens kan op basis van de ontstaansgeschiedenis 

worden verklaard waarom de grondeigenschappen ruimtelijk variëren. 

 

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

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

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

die voorheen in noordelijke richting liep. Hierdoor werd de loop in westelijke richting 

afgebogen. Dit gebeurde ook met de noordelijker gelegen Rijn.  

 

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

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

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

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

Noord-Brabant. Ten tijde van de warmere perioden van een interglaciaal liepen ook de 

lager gelegen rivierdalen vol met water, wat resulteerde in klei- en leemafzettingen die 

later tegen het einde van de volgende ijstijd (het Weichselien) met een nieuwe laag 

zand werden bedekt [7]. 

 

Bovenstaande heeft geresulteerd in een opeenstapeling van verschillende afzettingen 

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

met het vastleggen van het rivierenstelsel dat de voorgaande duizenden jaren was 

ontstaan. Pas in de 14e eeuw is begonnen met de grootschalige dijkaanleg. Dit bestond 

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

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

bestand te zijn tegen de grote rivierafvoeren van smeltwater in het voorjaar, waardoor 

men begon met het aanleggen van hogere winterdijken.  
 

 
Figuur 10: Principe doorsnede Waal- en Maasdijken van dijkring 41 [7]. 

Het dijkringgebied wordt nu gekenschetst als rivierkleigebied met zijn oeverwallen in 

een smalle strook langs de Maas en de Waal en de komgronden tussen en parallel aan 

de grote rivieren Maas en Waal (Figuur 10). Lokaal komen zandruggen en rivierduinen 

(Bergharen en Overasseltsche en Hatertsche vennen) in het gebied voor waarvan het 

maaiveld hoger ligt dan de omgeving. Op plaatsen waar dijkdoorbraken hebben 

plaatsgevonden, zijn wielen ontstaan en overslaggronden afgezet. 
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Het rivierkleigebied typeert zich door de opbouw van de bodem. De ondiepe 

ondergrond is opgebouwd uit afwisselend klei- en zandlagen. De bovenste bodemlaag 

bestaat veelal uit kleiige afzettingen ‘de deklaag’ waarbij lokaal de zandlaag door de 

deklaag heen tot maaiveld reikt. De zandbanen die op sommige plaatsen tot aan 

maaiveld liggen, zijn van invloed op het waterhuishoudkundige systeem. Ten tijde van 

hoogwater in de rivier treedt vooral hier veel kwel op. De invloed van de rivieren op 

het kleigebied is groot door de grote hoeveelheden kwel in de winter en bij hoogwater 

op de rivieren maar ook door de grote wegzijging van water naar de rivieren in de 

zomer. Hiervoor moet in de zomer veel water vanuit de rivieren worden ingelaten. 

 

De maaiveldhoogte van het Land van Maas en Waal varieert van circa NAP +10,0 m in 

het meest oostelijke deel bij het Maas-Waalkanaal tot circa NAP +3,3 m in het 

westelijk deel (Figuur 11). De op het rivierduin gelegen Overasseltsche en Hatertsche 

vennen hebben een hoogte van circa NAP +14,5 m. Langs de Waal en de Maas is 

tevens op veel locaties sprake van een omvangrijk en relatief hoog voorland.  

 

 
Figuur 11: Hoogteligging dijkring 41. 

2.1.3 Het watersysteem 

Het watersteem in het Land van Maas en Waal wordt gekenmerkt door een centraal in 

het gebied gelegen ‘hoofdas’ (van oost naar west) waarop andere watergangen 

afwateren. De stromingsrichting in de hoofdas is vanwege de hoogteligging 

hoofdzakelijk oost-west georiënteerd. De zijwatergangen lopen over het algemeen in 

noord-zuidrichting; vanaf de hogere oeverwallen naar lager gelegen komgronden in 

het midden van het gebied. De bemaling van het Land van Maas en Waal wordt 

geregeld door een aantal gemalen, die het water afvoeren naar de Maas. Inlaat van 

water vindt plaats vanuit het Maas-Waalkanaal en vanuit de Maas. Op enkele plaatsen 

staan opjagers om het water naar de hoger gelegen oeverwallen te pompen. Deze 

opjagers vormen een belangrijke functie voor de wateraanvoer in droge periode en ten 

tijde van nachtvorstbestrijding. 
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2.1.4 Beheerders 

De primaire waterkering van dijkringgebied 41 valt onder beheer van waterschap 

Rivierenland, met uitzondering van de schutsluizen bij Weurt, de schutsluis bij Heumen 

en het gemaal Heumen. Deze kunstwerken zijn in beheer bij Rijkswaterstaat. Bij wet is 

geregeld dat de provincies (Gedeputeerde Staten) de toezichthouders zijn op alle 

primaire waterkeringen binnen de provinciegrenzen. In dijkring 41 zijn twee provincies 

vertegenwoordigd: Gelderland en Limburg. De provincie Gelderland rapporteert over 

het hele dijkringgebied, mede namens de provincie Limburg.  

 

2.1.5 De primaire waterkering van dijkringgebied 41 

De primaire waterkering van dijkringgebied 41 bestaat uit waterkeringen die behoren 

tot verschillende categorieën (Figuur 12): categorie a-keringen die direct bescherming 

bieden tegen buitenwater en categorie c-keringen die indirect beschermen tegen 

buitenwater. Deze primaire waterkeringen hebben een gezamenlijke lengte van 89 km. 

De waterkeringen langs de Waal en de Maas zijn categorie a-keringen en hebben een 

totale lengte van circa 88 km; 40 km langs de Waal en 48 km langs de Maas. De 

waterkering tussen Moordhuizen en Dreumel is een categorie c-kering van circa 1 km 

lang die de verbinding vormt met dijkring 40 Heerewaarden. Aan de oostzijde wordt de 

dijkring begrensd door de hoge gronden van Nijmegen. In het voorliggende rapport 

worden alleen de waterkeringen beschouwd die behoren tot categorie a. 

 
De primaire kering categorie a van de dijkring bestaat uit verschillende secties die op 

basis van ontstaansgeschiedenis van elkaar verschillen (jaar van aanleg, geometrie, 

buitenwater en samenstelling ondergrond). Op het tracé door Nijmegen wordt de 

waterkering gevormd door een reeks van langsconstructies. Genoemde aspecten zijn 

sterk bepalend bij de indeling in dijkvakken (paragraaf 2.3). 

 

 
Figuur 12: De categorie a- en c-kering van dijkring 41. 
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2.2 Recente geschiedenis: bedreigingen en versterkingen 

2.2.1 Overstromingsrampen en bijna rampen 

In het rivierengebied behoorden rivieroverstromingen tot het leven, maar ze werden in 

de 18e eeuw ernstiger van aard. Alleen al rond het jaar 1800 deden zich in het land 

van Maas en Waal en de Bommelerwaard 36 dijkbreuken voor; 1784 was een piek jaar 

met negen breuken (Figuur 13). In de jaren 1784, 1799, 1809 en 1820 liep het gehele 

rivierengebied grotendeels onder [8]. In Tabel 5 is een overzicht opgenomen van de 

overstromingen en bijna overstromingen die het huidige dijkringgebied 41 in het 

verleden hebben getroffen [9].  

 

 
Figuur 13: Overstromingen vanuit de grote rivieren voor dijkring 41 [8]. 

Jaar Datum Getroffen gebied/kenmerken overstroming 

1371 8 oktober Philips van Leyden spreekt over een verschrikkelijke storm. Heel 

Nederland wordt getroffen. 

1716 22 november In zuidoost Gelderland en Overijssel stromen de rivierdijken over. 

1855 3 maart Door hoge waterstanden en kruiend ijs breken op veel plaatsen in 

het rivierengebied de dijken. Vooral het Land van Maas en Waal 

en de Gelderse Vallei worden getroffen, maar ook in de Betuwe en 

Noord-Brabant loopt land onder water. 

1926 31 december 1925 

en januari 1926 

Na een zeer koude novembermaand met veel sneeuwbuien, 

vertoonde december 1925 veel dooi en regen. Als gevolg hiervan 

stijgt het water van de rivieren Maas en Waal enorm. Op 

oudejaarsnacht breekt de dijk bij Grave, het Land van Maas en 

Waal loopt onder. In de dagen daarna overstromen grote delen 

van het rivierengebied van Waal, Maas en IJssel. In januari wordt 

bij Lobith de grootste rivierafvoer bereikt die ooit is gemeten: 

12.849 m3 per seconde. 

1995 januari Door de grote rivierafvoeren (Rijn bijna 12.000 m3 per seconde, 

Maas 2.870 m3 per seconde) dreigen op verschillende plaatsen de 

rivierdijken te bezwijken, onder andere bij Ochten. Ruim 250.000 

mensen worden geëvacueerd uit het Land van Maas en Waal en 

de Betuwe. Uiteindelijk houden de dijken het net en na ruim een 

week kunnen de bewoners naar hun huizen terug. Buitendijkse 

dorpen langs de Maas lopen wel onder, onder andere Borgharen. 

Deze gebeurtenissen zijn aanleiding voor het Deltaplan Grote 

Rivieren en later Ruime voor de Rivier. 

Tabel 5: Overzicht van de overstromingen en bijna overstromingen die het huidige 

dijkringgebied 41 in het verleden hebben getroffen [9]. 
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2.2.2 Versterkingen van de dijken 

Na elke overstroming zijn herstelwerkzaamheden in gang gezet om het land weer 

bewoonbaar te maken en te beschermen tegen nieuwe overstromingen. De 

waterkeringen langs de Waal zijn voor het laatst tussen 1993 en 1997 verbeterd. De 

waterkeringen bij Nijmegen zijn verbeterd in de periode tussen 1999 en 2009. De 

waterkeringen langs de Maas zijn tussen 1997 en 2001 nog verbeterd [4]. 

 

2.3 Vakindeling categorie a-kering 

Ten behoeve van de faalkansberekeningen is de categorie a-kering van dijkring 41 

onderverdeeld in vakken. Per vak zijn voor de verschillende faalmechanismen 

faalkansen berekend. Voor de indeling van de dijken van dijkring 41 in vakken is 

uitgegaan van harde grenzen en zachte grenzen. De harde grenzen zijn grenzen die 

van buitenaf zijn opgelegd, dat wil zeggen volgend uit keuzes eerder gemaakt door 

waterschap, provincie en/of projectbureau, deels buiten het project VNK2 om. De 

indeling op basis van zachte grenzen volgt uit de interpretatie van de beschikbare 

gegevens van de dijken van dijkring 41 door de opdrachtnemer in het kader van het 

project VNK2 [2]. De belangrijkste criteria op basis waarvan de vakindeling tot stand is 

gekomen zijn de volgende: 

 

Harde grenzen 

• Ringdeelgrenzen zoals vastgesteld door de provincie in het kader van de 

overstromingssommen; 

• De grens tussen het beheersgebied van waterschap Rivierenland en 

Rijkswaterstaat Dienst Limburg (sluiscomplexen Weurt en Heumen); 

• Dijkvakindeling zoals gehanteerd door de beheerder (hangt samen met ontwerp- 

en/of toetsvakken); 

• Bodemdeelgebiedgrenzen zoals vastgesteld door TNO/Deltares bij het definiëren 

van de ondergrondschematisaties (DINO-database); 

• Wijziging belasting- of riviersysteem (Waal/Maas). 
 

Zachte grenzen 

• Wijziging van de oriëntatie van de dijk (o.a. veranderende wind- en 

golfbelastingen); 

• Wijziging in toetsresultaat: voor dijkring 41 is alleen een vakgrens aangehouden 

voor macrostabiliteit binnenwaarts als er een duidelijk verschil is in toetsresultaat. 

De toetsresultaten van de overige faalmechanismen zijn dusdanig dat deze geen 

aanleiding geven tot vakgrenzen of de data is dusdanig variabel dat onderverdelen 

leidt tot veel kleine vakken; 

• Wijziging in geometrie van de dijk: voor dijkring 41 is alleen een vakgrens 

aangehouden bij een wijziging van de kwelweglengte onder de dijk. (Over-)hoogte 

en/of taludhelling geven hier geen aanleiding tot knippen (zie ook vorige punt); 

• Lengte dijkvak: in een aantal gevallen is er geen reden om het dijkvak verder 

onder te verdelen. Hierdoor ontstaan echter lange vakken. Om dit te voorkomen is 

op enkele locaties een vakgrens gedefinieerd, waarbij de grens is gekozen analoog 

aan de toetsvakken zoals gehanteerd in de derde toetsronde. 
 

Het resultaat van het beoordelen van deze criteria is de vakindeling. In totaal zijn er 

58 dijkvakken gedefinieerd, waarvan er 28 langs de Waal en 30 langs de Maas liggen. 

Een overzicht van de onderverdeling van dijkring 41 in dijkvakken is gegeven in 

Figuur 14. Ter illustratie zijn in deze figuur enkele vaknummers opgenomen. Een 

compleet overzicht van de vakgrenzen, locatieaanduidingen en bijbehorende ringdelen 

is opgenomen in Bijlage C (Tabel 23). 
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Figuur 14: Overzicht gedefinieerde dijkvakken voor dijkring 41. 

2.4 Kunstwerken 

In totaal bevinden zich 25 kunstwerken zoals gemalen, schutsluizen, duikers, coupures 

en tunnels in de primaire kering van dijkring 41. Hierbij zijn de zeven amfibietunnels 

als één kunstwerk beschouwd. Figuur 15 geeft de locatie van de kunstwerken weer. De 

vijftien kunstwerken die in de risicoanalyse zijn meegenomen zijn weergegeven in 

Tabel 6. 

 

 
Figuur 15: Kunstwerken dijkring 41. 
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VNK nummer Naam kunstwerk Bouwjaar 

VNK.41.01.003 Coupure Scheepswerf Dreumel Onbekend 

VNK.41.01.005 Coupure Spoorwegviaduct Molenhoek 1998 

VNK.41.02.001 Gemaal Bloemers 1968 

VNK.41.02.002 Gemaal Heumen 1927 

VNK.41.02.003 Gemaal Quarles van Ufford 1952 

VNK.41.02.004 Gemaal Van Citters 1 1926 

VNK.41.02.005 Gemaal Van Citters 2 1926 

VNK.41.03.001 Inlaatsluis Blauwe sluis Onbekend 

VNK.41.03.002 Inlaatsluis Rijksche sluis-Nieuwe Schans Onbekend 

VNK.41.06.001 Keerschutsluis Heumen 1925 

VNK.41.06.003 Schutsluis Weurt (oostsluis) 1927 

VNK.41.06.004 Schutsluis Weurt (westsluis) 1977 

VNK.41.08.001 Uitwateringssluis De Tuut 1998 

VNK.41.08.003 Uitwateringssluis Van Citters 1 1926 

VNK.41.08.004 Uitwateringssluis Van Citters 2 1926 

Tabel 6: Overzicht van kunstwerken waarvoor een faalkans is berekend. 

Niet alle kunstwerken zijn meegenomen in de risicoanalyse voor dijkring 41 [10] [11]. 

De amfibietunnels liggen boven op de dijk en hebben een zeer kleine diameter 

waardoor ze geen bijdrage aan het overstromingsrisico van dijkring 41 hebben. Andere 

kunstwerken zijn in de derde toetsronde zo goed beoordeeld dat deze niet zijn 

meegenomen in de risicoanalyse, voor deze kunstwerken wordt geen significante 

bijdrage aan het overstromingsrisico verwacht. De kunstwerken die niet in de 

risicoanalyse zijn meegenomen, zijn weergegeven in Tabel 7. In deze tabel is ook 

aangegeven waarom deze kunstwerken niet zijn meegenomen. 

 

Kunstwerk Reden voor niet verrichten faalkansanalyse 

Coupure De Gelderlander Gelegen in langsconstructie van Nijmegen. Hoog 

achterland achter het kunstwerk. Falen leidt niet 

tot grote overstromingen. Bovendien vindt ter 

plaatse van de constructie een gebiedsontwikkeling 

plaats door de gemeente Nijmegen. 

Coupure Hezelpoort Gelegen in langsconstructie van Nijmegen. Hoog 

achterland achter het kunstwerk. Falen leidt niet 

tot grote overstromingen. 

Coupure Slachthuis Gelegen in langsconstructie van Nijmegen. Hoog 

achterland achter het kunstwerk. Falen leidt niet 

tot grote overstromingen. 

Amfibietunnels (240,8; 241,0; 

243,7; 252,1; 257,0; 258,0) 

Kleine gootjes (b×h = 0,59 m×0,30 m) op kruin 

van dijk. De kerende hoogte wordt gevormd door 

de dijk. 

Uitwateringssluis Bloemers Foutief in database; hetzelfde kunstwerk als 

Uitwateringssluis De Tuut.  

Effluentleiding Weurt Lange leiding, Ø2000 mm; geen piping en 

stabiliteit; terugslagklep en schuif aanwezig. Het 

niet-sluiten van het kunstwerk leidt niet tot falen 

van de kering omdat de uitstroomconstructie ver 

buiten de kering ligt. 

 

 



 

 

 

29 

Kunstwerk Reden voor niet verrichten faalkansanalyse 

Effluentleiding rwzi Druten Lange leiding, Ø600 mm, hoogteligging NAP +12,3 

m (10 cm onder MHW). Het niet-sluiten van het 

kunstwerk leidt niet tot falen van de kering omdat 

de uitstroomconstructie ver buiten de kering ligt. 

Effluentleiding Dreumel Dunne leiding van Ø250 mm; hoogteligging NAP 

+7,8 m; kunstwerk ligt in categorie c-kering. Door 

de dunne leiding stroomt weinig water naar binnen 

bij niet-sluiten, dit leidt niet tot falen van de kering 

Effluentleiding rwzi Overasselt Dunne leiding Ø315 mm; hoogteligging NAP 

+12,2 m (boven MHW). Door de dunne leiding 

stroomt weinig water naar binnen bij niet-sluiten, 

dit leidt niet tot falen van de kering. 

Damwand Dreumel Maakt onderdeel uit van de coupure Dreumel en is 

een bijzonder waterkerende constructie.  

Tabel 7: Overzicht van kunstwerken waarvoor geen faalkans is berekend. 

2.5 De invloed van de categorie c-keringen op het overstromingsrisico 

In het dijkringgebied ligt circa 1 km categorie c-kering. Deze kering nabij Dreumel 

(Oude Maasdijk) is de scheiding tussen dijkring 40 en dijkring 41. In geval van 

overstroming van één van deze twee dijkringen voorkomt deze kering dat het water 

van de ene naar de andere dijkring stroomt. Daarmee kan deze kering worden 

getypeerd als een compartimenteringskering. De categorie c-kering wordt onder 

normale omstandigheden niet belast door buitenwater. De verwachting is dat deze 

kering niet significant bijdraagt aan het overstromingsrisico van dijkring 41. De kering 

is dan ook buiten beschouwing gelaten in deze studie. 
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3 Overstromingskans 

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

resultaten van de uitgevoerde berekeningen.  

 

3.1 Aanpak en uitgangspunten 

De berekeningen van de overstromingskans van de dijkring en de faalkansen van de 

dijkvakken en kunstwerken zijn uitgevoerd met behulp van het programma PC-Ring 

[12] [13] [14] [15]. 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. Voor enkele vakken bleken de strijkvakken niet te zijn gedefinieerd, deze 

zijn handmatig ingevoerd. De lengte van de strijkvakken is gebaseerd op de afstand 

tot de bandijken aan de overzijde van de rivier. De bodemhoogte van de strijkvakken 

is geschat op basis van het AHN-model [16].  

 

Ten behoeve van de berekening van de faalkans is eerst per vak bepaald welke 

faalmechanismen op welke locaties binnen het dijkvak relevant zijn. Daarbij is gebruik 

gemaakt van de resultaten en onderliggende gegevens uit de tweede en derde 

toetsronde en het oordeel van de beheerder. Per faalmechanisme is per vak een 

schematisatie van de waterkering opgesteld (bepaling hoogte, intree- en uittreepunt, 

gemiddelden, spreidingen etc.). Op vakniveau zijn, indien relevant, 

gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om een beeld te krijgen van de invloeden van 

alternatieve schematisaties. Voor een uitgebreide toelichting op de vakindeling, 

selectie van faalmechanismen en de opgestelde schematisaties per faalmechanisme en 

vak wordt verwezen naar het achtergrondrapport [2]. 

 

De primaire waterkering van dijkring 41 bestaat uit categorie a-keringen langs de Waal 

en de Maas. Aan de oostzijde wordt de dijkring gesloten door de hoge gronden bij 

Nijmegen. Aan de westzijde wordt de dijkring gesloten door een categorie c-kering die 

de categorie a-keringen langs de Maas en de Waal met elkaar verbindt. Deze categorie 

c-kering vormt de grens met dijkring 40 (Heerewaarden). Dit deel van de dijkring is 

niet meegnomen in de risicoanalyse. Verwacht wordt dat door het niet beschouwen 

van de categorie c-kering geen relevante onderschatting van de overstromingskans en 

het overstromingsrisico ontstaat. 

 

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 16): 

• Overloop en golfoverslag; 

• Macrostabiliteit binnenwaarts; 

• Opbarsten en piping; 

• Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam. 
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Overloop en golfoverslag 

 

 

Macrostabiliteit binnenwaarts 

 

 

Opbarsten en piping 

 

 

Beschadiging bekleding en erosie 

dijklichaam 

 
Figuur 16: Beschouwde faalmechanismen dijken. 

Overloop en golfoverslag 

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

heen lopen of slaan. Bij aflandige wind of bij anderszins zeer kleine golfhoogten wordt 

het bezwijken beschreven door het faalmechanisme overloop. In andere gevallen door 

het faalmechanisme golfoverslag. 

 

Macrostabiliteit binnenwaarts 

Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat een deel van de dijk ten gevolge van 

langdurige hoge waterstanden instabiel wordt en daarna afschuift of opdrijft. 

 

Opbarsten en piping 

Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat het zand onder de dijk wordt 

weggespoeld. Door de druk van het water zal eerst, indien aanwezig, de afsluitende 

laag opbarsten. Vervolgens kunnen zogenaamde pijpen ontstaan waardoor het zand 

wegspoelt en de dijk inzakt. 

 

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 

Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat eerst de bekleding wordt beschadigd 

door de golfaanval waarna de grootte van de doorsnede van de dijkkern door erosie 

wordt verminderd en de dijk inzakt. 

 

3.2.2 Faalmechanismen kunstwerken 

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

volgende faalmechanismen (zie ook Figuur 17): 

• Overloop en golfoverslag 

• Niet-sluiten van afsluitmiddelen  

• Achterloopsheid en onderloopsheid 

• Constructief falen 
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Overloop en golfoverslag 

 

 

Niet-sluiten 

 

 

Achterloopsheid en onderloopsheid 

 

 

Constructief falen 

 

 

Figuur 17: Beschouwde faalmechanismen kunstwerken. 

Overloop en golfoverslag 

Bij het faalmechanisme overloop en golfoverslag bezwijkt het kunstwerk ten gevolge 

van erosie achter het kunstwerk door Overloop en golfoverslag. De beoordeling van 

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

toestand met de overschrijdingsfrequentielijn van de buitenwaterstand. 

 

Niet-sluiten van afsluitmiddelen 

Bij het mechanisme niet-sluiten van kunstwerken wordt de waterkering als bezweken 

beschouwd als de beweegbare kering niet gesloten is én het debiet groter is dan het 

kritieke debiet. De hoofdoorzaken van falen betreffen de volgende fasen: 

• Fase 1: Falen sluiting. 

Falen van de sluiting vindt plaats door falen van het sluitproces en door falen van 

het herstel achteraf. 

• Fase 2: Falen door instroming. 

Falen vindt plaats als het instromende debiet groter is dan het kritieke debiet dat 

vanuit de sterkte van de achter het kunstwerk aanwezige bodembescherming 

toelaatbaar is. Indien de erosie die dan optreedt, leidt tot ondergraving van het 

object, zal bezwijken optreden. 

 

Achterloopsheid en onderloopsheid 

Op het contactvlak tussen grond en kunstwerk kan onder en/of langs het kunstwerk 

een grondwaterstroming ontstaan die tot kwel kan leiden. Bij toenemende kwel 

kunnen zandmeevoerende wellen ontstaan, waardoor ondermijning van het kunstwerk 

kan optreden. Aangenomen wordt dat bij het optreden en constateren van piping bij 

kunstwerken er geen tegenmaatregelen getroffen kunnen worden. In de beschrijving 

van de grenstoestandfuncties wordt onderscheid gemaakt in twee methoden: Bligh 

voor alleen horizontale kwelwegen langs het kunstwerk en Lane voor gecombineerde 

horizontale en verticale kwelwegen onder en langs het kunstwerk. 

 

Constructief falen 

Bij het faalmechanisme constructief falen is de beoordeling van het kunstwerk 

gebaseerd op een beschouwing van de constructieve sterkte en stabiliteit in relatie tot 

de belastingen bij het keren van hoogwater. Bij deze beoordeling zijn de volgende 

mechanismen van toepassing: 

• Falen door bezwijken van de keermiddelen ten gevolge van vervalbelasting 

• Falen door functieverlies ten gevolge van een aanvaring (schutsluizen) 

• Falen door metastabiliteitsverlies van het kunstwerk of delen daarvan waardoor 

het kunstwerk zijn contact met de waterkering zodanig verliest dat erosie om het 

kunstwerk optreedt. 
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Beoordelingsmethode 

Voor een aantal typen kunstwerken is binnen het project VNK2 een methode 

ontwikkeld om faalkansen te berekenen voor de verschillende faalmechanismen. Het 

gaat om de volgende typen kunstwerken: schutsluizen, keersluizen, in- en 

uitwateringssluizen, coupures, tunnels en gemalen. Uitwaterende leidingen worden 

beschouwd als uitwateringssluizen. 

 

Het falen van een kunstwerk door het optreden van overloop en golfoverslag, niet-

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

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

erosie van de achterliggende bodembescherming optreedt, waardoor het kunstwerk 

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

afhankelijk van de sterkteparameters van de aanwezige bodembescherming. Binnen 

VNK2 wordt voor de hierboven genoemde faalmechanismen zowel de kans van 

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

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

uitgerekend. 

 

Bij de mechanismen achterloopsheid/onderloopsheid en algehele instabiliteit wordt 

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

faalmechanisme optreedt, zodat bresvorming plaatsvindt. De bijbehorende faalkans 

wordt daarom beschouwd als kans op het ontstaan van een bres. Hiermee is de 

beoordeling van de kunstwerken in analogie met de beoordeling van de dijken en 

duinen. 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 onder meer de faalmechanismen stabiliteit voorland, 

afschuiven buitentalud, micro-instabiliteit en verweking binnen VNK2 niet in de 

faalkansberekeningen meegenomen. In de onderstaande paragrafen worden de 

effecten van de volgende faalmechanismen op de faalkans van de dijkring kwalitatief 

beschouwd: 
• Micro-instabiliteit 

• Afschuiven buitentalud 

• Stabiliteit voorland 

• Bijzondere waterkerende constructies 

 

Micro-instabiliteit 

De ontwerpen van de dijken langs de Waal zijn erop gericht om uit het dijklichaam 

tredend water te voorkomen. Het merendeel van de dijken heeft een slecht 

doorlatende kern met voldoende hoogte waarvan de basis aansluit op een slecht 

doorlatende ondergrond. Aan de buitenzijde is overal een slecht doorlatende 

bekledingslaag toegepast. De binnendijkse bermen zijn in voldoende mate gedraineerd 

door de toepassing van filterconstructies. Een uitzondering hierop vormt het gedeelte 

van de waterkering langs de Waal tussen dp175 en dp193. Hier bestaat de 

waterkering uit een zanddijk met een kleiafdekking. Deze waterkering is ontworpen 

conform de Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken – deel 1 Bovenrivieren [21] 

en de toetspeilen zijn lager dan de ontwerppeilen. De technische beoordeling van dit 

gedeelte van de waterkering is ‘goed’ op basis van stap 2 van het VTV [17] [18]. Op 

basis hiervan is geconcludeerd dat het faalmechanisme micro-instabiliteit geen 

significante bijdrage levert aan de overstromingskans en het overstromingsrisico. 
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Voor de dijken langs de Maas geldt dat deze zijn beoordeeld als ‘goed’ doordat in ieder 

geval wordt voldaan aan minimaal één van de volgende voorwaarden: 

• de binnenteen van de dijk wordt in voldoende mate gedraineerd, of 

• de dijk heeft een slecht doorlatende kleikern waarvan de basis aansluit op een 

slecht doorlatende ondergrond, of 

• het gehele dijklichaam binnenwaarts van de buitenkruinlijn bestaat volledig uit 

slecht doorlatend materiaal. 

 

Afschuiven buitentalud 

In de derde toetsronde krijgen de dijken de score ‘goed’ op basis van Stap 1 in de 

technische beoordeling [17] [18]. De dijken zijn ontworpen op basis van de Leidraad 

ontwerpen van rivierdijken – deel 1 Bovenrivieren [21]. Van de Maas zijn de 

ontwerppeilen hoger dan de toetspeilen uit de HR2006 [20].  

 

Daarnaast treedt het afschuiven van het buitentalud alleen op bij dalende 

waterstanden. De hoogwatergolf is in deze situatie dan al bijna voorbij waardoor er bij 

het afschuiven van het buitentalud geen acuut overstromingsgevaar is. Het gevaar 

voor overstromen zit vooral in de kans dat er kort na de eerste hoogwatergolf een 

tweede golf voorbijkomt. De kans hierop is klein en tevens is er een mogelijkheid om 

eventuele schade te repareren tussen de hoogwatergolven.  

 

Op basis van bovenstaande is geconcludeerd dat het faalmechanisme afschuiven 

buitentalud geen significante bijdrage levert aan de overstromingskans en het 

overstromingsrisico. 

 

Stabiliteit voorland 

Hierbij wordt gekeken naar de deelfaalmechanismen 'afschuiven' en 'zettingsvloeiing'. 

Uit de 3e ronde toetsing volgt dat nagenoeg alle dijken langs de Maas en de Waal 

voldoen aan de geometrische (= eenvoudige) toets [17]. In enkele gevallen was een 

gedetailleerde toets nodig om tot een voldoende oordeel te komen. Een uitzondering 

hierop vormt het deel van de waterkering langs de Maas tussen dp34 en dp43 (900 

m). Hier ligt een zandwinplas direct voor de waterkering. Doordat geen dieptes van 

deze buitendijkse plas beschikbaar zijn heeft dit deel van de waterkering de score 

‘geen oordeel’.  

 

Ingeschat wordt dat 'stabiliteit voorland' voor de dijken langs de Waal echter geen 

significante bijdrage zullen leveren aan de faalkans. Hiervoor wordt de volgende 

redenering gevolgd:  

• 'Afschuiving voorland' heeft sterke relatie met macrostabiliteit buitenwaarts (met 

name bij schaardijken). In dijkring 41 zijn geen dijken afgekeurd op 

macrostabiliteit buitenwaarts [17].  

• Afzettingen in het rivierengebied zijn normaal gesproken niet zettingsvloeiings- 

gevoelig. Alleen opgespoten terreinen kunnen zettingsvloeiingsgevoelig zijn. Op de 

locaties langs de Waal die niet door de geometrische toets zijn gekomen, zijn geen 

opgespoten terreinen aanwezig.  

 

Bijzondere waterkerende constructies 

Voor de bijzondere waterkerende constructies wordt geen significante bijdrage aan het 

overstromingsrisico verwacht. Hiervoor worden de volgende redenen gegeven:  

• Alle bijzondere waterkerende constructies zijn in de 3e ronde toetsing goedgekeurd 

[17]. 

• Het betreft met name keermuren in stedelijk gebied (Nijmegen). Deze zijn 

recentelijk (2005–2008) nog versterkt volgens de vigerende leidraden.  

• Val na hoogwater is maatgevende belastingsituatie voor de constructies langs de 

Waal. Dit zal derhalve niet direct leiden tot een overstroming. 

• Het toetspeil (HR2006) langs de Maas is lager dan het ontwerppeil. 
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Conclusie 

Op basis van de resultaten van de 3e toetsronde wordt ingeschat dat de 

faalmechanismen die niet opgenomen zijn in PC-Ring geen significante bijdrage zullen 

leveren aan het overstromingsrisico van dijkring 41. Dit komt deels doordat de 

faalkans van de kering op deze mechanismen verwaarloosbaar klein wordt geacht en 

omdat het falen kan gebeuren bij een vallende waterstand na hoogwater. In dat 

laatste geval faalt de kering wel, maar is er geen gevaar voor overstroming omdat de 

waterstand reeds gedaald is. Wel kan het gebeuren dat er een overstroming plaats 

vindt door een tweede hoogwatergolf die kort op de eerste volgt waardoor er te weinig 

tijd is om tussentijds de schade te herstellen. De kans op zo’n situatie niet is 

beschouwd. 

 

3.4 Berekende overstromingskansen 

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

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

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

wettelijke normen. Deze normen zijn niet gedefinieerd als overstromingskansen maar 

als overschrijdingskansen van waterstanden die de waterkeringen veilig moeten 

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

beïnvloeden. Omdat de wettelijke normen geen betrekking hebben op 

overstromingskansen kunnen zij niet zondermeer worden gelegd langs de uitkomsten 

van VNK2. 

 

3.4.1 Overstromingskans en faalkansen per faalmechanisme 

De berekende overstromingskans voor de categorie a-kering van dijkring 41 is 1/290 

per jaar. In Tabel 8 zijn de faalkansen voor de verschillende faalmechanismen 

weergegeven [2] [10]. 

 

Type waterkering Faalmechanisme Faalkans (per jaar) 

Overloop en golfoverslag 1/1.680 

Macrostabiliteit binnenwaarts 1/12.600 

Opbarsten en piping 1/330 

Dijk 

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 1/56.600 

Overloop en golfoverslag 1/9.300 

Niet sluiten 1/8.100 

Piping < 1/1.100.000 

Kunstwerk 

Constructief falen 1/14.000 

Overstromingskans 1/290 

Tabel 8: Berekende faalkansen (kans per jaar) per faalmechanisme en op ringniveau de 

overstromingskans. 

De overstromingskans voor dijkring 41 wordt gedomineerd door het faalmechanisme 

opbarsten en piping en in mindere mate door het mechanisme overloop en 

golfoverslag. Het beeld is in hoofdlijnen consistent met het resultaat van de derde 

toetsronde en het beeld van de beheerder voor deze dijkring. Figuur 18 geeft een 

overzicht van de procentuele bijdrage van de beschouwde faalmechanismen aan de 

som van de faalkansen per faalmechanisme.2 In deze figuur is de bijdrage van de 

faalkansen voor de faalmechanismen voor de kunstwerken gecombineerd.  

                                                
2 De som van de faalkansen per faalmechanisme (1/250 per jaar) is door afhankelijkheden tussen de faalmechanismen 

niet exact gelijk aan de berekende overstromingskans (1/290 per jaar). 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. 



 

 

 

37 

 
Figuur 18: Procentuele bijdragen van verschillende faalmechanismen aan de som van de 

faalkansen per mechanisme (deze som is niet exact gelijk aan de 

overstromingskans). 

In Figuur 19 is specifiek voor de kunstwerken een overzicht opgenomen van de 

procentuele bijdragen van de verschillende faalmechanismen voor de kunstwerken aan 

de som van de faalkansen per faalmechanisme voor de kunstwerken. 

 

 
Figuur 19: Procentuele bijdragen van verschillende faalmechanismen voor kunstwerken aan de 

som van de faalkansen voor de kunstwerken per mechanisme. 

3.4.2 Faalkansen dijken 

Op basis van de kansbijdragen van de verschillende faalmechanismen zijn per dijkvak 

en per kunstwerk faalkansen bepaald. Vervolgens zijn de kansbijdragen van de 

verschillende dijkvakken en kunstwerken gecombineerd tot de overstromingskans van 

de dijkring. Bij het combineren van de verschillende kansbijdragen wordt rekening 

gehouden met de eventuele afhankelijkheden tussen dijkvakken. De resultaten van de 

faalkansberekeningen voor de dijken zijn weergegeven in Tabel 9. Indien op voorhand 

kon worden aangegeven dat de faalkans van een faalmechanisme op een bepaalde 

locatie verwaarloosbaar is, dan is voor het bewuste vak en faalmechanisme geen 

faalkans berekend.3 

                                                
3 De selectie van faalmechanismen en vakken is gebaseerd op gegevens uit de toetsing in combinatie met het oordeel 

van de beheerder en de resultaten van VNK1. Indien niet met zekerheid gesteld kon worden dat een faalkans 

verwaarloosbaar is, is een faalkans berekend. Dit is (mede) debet aan het grote aantal berekende faalkansen die 

verwaarloosbaar klein zijn. 
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nr. Dijkvak Faalkans (per jaar) 

  

Overloop 

golfoverslag 

Macrostabiliteit 

binnenwaarts 

Opbarsten en 

piping 

Beschadiging 

bekleding en 

erosie 

dijklichaam 

Combinatie 

1 41.000.028.W 1/42.000 - - - 1/42.000 

3 41.028.032.W 1/65.000 - - - 1/65.000 

4 41.032.038.W 1/14.000 - - <1/1.000.000 1/14.000 

5 41.038.047.W 1/7.100 - 1/98.000 - 1/6.700 

6 41.047.061.W 1/6.500 - 1/19.000 - 1/5.000 

7 41.061.085.W 1/3.600 - 1/3.800 - 1/2.000 

8 41.085.103.W 1/7.100 - 1/2.800 - 1/2.100 

9 41.103.120.W 1/15.000 - 1/3.300 <1/1.000.000 1/2.700 

10 41.120.129.W 1/10.000 - - - 1/10.000 

11 41.129.139.W 1/7.700 - 1/1.800 - 1/1.500 

12 41.139.145.W 1/7.100 - - - 1/7.100 

13 41.145.156.W 1/9.000 - 1/8.700 - 1/4.700 

14 41.156.159.W 1/110.000 - - - 1/110.000 

15 41.159.172.W 1/66.000 - 1/3.800 <1/1.000.000 1/3.700 

16 41.172.180.W 1/23.000 - - - 1/23.000 

17 41.180.191.W 1/18.000 - 1/60.000 - 1/14.000 

18 41.191.196.W 1/10.000 - - - 1/10.000 

19 41.196.212.W 1/12.000 - 1/3.600 - 1/2.900 

20 41.212.223.W 1/19.000 - - 1/68.000 1/15.000 

21 41.223.241.W 1/13.000 <1/1.000.000 1/1.600 - 1/1.500 

22 41.241.261.W 1/18.000 - 1/1.700 - 1/1.600 

23 41.261.273.W 1/8.800 <1/1.000.000 1/25.000 - 1/6.700 

24 41.273.290.W 1/11.000 - 1/6.800 - 1/4.400 

25 41.290.311.W 1/6.600 - 1/4.400 <1/1.000.000 1/2.900 

26 41.311.333.W 1/5.500 - 1/34.000 - 1/5.000 

27 41.333.350.W 1/9.900 - 1/15.000 - 1/6.300 

28 41.350.373.W 1/4.200 - 1/2.700 - 1/1.800 

29 41.373.383.W 1/17.000 1/850.000 1/14.000 - 1/8.300 

31 41.434.463.M 1/58.000 - - <1/1.000.000 1/58.000 

32 41.411.434.M 1/38.000 - - - 1/38.000 

33 41.401.411.M 1/20.000 - - - 1/20.000 

34 41.381.401.M 1/7.200 1/13.000 <1/1.000.000 - 1/4.600 

35 41.348.381.M 1/9.900 - - - 1/9.900 

36 41.339.348.M 1/20.000 - - - 1/20.000 

37 41.321.339.M 1/9.600 - - - 1/9.600 

38 41.308.321.M 1/59.000 - <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/56.000 

39 41.290.308.M 1/16.000 - - - 1/16.000 

40 41.286.290.M 1/84.000 - - - 1/84.000 

41 41.265.286.M 1/9.300 - - - 1/9.300 
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nr. Dijkvak Faalkans (per jaar) 

  

Overloop 

golfoverslag 

Macrostabiliteit 

binnenwaarts 

Opbarsten en 

piping 

Beschadiging 

bekleding en 

erosie 

dijklichaam 

Combinatie 

42 41.250.265.M 1/23.000 - 1/350.000 - 1/22.000 

43 41.235.250.M 1/9.300 - - - 1/9.300 

44 41.217.235.M 1/4.600 - - 1/530.000 1/4.600 

45 41.204.217.M 1/12.000 - - - 1/12.000 

46 41.194.204.M 1/14.000 - - - 1/14.000 

47 41.172.194.M 1/14.000 - 1/330.000 - 1/14.000 

48 41.159.172.M 1/14.000 - 1/480.000 <1/1.000.000 1/13.000 

49 41.152.159.M 1/26.000 - 1/52.000 - 1/18.000 

50 41.134.152.M 1/34.000 - 1/30.000 - 1/16.000 

51 41.127.134.M 1/43.000 - - - 1/43.000 

52 41.092.127.M 1/8.300 - 1/93.000 1/700.000 1/7.700 

53 41.077.092.M 1/12.000 - 1/320.000 - 1/11.000 

54 41.070.077.M 1/14.000 - - - 1/14.000 

55 41.045.070.M 1/6.500 - - - 1/6.500 

56 41.036.045.M 1/14.000 - 1/530.000 - 1/13.000 

57 41.027.036.M 1/7.600 - <1/1.000.000 - 1/7.500 

58 41.023.027.M 1/12.000 <1/1.000.000 - - 1/12.000 

59 41.017.023.M 1/10.000 - 1/53.000 - 1/8.900 

61 41.000.014.M 1/10.000 - 1/220.000 - 1/9.600 

 Combinatie 1/1.680 1/12.600 1/330 1/56.600 1/290 

Tabel 9: Berekende faalkansen voor de dijken die deel uitmaken van de categorie a-kering 

van dijkring 41. 

Overloop en golfoverslag 

De berekende gecombineerde faalkans voor het faalmechanisme overloop en 

golfoverslag voor dijkring 41 is 1/1.680 per jaar. Over het algemeen worden voor de 

dijkvakken langs de Maas voor het faalmechanisme overloop en golfoverslag relatief 

kleine faalkansen berekend. Dit is vooral het gevolg van een ontwerppeil gehanteerd 

bij de laatste dijkverbetering dat hoger is dan het peil waarmee VNK2 rekent 

(TMR2006). Op enkele locaties waar de overhoogte klein is worden logischerwijs 

grotere faalkansen berekend. Negen vakken langs de Maas hebben een faalkans groter 

dan 1/10.000 per jaar, met een grootste faalkans voor het vak 41.217.235.M van 

1/4.600 per jaar [2]. 

 

De dijken langs de Waal zijn grotendeels ontworpen op een maatgevende afvoer van 

15.000 m3/s, terwijl de TMR2006 bij een overschrijdingsfrequentie van 1/1250 per jaar 

uitgaat van een afvoer van 16.000 m3/s. Hierdoor kunnen relatief grote faalkansen 

verwacht worden. Toch is het aantal vakken met grote faalkansen beperkt. Het 

verschil in gehanteerd ontwerpdebiet voor de Waal komt nog eens duidelijk tot 

uitdrukking voor de dijkvakken tussen Deest en Druten (vakken 41.156.159.W, 

41.159.172.W, 41.172.180.W, 41.180.191.W en 41.191.196.W) die als gevolg van een 

ontwerpdebiet van 16.500 m3/s een beduidend kleinere faalkans hebben dan de 

overige vakken langs de Waal. In totaal 13 vakken langs de Waal hebben een faalkans 

groter dan 1/10.000 per jaar, met een grootste faalkans voor vak 41.061.085.W van 

1/3.600 per jaar [2].  
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Daarnaast geven de resultaten van de derde toetsronde (2010) een indicatie voor de 

te verwachten faalkansen [17]. Uit de resultaten van de faalkansberekeningen blijkt 

dat de faalkansen in het gedeelte van het traject wat in de derde ronde voldoet aan de 

norm voor het hoogte spoor over het algemeen kleiner zijn dan de berekende 

faalkansen in de afgekeurde trajecten. Dit komt overeen met de verwachtingen. Langs 

de Maas voldoen alle vakken aan de norm. De faalkansen voor de individuele vakken 

lijken echter niet wezenlijk te verschillen van de berekende faalkansen voor de vakken 

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

[17]. 

 

Opbarsten en piping 

De berekende gecombineerde faalkans voor het faalmechanisme opbarsten en piping 

voor alle beschouwde dijkvakken bedraagt 1/330 per jaar. Hiermee is opbarsten en 

piping het dominante faalmechanisme van dijkring 41 [2]. De gecombineerde faalkans 

wordt grotendeels bepaald door de faalkansen van de dijkvakken langs de Waal. De 

berekende faalkansen langs de Waal zijn over het algemeen relatief groot en laten ook 

een grote variatie zien: van 1/1.600 tot 1/98.000 per jaar. Tien vakken hebben een 

faalkans groter dan 1/5.000 per jaar. In deze dijkvakken is de kwelweglengte relatief 

kort en/of vertoond deze een grote variatie. De berekende faalkansen voor het 

faalmechanisme opbarsten en piping langs de Maas zijn relatief klein: van 1/30.000 

per jaar tot <1/1.000.000 per jaar. Het verval over de dijk is hier kleiner dan bij de 

dijken langs de Waal waardoor minder kwelweglengte benodigd is. Dit beeld, voor 

zowel de dijken langs de Waal en de Maas, sluit aan bij de resultaten van de derde 

toetsronde (2010) [17]. 

 

Langs de Waal is tijdens het hoogwater van januari 2011 in een kopsloot nabij hm 226 

een zandmeevoerende wel ontstaan (Figuur 20). De overschrijdingsfrequentie 

behorende bij deze hoogwatersituatie is 1/10 per jaar. De berekende faalkans van dit 

dijkvak (41.223.241.W) voor het faalmechanisme opbarsten en piping is 1/1.600 per 

jaar en is hiermee het vak met de grootse faalkans binnen de dijkring.  

 

De berekende faalkans van 1/1.600 per jaar voor het dijkvak 41.223.241.W is relatief 

klein. Omdat tijdens de hoogwatersituatie met een overschrijdingkans van 1/10 per 

jaar echter een zandmeevoerende wel is geconstateerd, is de verwachting dat de 

werkelijke faalkans aanzienlijk groter is dan 1/1.600 per jaar. Dat de berekende 

faalkans toch klein is, is te verklaren door het feit dat de schematisatie is opgesteld op 

basis van de (schaarse) gegevens over de ondergrond uit boringen en sonderingen. De 

mogelijke waarden van ondermeer de korreldiameter en de doorlatendheid lopen sterk 

uiteen. Bij de berekeningen zijn zodoende kansen toegekend aan de eigenschappen 

van de ondergrond die mogelijk gunstiger zijn dan waarvan sprake is ter plaatse van 

de zandmeevoerende wel. Gevoeligheidsberekeningen laten zien dat de eigenschappen 

van de ondergrond waarbij de wel zou kunnen zijn opgetreden binnen de bandbreedtes 

liggen waarbij de faalkans van 1/1.600 per jaar is berekend. Een formele ‘bewezen 

zwakte’-analyses is echter complex en met het VNK2-instrumentarium niet goed 

mogelijk. Het is dan ook onbekend hoeveel ongunstiger de situatie ter plaatse van de 

wel is. Vanwege deze onzekerheid is in het vervolg van de analyse van dijkring 41 

vastgehouden aan de faalkans van 1/1.600 per jaar voor het gehele dijkvak. 

Benadrukt wordt dat deze faalkans waarschijnlijk een te optimistisch beeld geeft van 

de veiligheid. 
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Figuur 20: Zandmeevoerende wel in kopsloot langs de Waaldijk nabij hm 226 

In de berekeningen is het voorland meegenomen conform de intredelijnen en 

beschermingszones van waterschap Rivierenland [2]. Voor veel dijkvakken bestaat de 

totale kwelweglengte voor ongeveer de helft uit het voorland. Aangezien de 

intredelijnen niet altijd geverifieerd kunnen worden op basis van gegevens zoals 

boringen, sonderingen en bestekken is het besluit, genomen in overleg met beheerder 

en projectbureau VNK2, van groot belang voor de resultaten. Om deze reden is het 

tevens van belang de intredelijnen goed te onderbouwen door middel van bijvoorbeeld 

boringen en te verkennen of meer voorlandlengte in rekening kan worden gebracht. 

 

Macrostabiliteit binnenwaarts 

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

zijn met behulp van aparte procedures buiten PC-Ring berekend [2]. De berekende 

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

van de dijkring. Voor dit faalmechanisme zijn faalkansen berekend voor vijf vakken: 

drie langs de Waal en twee langs de Maas. Deze profielen zijn geselecteerd op basis 

van de resultaten van de tweede en derde toetsronde en in overleg met de beheerder. 

De bijbehorende faalkansen zijn verwaarloosbaar klein, met uitzondering van het vak 

41.381.401.M waar een faalkans van 1/13.000 per jaar is berekend. Het ontwerppunt 

bij deze faalkans heeft een lokale waterstand van NAP +8,73 m. Dit is 64 centimeter 

hoger dan het MHW. De bijdrage van het mechanisme stabiliteit binnenwaarts aan de 

overstromingskans is klein voor dit dijkvak. De in de toetsing afgekeurde dijkvakken 

blijken op basis van de PC-Ring berekeningen sterker te zijn dan op basis van het 

toetsresultaat (2010) wordt verwacht [17]. Doordat binnen VNK de combinatie van de 

kans op macrostabiliteit en de waterstandstatistiek wordt gebruikt bij het bepalen van 

de faalkans, worden de faalkansen klein. De berekende faalkansen zijn hiermee 

verklaarbaar en sluiten aan bij de toetsing. 

 

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 

De berekende faalkansen voor het faalmechanisme beschadiging bekleding en erosie 

dijklichaam zijn voor vrijwel alle geselecteerde dijkvakken kleiner dan 1/1.000.000 per 

jaar [2]. In dijkvak 41.212.223.W is een relatief grote faalkans berekend: 1/68.000 

per jaar. Dit wordt verklaard doordat in dit vak de kwaliteit van de graszode slecht is. 

In alle andere vakken is de kwaliteit van de graszode minimaal matig en wordt een 
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kleinere faalkans berekend. Dat de faalkans ondanks de slechte staat van de bekleding 

nog in de orde 1/50.000-1/1.000.000 per jaar is, is te verklaren door de goede 

erosiebestendigheid van de klei en de aanwezige reststerkte. Door deze 

omstandigheden is de kans op een bres zeer klein. De grasbekleding voldoet voor de 

gehele dijkring aan de norm in de derde toetsronde [17]. Dit is in lijn met de 

resultaten van de faalkansberekeningen. 

 

Gecombineerde faalkansen per dijkvak 

In Figuur 21 is een overzicht opgenomen van de verdeling van de berekende 

faalkansen op vakniveau langs de dijkring. In de figuur is te zien dat de faalkansen op 

vakniveau tamelijk gelijkmatig verdeeld zijn langs de dijkring. Langs de Waal zijn de 

faalkansen groter dan langs de Maas. Enkele vakken langs de Waal hebben een 

faalkans tussen de 1/1.000 en de 1/2.000 per jaar en zijn hiermee maatgevend. Voor 

een overzicht van de berekende faalkansen per vak en per faalmechanisme wordt 

verwezen naar Bijlage D. In deze bijlage zijn tevens vergelijkbare figuren opgenomen 

met de berekende faalkansen op vakniveau uitgesplitst voor de vier beschouwde 

faalmechanismen. 

 

 
Figuur 21: Overzicht faalkansen per dijkvak. 

3.4.3 Faalkansen kunstwerken 

In Tabel 10 is een overzicht opgenomen van de berekende faalkansen voor de 

kunstwerken binnen dijkring 41. Voor circa de helft van de kunstwerken geldt dat de 

berekende faalkansen kleiner zijn dan 1/1.000.000 per jaar, voor enkele kunstwerken 

zijn faalkansen berekend in ordegrootte 1/5.000 tot 1/20.000 per jaar [10]. Deze 

leveren een beperkte bijdrage aan de totale overstromingskans voor dijkring 41, 

omdat de faalkansen voor de dijken tot een factor 10 groter zijn (Bijlage D, Figuur 55). 

De faalkansen voor het faalmechanisme piping dragen niet bij en zijn niet in deze tabel 

opgenomen. 
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Kunstwerk  Faalkans (per jaar) 

  
Overloop 

golfoverslag 

Niet sluiten Piping Constructief falen 

VNK.41.01.003 Coupure Scheepswerf Dreumel 1/26.000 1/60.000 <1/125.000 1/780.000 

VNK.41.01.005 Coupure Spoorwegviaduct Molenhoek 1/14.000 1/16.000 <1/125.000 1/770.000 

VNK.41.02.001 Gemaal Bloemers 1/9.300 1/250.000 <1/125.000 <1/125.000 

VNK.41.02.002 Gemaal Heumen 1/12.600 <1/125.000 <1/125.000 <1/1.000.000 

VNK.41.02.003 Gemaal Quarles van Ufford <1/125.000 <1/1.000.000 <1/125.000 <1/1.000.000 

VNK.41.02.004 Gemaal Van Citters 1 1/400.000 <1/125.000 <1/125.000 1/210.000 

VNK.41.02.005 Gemaal Van Citters 2 1/290.000 <1/125.000 <1/1.000.000 1/300.000 

VNK.41.03.001 Inlaatsluis Blauwe sluis 1/27.000 1/15.000 <1/125.000 <1/125.000 

VNK.41.03.002 Inlaatsluis Rijksche sluis-Nieuwe Schans <1/125.000 <1/125.000 <1/125.000 <1/1.000.000 

VNK.41.06.001 Schutsluis Keerschutsluis Heumen 1/13.000 1/110.000 <1/125.000 <1/125.000 

VNK.41.06.003 Schutsluis Weurt (oostsluis) 1/12.000 1/15.000 <1/125.000 1/15.000 

VNK.41.06.004 Schutsluis Weurt (westsluis) 1/12.000 1/600.000 <1/125.000 <1/1.000.000 

VNK.41.08.001 Uitwateringssluis De Tuut 1/9.300 <1/1.000.000 <1/1.000.000 <1/125.000 

VNK.41.08.003 Uitwateringssluis Van Citters 1 1/12.000 <1/1.000.000 <1/125.000 <1/125.000 

VNK.41.08.004 Uitwateringssluis Van Citters 2 1/14.000 <1/1.000.000 <1/125.000 <1/1.000.000 

Tabel 10: Berekende faalkansen voor de kunstwerken van dijkring 41 

Falen door aanvaring 

Voor de sluizen Weurt Westsluis (VNK.41.06.004) en Weurt Oostsluis (VNK.41.06.003) 

wordt binnen het faalmechanisme constructief falen de faalkans als gevolg van 

aanvaring berekend [10]. Voor dit faalmechanisme wordt vanwege de intensieve 

scheepvaart en het ontbreken van maatregelen die het aanvaren voorkomen een grote 

faalkans berekend (zie Tabel 11). Voor beide sluizen is het faalmechanisme 

constructief falen hierdoor maatgevend. In Tabel 11 is tevens het debiet bij Lobith 

weergegeven dat hoort bij het ontwerppunt waarbij falen optreedt. Dit debiet ligt ver 

onder de maatgevende afvoer van 16.000 m3/s wanneer voor de sluizen de kans op 

aanvaren wordt meegenomen. 

 

Faalmechanisme Met kans op aanvaren Zonder kans op aanvaren 

 Weurt Oostsluis Weurt Westsluis Weurt Oostsluis Weurt Westsluis 

 VNK.41.06.003 VNK.41.06.004 VNK.41.06.003 VNK.41.06.004 

Overloop en golfoverslag 1/12.000 1/12.000 1/12.000 1/12.000 

Niet sluiten 1/15.000 1/600.000 1/15.000 1/600.000 

Constructief falen 1/150 1/73 1/15.000 <1/1.000.000 

Combinatie 1/146 1/73 1/5.200 1/11.000 

Debiet Lobith (m3/s) 6.335 6.752 16.990 18.920 

Tabel 11: Berekende faalkansen (per jaar) voor de schutsluizen Weurt Westsluis 

(VNK.41.06.004) en Weurt Oostsluis (VNK.41.06.003) met en zonder kans op 

aanvaren. 

De berekende kans op falen van de sluis op basis van het aanvaren van een sluisdeur 

is waarschijnlijk beduidend groter dan de werkelijke kans. Dit komt door de drie 

situaties die zijn te onderscheiden op basis van het vigerende sluitingsprotocol [22]: 

 

1. Bij waterstanden lager dan de kades van het Maas-Waalkanaal leidt het falen van 

het kunstwerk niet tot een overstroming van het dijkringgebied. Uitgangspunt 
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hierbij is dat deze kaden standzeker zijn. Er ontstaat dan geen schade als gevolg 

van de aanvaring. 

2. Bij middelhoge waterstanden wordt getrapt geschut. Hierdoor zijn in principe altijd 

twee paar sluisdeuren gesloten bij het invaren van een schip. Indien één paar 

sluisdeuren wordt aangevaren leidt dat niet tot falen van de sluis, omdat het 

overige paar deuren nog functioneert.  

3. Bij waterstanden hoger dan NAP +12,8 m wordt het schutbedrijf stilgelegd. Er is 

hierdoor geen kans op aanvaring. 
 

In het project VNK wordt gekeken naar het overstromingsrisico. Om een bijdrage te 

leveren aan het overstromingsrisico moet het falen van de waterkering ook leiden tot 

schade en slachtoffers. Alleen in de situatie van middelhoge waterstanden kan een 

aanvaring leiden tot schade en slachtoffers. In deze gevallen wordt er getrapt geschut. 

Het is niet mogelijk in het huidige instrumentarium om deze situatie te schematiseren, 

echter omdat naar verwachting de kans op falen zeer klein is vanwege de dubbele 

keermiddelen is besloten in overleg met beheerders en het projectbureau VNK om de 

kans op aanvaring van de sluizen te Weurt niet mee te nemen in het berekenen van 

het overstromingsrisico van dijkring 41. De faalkansen voor de sluizen zonder de kans 

op aanvaren zijn opgenomen in Tabel 11. 

 

3.5 Dominante vakken en faalmechanismen 

Een overzicht van de 10 vakken met de grootste faalkansen is getoond in Tabel 12. Uit 

de tabel blijkt dat de overstromingskans voor de dijkring alleen bepaald wordt door 

dijkvakken. Voor de tien meest dominante dijkvakken is het faalmechanisme 

opbarsten en piping maatgevend, met uitzondering van het vak 41.061.085.W waar 

het faalmechanisme overloop en golfoverslag maatgevend is. Voor dit vak geldt 

overigens dat de berekende faalkans voor het faalmechanisme opbarsten en piping 

ook relatief groot is. De faalmechanismen macrostabiliteit binnenwaarts en 

beschadiging bekleding en erosie dijklichaam zijn niet maatgevend voor deze vakken. 

De tien dijkvakken met de grootste bijdragen aan de totale overstromingskans voor de 

categorie a-keringen van dijkring 41 liggen zonder uitzondering langs de Waal. Geen 

van de dijkvakken in Tabel 12 springt eruit. Dit betekent dat de berekende 

overstromingskans voor dijkring 41 niet het gevolg is van één of enkele zwakke 

plekken: de berekende faalkansen per dijkvak zijn tamelijk uniform.  

 

Dijkvak Faalkans (per jaar) 

 
Overloop 

golfoverslag* 

Macrostabiliteit 

binnenwaarts 

Opbarsten en 

piping* 

Beschadiging 

bekleding 

Combinatie 

41.223.241.W 1/13.000 <1/1.000.000 1/1.600 - 1/1.500 

41.129.139.W 1/7.700 - 1/1.800 - 1/1.500 

41.241.261.W 1/18.000 - 1/1.700 - 1/1.600 

41.350.373.W 1/4.200 - 1/2.700 - 1/1.800 

41.061.085.W 1/3.600 - 1/3.800 - 1/2.000 

41.085.103.W 1/7.100 - 1/2.800 - 1/2.100 

41.103.120.W 1/15.000 - 1/3.300 <1/1.000.000 1/2.700 

41.290.311.W 1/6.600 - 1/4.400 <1/1.000.000 1/2.900 

41.196.212.W 1/12.000 - 1/3.600 - 1/2.900 

41.159.172.W 1/66.000 - 1/3.800 <1/1.000.000 1/3.700 

*) vetgedrukte waarden zijn maatgevend voor het betreffende vak 

Tabel 12: Overzicht van de vakken met de grootste berekende faalkansen in dijkring 41. 
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4 De gevolgen van overstromingen per doorbraaklocatie 

In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de gevolgen van overstromingen per 

potentiële doorbraaklocatie. Er zijn ook meervoudige doorbraken mogelijk. In 

hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de gevolgen bij meervoudige doorbraken.  

 

4.1 Aanpak en uitgangspunten 

4.1.1 Algemeen 

De gevolgen van een overstroming worden bepaald door de kenmerken van de 

overstroming en de kwetsbaarheid van de getroffen objecten of personen. In VNK2 

worden de overstromingskenmerken per scenario berekend met behulp van 

overstromingssimulaties. De overstromingsberekeningen voor dijkring 41 zijn 

uitgevoerd met Delft-FLS (versie 2.55). De schade en slachtoffers zijn vervolgens 

berekend met behulp van HIS-SSM (versie 2.5). Voor details over de bij de 

overstromingsberekeningen gehanteerde uitgangspunten wordt verwezen naar de 

betreffende rapportage [3]. 

 

Omdat het overstromingspatroon en de gevolgen van een overstroming niet alleen 

afhankelijk zijn van de doorbraaklocatie maar ook van de belastingcondities waarbij de 

doorbraak plaatsvindt, worden in VNK2 meerdere mogelijke overstromingspatronen 

per ringdeel beschouwd. In theorie zouden oneindig veel belastingcombinaties moeten 

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

doorbraaklocatie, alleen overstromingsberekeningen verricht voor de meest 

waarschijnlijke belastingcombinaties volgens de Hydramodellen met een herhalingstijd 

van 125 jaar, 1.250 jaar en 12.500 jaar. 

 

Ten aanzien van de bevolkingsgegevens en schadegegevens is uitgegaan van de 

situatie in 2000, respectievelijk 2006. Mocht na 2000 in het dijkringgebied 

grootschalige woningbouw hebben plaatsgevonden dan kan met name dat een 

onderschatting van het overstromingsrisico geven. Dit hoeft echter niet het geval te 

zijn omdat bij een overstroming niet alle delen van het dijkringgebied worden 

getroffen. 

 

4.1.2 Ringdelen 

Een ringdeel omvat een gedeelte van de dijkring waarvoor het overstromingsverloop 

vrijwel onafhankelijk is van de ligging van een doorbraaklocatie binnen het ringdeel. 

De overstromingsberekeningen per ringdeel vormen de basis voor de beschrijving van 

de overstromingsscenario’s. Er zijn voor dijkring 41, Land van Maas en Waal, 9 

ringdelen gedefinieerd met evenzoveel doorbraaklocaties (Figuur 22). Hiervan liggen 4 

ringdelen langs de Waal en 5 ringdelen langs de Maas [3]. 

 

Ringdeel Dreumel en ringdeel Alphen grenzen niet aan elkaar, vanwege een 

tussenliggend stuk c-kering (grens dijkring 41 en dijkring 40). De volledige indeling in 

ringdelen en een overzicht van de vakken die in het ringdeel zijn gelegen wordt 

gegeven in Bijlage C. 

 

Voor 10 doorbraaklocaties zijn overstromingsberekeningen uitgevoerd. In het project 

VIKING zijn ook overstromingssommen voor het havengebied bij Nijmegen gemaakt. 

De gevolgen van een overstroming in het havengebied zijn grotendeels gelijk aan die 

van een doorbraak bij het sluizencomplex Weurt. Het traject is derhalve als één 

ringdeel beschouwd. 
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Figuur 22: Ringdelen dijkring 41 Land van Maas en Waal 

4.1.3 Hoog gelegen lijnvormige elementen 

De aanwezigheid en standzekerheid van regionale waterkeringen en andere relatief 

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

verwachte economische schade en het aantal dodelijke slachtoffers. Deze elementen 

kunnen verdere verspreiding van de overstroming tegenhouden, waardoor het 

overstroomde gebied wordt beperkt. Daar staat tegenover dat de aanwezigheid van 

dergelijke elementen in bepaalde gebieden kan leiden tot grotere waterdieptes en 

grotere stijgsnelheden met als gevolg meer dodelijke slachtoffers. In de 

overstromingsberekeningen is aangenomen dat de regionale keringen en de hoge 

elementen standzeker zijn. De invloed van relatief hoog gelegen lijnvormige elementen 

op de berekende economische schade en slachtofferaantallen in de het Land van Maas 

en Waal is gering. Het Land van Maas en Waal is in feite een bak die volloopt; de 

snelwegen A50, A73 en A326 en de spoorlijn Nijmegen–Den Bosch houden het water 

slechts korte tijd tegen waarna ze overlopen of het water zich verder verspreid als 

gevolg van onderdoorgangen en kruisingen. De regionale keringen langs het Maas-

Waalkanaal hebben daarentegen een duidelijke invloed op de berekende economische 

schade en slachtofferaantallen in het Land van Maas en Waal. Deze regionale keringen 

voorkomen dat het binnenstromende water bij een doorbraak van de primaire 

waterkering benedenstrooms van het Maas-Waalkanaal zich richting Nijmegen 

verspreid. 

 

4.1.4 Evacuatie 

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

mogelijkheden voor evacuatie van belang.4 Immers, indien een gebied is geëvacueerd 

voordat een overstroming optreedt, hoeven er geen slachtoffers te vallen. In de 

praktijk wordt de effectiviteit van preventieve evacuaties echter beperkt door de 

geringe voorspelbaarheid van overstromingen, de capaciteit van de aanwezige 

                                                
4  Nadat een bres is opgetreden kunnen mensen ook nog vluchten of worden geëvacueerd. Dit gedrag is echter 

onderdeel van de functies waarmee slachtofferkansen worden bepaald. Er wordt daarom in deze paragraaf alleen 

gesproken over preventieve evacuatie. 
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infrastructuur en de condities waaronder een evacuatie moet worden uitgevoerd (zoals 

grote windsnelheden en sociale onrust) [23]. 

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

scenario onder te verdelen in vier deelscenario’s [24]. In Tabel 13 is een overzicht 

gegeven van deze evacuatiedeelscenario’s met de bijbehorende ingeschatte kansen 

van voorkomen. De evacuatiefracties drukken de fracties van de bevolking uit die 

geëvacueerd kunnen worden ten opzichte van het deelscenario “onverwachte 

overstroming – geen evacuatie”. De conditionele kans5 is de kans dat bij een 

overstroming een evacuatiedeelscenario kan worden uitgevoerd. Op basis van de kans 

van voorkomen kan een verwachtingswaarde worden berekend van de schade, aantal 

slachtoffers en getroffenen per overstromingsscenario. 

 

De evacuatiedeelscenario’s hebben effect op het aantal te verwachten slachtoffers bij 

een scenario, maar (in beperkte mate) ook op de berekende schade. Voertuigen en 

goederen worden immers naar veilig gebied verplaatst.  

 

Deelscenario Evacuatie-

fractie (-) 

Conditionele 

kans (-) 

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

verwacht of onverwacht  
2. Ongeorganiseerde evacuatie 0,59 0,04 

3. Ongeorganiseerde evacuatie 0,80 0,26 Overstroming ruim van tevoren 

verwacht 
4. Georganiseerde evacuatie 0,89 0,60 

Tabel 13: Geschatte evacuatiefracties en conditionele kansen voor vier evacuatiedeelscenario’s. 

De evacuatiedeelscenario’s worden eerst onderscheiden op basis van een overstroming 

die verwacht of onverwacht is. Een overstroming kan onverwacht optreden als 

onzekerheden bestaan ten aanzien van de sterkte-eigenschappen van een 

waterkering. De kering kan falen beneden maatgevende omstandigheden. Ook is het 

mogelijk dat een voorspelling van extreme belastingcondities dusdanig laat 

plaatsvindt, dat onvoldoende tijd resteert voor georganiseerde evacuatie. Ook in dat 

geval wordt gesproken over een onverwachte overstroming. De kansen op geen 

evacuatie, ongeorganiseerde evacuatie, en georganiseerde evacuatie zijn onder andere 

afhankelijk van de vraag of de overstroming verwacht of onverwacht plaatsvindt. 

Daarnaast wordt dit verder bepaald door de aanwezigheid van evacuatieplannen en de 

getroffen voorbereidingen. Op basis van de fracties en conditionele kansen uit Tabel 13 

kan de verwachtingswaarde voor evacuatie worden berekend. Voor dijkring 41 is deze 

0,776 per overstroming. 

 

4.2 Resultaten overstromingsberekeningen per doorbraaklocatie 

Dijkring 41 (Land van Maas en Waal) ligt in de provincie Gelderland en voor een klein 

deel (Molenhoek) in de provincie Limburg. Aan de noordzijde wordt het dijkringgebied 

begrensd door de Waal, aan de zuid- en westzijde door de Maas. Een overstroming 

kan dus worden veroorzaakt door een hoge waterstand op de Waal en/of een hoge 

waterstand op de Maas. 

 

In de volgende subparagrafen wordt nader ingegaan op de overstromingsverlopen en 

de gevolgen van de overstromingen per ringdeel. 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 gevolgen in verwachte schade zijn afgerond op 5 miljoen euro en de 

                                                
5 De kansen zijn conditioneel: het zijn kansen gegeven het optreden van een overstroming. 
6 De verwachtingswaarde is gelijk aan de som van de evacuatiefractie vermenigvuldigd met de conditionele kansen per 

deelscenario. Voor dijkring 41 betekent dit (0,59*0,04)+(0,80*0,26)+(0,89*0,60)=0,77. 
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gevolgen in slachtoffers op vijf personen. Bij elk scenario wordt een range in 

slachtofferaantallen genoemd. Dit is het effect van de doorgerekende 

evacuatiedeelscenario’s. Het minimum van de range is het verwachte slachtofferaantal 

bij evacuatiedeelscenario 4 (optimaal georganiseerde evacuatie), het maximum van de 

range is het verwachte slachtofferaantal bij evacuatiedeelscenario 1 (geen evacuatie).  

 

Er wordt opgemerkt dat de gevolgen bij een overstromingsscenario groter kunnen zijn 

dan de in dit hoofdstuk beschreven gevolgen. Er kunnen zich immers ook meervoudige 

doorbraken voordoen, waarbij een bres ontstaat op de Waal en op de Maas. In geval 

van een dergelijke dubbele doorbraak zijn de gevolgen uiteraard groter dan bij een 

enkelvoudige doorbraak (zie ook paragraaf 5.3.2).  

 

4.2.1 Overstromingsverloop binnen dijkring 41 

Het overstromingsverloop binnen dijkring 41 is voor nagenoeg alle doorbraaklocaties 

gelijk. Het Land van Maas en Waal is in feite een bak die volloopt. In Figuur 23 is ter 

illustratie het overstromingsverloop na een dijkdoorbraak bij Weurt weergegeven. 

Hieruit blijkt dat het water na de doorbraak zich verspreidt en in westelijke richting 

stroomt. Het water accumuleert tussen Dreumel en Afferden tegen de primaire 

waterkering. Hierdoor neemt de waterstand verder toe zolang water blijft instromen 

vanuit de rivier. Binnen een week tijd is nagenoeg het gehele dijkringgebied 

overstroomd. Uit de figuur blijkt dat de rijksweg A50 zorgt voor een tijdelijke 

vertraging in de verspreiding van het binnenstromende water. Door de beperkte 

hoogte ten zuiden van knooppunt Ewijk ten opzichte van de resulterende waterdiepte 

na een overstroming, en de onderdoorgangen (knooppunt Ewijk en overige kruisingen) 

heeft de A50 echter niet of nauwelijks invloed op het eindbeeld van de overstroming. 

 

4 uur 8 uur 

  

12 uur 24 uur 

  

36 uur 6 dagen 

  

Legenda 

 
Figuur 23: Overstromingsverloop bij een doorbraak bij Weurt met een buitenwatersituatie van 

1/1.250 per jaar. 
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De uiteindelijke maximale waterstand en de omvang van het overstroomde gebied zijn 

afhankelijk van de belastingcondities waaronder een dijkdoorbraak plaats vindt 

(herhalingstijd 125, 1.250 of 12.500 jaar), de locatie van de dijkdoorbraak 

(stroomopwaarts/stroomafwaarts) en de rivier van waaruit de overstroming plaats 

vindt (Maas of Waal). 

 

Voor een dijkdoorbraak vanaf de Waal geldt dat bij een grotere terugkeertijd van de 

buitenwaterstand het overstroomde gebied nagenoeg gelijk blijft, maar de waterdiepte 

toeneemt. Door de toename van de waterdiepte bij een grotere terugkeertijd van de 

buitenwaterstand is er als gevolg van een doorbraak vanaf de Waal sprake van een 

lichte toename van de verwachte schade en slachtoffers. Bij een buitenwaterstand van 

1/12.500 per jaar zijn de gevolgen in schade voor dijkring 41 circa 1,1 maal zo groot 

als in de situatie met een buitenwaterstand van 1/125 per jaar.  

 

Voor een doorbraak langs de Maas geldt dat de verschillen in schade en slachtoffers 

groter zijn voor de beschouwde buitenwaterstanden. Bij een buitenwaterstand van 

1/12.500 per jaar zijn de gevolgen in schade voor dijkring 41 tot 3 maal zo groot als in 

de situatie met een buitenwaterstand van 1/125 per jaar. Dit verschil tussen Maas en 

Waal wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bij een doorbraak langs de Waal vrijwel 

het gehele dijkringgebed overstroomt, terwijl bij een doorbaak vanaf de Maas 

verschillen bestaan in de mate waarin het dijkringgebied overstroomt. Dit is nader 

toegelicht in de volgende subparagrafen. 

 

4.2.2 Ringdeel 1: Sluis Weurt 

Bij een doorbraak bij Sluis Weurt overstroomt het westelijke gebied van Nijmegen en 

vrijwel geheel het dijkringgebied ten westen van het Maas-Waalkanaal. Het water 

stroomt eerst richting het westen van de dijkring, richting Druten en Dreumel. Dit is 

het diepste deel van het dijkringgebied. Als het dijkringgebied bij Dreumel onder water 

staat, neemt de waterdiepte verder toe en loopt het water ook richting de woonkern 

van Wijchen die dan ook overstroomt.  

 

Voor dit ringdeel is alleen een berekening uitgevoerd bij maatgevende condities 

(buitenwaterstand 1/1.250 per jaar) (Figuur 24). Het ringdeel is samengesteld uit de 

kunstwerken Schutsluis Weurt-Westsluis en Schutsluis Weurt-Oostsluis en de 

langsconstructies van Nijmegen-Stad en Nijmegen-Haven (41.000.028.W). De 

faalkansen voor deze kunstwerken en constructies zijn relatief klein. Daardoor dragen 

ze niet significant bij aan de overstromingskans en het overstromingsrisico. De 

verwachting is dat de keuze voor het rekenen met de gevolgen bij maatgevende 

condities geen relevante onderschatting of overschatting van de risico’s geeft. 
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Figuur 24: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers bij een 

doorbraak bij Sluis Weurt voor 1/1.250 buitenwaterstand. 
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4.2.3 Ringdeel 2: Weurt 

Bij een doorbraak bij Weurt overstroomt vrijwel geheel het dijkringgebied ten westen 

van het Maas-Waalkanaal. Het water stroomt eerst richting het westen van de dijkring, 

richting Druten en Dreumel. Dit is het diepste deel van het dijkringgebied. Als het 

dijkringgebied bij Dreumel onder water staat, neemt de waterdiepte verder toe en 

loopt het water ook richting de woonkern van Wijchen die dan ook overstroomt.  

In de situatie met een buitenwaterstand van 1/1.250 per jaar zijn 4 uur na de door-

braak de plaatsen Weurt en Beuningen al ondergelopen (Figuur 23). Na 8 uur staat het 

water tegen de A50. Na circa 18 uur heeft het water Druten bereikt en na circa 36 uur 

is ook het gebied tussen Dreumel en Afferden overstroomd. De waterdiepte neemt dan 

toe en het water stroomt ook richting het zuidoosten van de dijkring. Na circa 3 dagen 

staat het water bij Overasselt.  

 

Bij een grotere terugkeertijd van de buitenwaterstand blijft het overstroomde gebied 

nagenoeg gelijk (Figuur 25), maar neemt de waterdiepte toe. Door de toename van de 

waterdiepte in het dijkringgebeid bij een grotere terugkeertijd van de 

buitenwaterstand is er ook een toename van de verwachte schade en slachtoffers. Bij 

een doorbraak bij Weurt is de toename beperkt. Bij een buitenwaterstand van 

1/12.500 per jaar zijn de gevolgen in schade voor dijkring 41 circa 1,1x zo groot als in 

de situatie met een buitenwaterstand van 1/125 per jaar.  
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Figuur 25 Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers bij een 

doorbraak bij Weurt voor drie buitenwaterstanden. 
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4.2.4 Ringdeel 3: Druten 

Bij een doorbraak bij Druten is het overstromingsverloop vergelijkbaar als bij een 

doorbraak bij Weurt. Het gebied tussen Dreumel en Afferden stroomt het eerst over en 

vervolgens overstroomt het oosten van de dijkring. Het overstroomde gebied is 

vergelijkbaar met het overstroomde gebied bij een doorbraak bij Weurt. Aangezien 

Druten iets meer benedenstrooms ligt dan Weurt is de waterdiepte in het 

overstroomde gebied iets minder diep.  

 

Door de toename van de waterdiepte in het dijkringgebied bij een grotere 

terugkeertijd van de buitenwaterstand is er ook een toename van de verwachte 

schade en slachtoffers (Figuur 26). De verwachte schade en slachtoffers zijn iets 

minder dan bij een doorbraak bij Weurt. 
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Figuur 26 Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers bij een 

doorbraak bij Druten voor drie buitenwaterstanden. 
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4.2.5 Ringdeel 4: Dreumel 

Bij een doorbraak bij Dreumel zijn overstromingsberekeningen uitgevoerd van een 

buitenwatersituatie van 1/125 per jaar en 1/1.250 per jaar. De berekening bij een 

buitenwaterstand van 1/12.500 per jaar is niet beschikbaar. 

 

In een situatie met buitenwaterstand van 1/1.250 per jaar staat circa 4 uur na 

doorbraak water aan de rand van het dorp Wamel. Na circa 6 uur heeft het water 

Alphen bereikt. Het water verplaatst zich dan van west naar oost. Twaalf uur na de 

doorbraak staat het water aan de rand van het dorp Beneden Leeuwen. Een dag na de 

doorbraak is het dorp Beneden Leeuwen compleet onder water en heeft het water de 

rand van Druten bereikt. Na 2 dagen staan het water aan de rand van Wijchen en 

overstroomt de A73 bij Beuningen. 

 

Aangezien Dreumel nog iets meer benedenstrooms ligt dan Druten is de waterdiepte in 

het overstroomde gebied iets minder diep dan bij een overstroming vanuit Druten. De 

verwachte schade en slachtoffers zijn daardoor ook iets minder in vergelijking met een 

overstroming bij Druten (Figuur 27). 

 

 Doorbraaklocatie Dreumel Schade 

[MЄ] 

Slachtoffers 

[min - max] 

1
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Legenda

Geen water

0 - 0.1 m

0.1 - 0.5 m

0.5 - 1 m

1 - 2 m

2 - 3 m

> 3 m

 

  

Figuur 27: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers bij een 

doorbraak bij Dreumel voor twee buitenwaterstanden (1/125 en 1/1.250 per jaar). 
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4.2.6 Ringdeel 5: Alphen 

Bij een doorbraak in de dijk tussen Dreumel en Alphen overstroomt het dijkringgebied 

vanuit de Maas. De afvoeren op de Maas zijn lager dan die op de Waal en daardoor 

komt bij een doorbraak vanuit de Maas minder water in het dijkringgebied van dijkring 

41 dan bij een doorbraak vanuit de Waal.  

 

In een situatie met buitenwaterstand van 1/1.250 per jaar staat circa 2 uur na 

doorbraak water aan de rand van het dorp Oude Maasdijk. Na circa 3 uur heeft het 

water Dreumel bereikt en na circa 4 uur het dorp Alphen. Een halve dag na de 

doorbraak staat het water aan de rand van het dorp Beneden Leeuwen. Een dag na de 

doorbraak is het dorp Beneden Leeuwen compleet onder water en heeft het water de 

rand van Druten bereikt. Na 2 dagen staat het water tegen de A73/A50 en 

overstroomt op enkele plaatsen.  

 

Bij een grotere terugkeertijd van de buitenwaterstand neemt de omvang van het 

overstroomde gebied en de waterdiepte toe (Figuur 28). Hierdoor is er ook een 

toename in verwachte schade en slachtoffers. Bij een buitenwaterstand van 1/12.500 

per jaar zijn de gevolgen in schade voor dijkring 41 circa 3 keer zo groot als in de 

situatie met een buitenwaterstand van 1/125 per jaar. Voor het verwacht aantal 

slachtoffers is deze factor circa 4. 
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Legenda
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0 - 0.1 m

0.1 - 0.5 m
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2 - 3 m

> 3 m

 

  

Figuur 28 Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers bij een 

doorbraak bij Alphen voor drie buitenwaterstanden. 
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4.2.7 Ringdeel 6: Appeltern 

Bij een doorbraak bij Appeltern overstroomt het dijkringgebied vanuit de Maas. 

Appeltern ligt bovenstrooms van Alphen, en daardoor komt er meer water in het 

dijkringgebied te staan ten opzichte van een doorbraaklocatie bij Alphen.  

 

In een situatie met buitenwaterstand van 1/1.250 per jaar staat circa 4 uur na 

doorbraak water aan de rand van de dorpen Horssen en Altforst. Een halve dag na de 

doorbraak staat het water aan de rand van de dorpen Druten en Beneden Leeuwen en 

een dag na de doorbraak is het dorp Dreumel ten dele overstroomt. Na 3 dagen heeft 

het water ook de rand van Wijchen bereikt. Het water stroomt tot de A73, ten westen 

van Nijmegen.  

 

Bij een grotere terugkeertijd van de buitenwaterstand nemen de omvang van het 

overstroomde gebied en de waterdiepte toe (Figuur 29). Hierdoor is er ook een 

toename in verwachte schade en slachtoffers. Bij een buitenwaterstand van 1/12.500 

per jaar zijn de gevolgen in schade voor dijkring 41 circa 2,5 keer zo groot als in de 

situatie met een buitenwaterstand van 1/125 per jaar. Voor het verwacht aantal 

slachtoffers is deze factor circa 3. 
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0 - 0.1 m
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> 3 m

 

  

Figuur 29 Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers bij een 

doorbraak bij Appeltern voor drie buitenwaterstanden. 
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4.2.8 Ringdeel 7: Heumen 

Bij een doorbraak bij Heumen overstroomt vrijwel geheel het dijkringgebied ten 

westen van het Maas-Waalkanaal. Het water stroomt eerst richting het westen van het 

dijkringgebied richting Druten en Dreumel (het diepste gedeelte van de dijkring). 

Vervolgens neemt de waterdiepte in het dijkringgebied toe van west naar oost.  

 

In een situatie met buitenwaterstand van 1/1.250 per jaar staat circa 4 uur na 

doorbraak water aan de rand van het dorp Overasselt. Na circa 8 uur is het zuidoosten 

van de woonkern Wijchen al overstroomd. Vier uur later is meer dan de helft van het 

dorp overstroomt. Na anderhalve dag heeft het water de rand van Druten bereikt en 

na 2 dagen staat het water bij Dreumel. De waterdiepte in het overstroomde gebied 

neemt vervolgens toe tot wel meer dan 4 meter in het westen van de dijkring.  

 

Bij een grotere terugkeertijd van de buitenwaterstand nemen de omvang van het 

overstroomde gebied en de waterdiepte toe (Figuur 30). Hierdoor is er ook een 

toename in verwachte schade en slachtoffers. Bij een buitenwaterstand van 1/12.500 

per jaar zijn de gevolgen in schade en slachtoffers voor dijkring 41 circa 3 keer zo 

groot als in de situatie met een buitenwaterstand van 1/125 per jaar. Dit komt vooral 

door een toename van schade in het stedelijk gebied van Nijmegen.  

 

 Doorbraaklocatie Heumen Schade 

[MЄ] 

Slachtoffers 

[min - max] 

1
/1

2
5

 p
e
r 

jr
 

 

2140 20-195 

 1
/1

.2
5
0

 p
e
r 

jr
 

 

3370 35-330 

1
/1

2
.5

0
0
 p

e
r 

jr
 

 

6065 65-585 

 

Legenda

Geen water

0 - 0.1 m

0.1 - 0.5 m

0.5 - 1 m

1 - 2 m

2 - 3 m

> 3 m

 

  

Figuur 30: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers bij een 

doorbraak bij Heumen voor drie buitenwaterstanden. 
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4.2.9 Ringdeel 8: Sluis Heumen 

Bij een doorbraak bij Sluis Heumen overstroomt een groot gedeelte van de dijkring. 

Het water stroomt door het Maas-Waalkanaal waar het over de oostelijke kade heen 

stroomt richting Nijmegen. Voor dit ringdeel is alleen een berekening uitgevoerd bij 

maatgevende condities (buitenwaterstand 1/1.250 per jaar) (Figuur 31). Het ringdeel 

bestaat enkel uit het kunstwerk Schutsluis Heumen. De faalkans voor dit kunstwerk is 

relatief klein. Daardoor draagt deze niet significant bij aan de overstromingskans en 

het overstromingsrisico. De verwachting is dat de keuze voor het rekenen met de 

gevolgen bij maatgevende condities geen relevante onderschatting of overschatting 

van de risico’s geeft. 
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Figuur 31 Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers bij een 

doorbraak bij Sluis Heumen voor 1/1.250 buitenwaterstand. 

4.2.10 Ringdeel 9: Molenhoek 

Een doorbraak in het ringdeel Molenhoek leidt tot een relatief klein percentage van 

overstroomd gebied. Dit komt omdat het gebied gedeeltelijk is gecompartimenteerd 

door hoge gronden en de oostelijke kade van het Maas-Waalkanaal. Van dit ringdeel is 

alleen een berekening uitgevoerd bij maatgevende condities (buitenwaterstand 

1/1.250 per jaar), omdat de bijdrage van het falen van dit ringdeel aan het totale 

risico niet veel bijdraagt. Bij een doorbraak bij Molenhoek zijn de gevolgen in schade 

en slachtoffers een factor 6-10 kleiner dan bij de overige doorbraaklocaties. Reden 

hiervoor is het relatief hoog gelegen maaiveld bij Molenhoek, waardoor er minder lang 

water het dijkringgebied in kan stromen.  
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Figuur 32: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers bij een 

doorbraak bij Molenhoek voor 1/1.250 buitenwaterstand. 
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4.2.11 Maximaal scenario 

Figuur 33 geeft de maximale waterdiepte in het maximaal scenario, waarbij een 

doorbraak ontstaat bij alle doorbraaklocaties. Voor dijkring 41 is het maximaal 

scenario samengesteld op basis van de maximale waterdiepten van de 

basisberekeningen (paragraaf 4.2.2 tot en met 4.2.10). De verwachte schade in het 

maximaal scenario in dijkring 41 is meer dan 9 miljard euro, met 125-1145 verwachte 

slachtoffers. 

 

 Maximaal Scenario Schade 

[MЄ] 

Slachtoffers 

[min - max] 

 

 

9120 125-1145 
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0 - 0.1 m
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Figuur 33 Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers bij een 

doorbraak bij Heumen voor drie buitenwaterstanden. 

4.3 Overzicht resultaten overstromingsberekeningen 

De resultaten van overstromingsberekeningen per doorbraaklocatie zijn samengevat in 

Tabel 14.  

 

Ring-

deel 

Breslocatie Schade 

[MЄ] 

Aantal 

slachtoffers 

Percentage 

overstroomt 

Overstroomd gebied en maximale 

waterdiepte 

1 SluisWeurt 

- tp 

- tp-1d 

- tp+1d 

 

7.079 

geen info 

geen info 

 

75 – 680 

geen info 

geen info 

 

95% 

geen info 

geen info 

 

Nijmegen: 1,0 m, Alphen: 4,0 m 

geen info 

geen info 

2 Weurt 

- tp 

- tp-1d 

- tp+1d 

 

6.855 

6.545 

7.190 

 

80 – 725 

75 – 665 

90 – 800 

 

 

90% 

90% 

90% 

 

Nijmegen: 0 m, Alphen 6,0 m 

Nijmegen: 0 m, Alphen 6,0 m 

Nijmegen: 0 m, Alphen 6,0 m 

3 Druten 

- tp 

- tp-1d 

- tp+1d 

 

6.405 

6.075 

6.740 

 

75 – 660 

65 – 610 

80 – 715 

 

90% 

90% 

90% 

 

Nijmegen: 0 m, Alphen 6,0 m 

Nijmegen: 0 m, Alphen 6,0 m 

Nijmegen: 0 m, Alphen 6,0 m 

4 Dreumel 

- tp 

- tp-1d 

- tp+1d 

 

6.170 

5.615 

geen info 

 

65 – 615 

60 – 540 

geen info 

 

90% 

90% 

90% 

 

Nijmegen: 0 m, Alphen 6,0 m 

Nijmegen: 0 m, Alphen 6,0 m 

Nijmegen: 0 m, Alphen 6,0 m 

5 Alphen 

- tp 

- tp-1d 

- tp+1d 

 

675 

365 

1.080 

 

5 – 45 

0 – 25 

10 – 80 

 

40% 

30% 

50% 

 

Druten: 0 m, Alphen: 3,0 m 

Druten: 0 m, Alphen: 2,5 m 

Beuningen: 0 m; Alphen: 3,8 m 

6 Appeltern 

- tp 

- tp-1d 

- tp+1d 

 

2.075 

1.485 

3.965 

 

20 – 180 

15 – 120 

40 – 355 

 

60% 

50% 

80% 

 

Beuningen: 0 m; Alphen: 4,5 m 

Beuningen: 0 m; Alphen: 4,2 m 

Beuningen: 0,5 m; Alphen: 5,0 m 
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Ring-

deel 

Breslocatie Schade 

[MЄ] 

Aantal 

slachtoffers 

Percentage 

overstroomt 

Overstroomd gebied en maximale 

waterdiepte 

7 Heumen 

- tp 

- tp-1d 

- tp+1d 

 

3.370 

2.140 

6.065 

 

35 – 330 

20 – 195 

65 – 585 

 

85% 

60% 

90% 

 

Wijchen: 1,5 m; Alphen: 5,0 m 

Wijchen: 1,0 m; Alphen: 4,0 m 

Wijchen: 2,5 m; Alphen: 5,5 m 

8 SluisHeumen 

- tp 

- tp-1d 

- tp+1d 

 

3.745 

geen info 

geen info 

 

30 – 280 

geen info 

geen info 

 

60% 

geen info 

geen info 

 

Nijmegen: 1,0 m; Alphen: 3,0 m 

geen info 

geen info 

9 Molenhoek 

- tp 

- tp-1d 

- tp+1d 

 

540 

geen info 

geen info 

 

5 – 30 

geen info 

geen info 

 

10% 

geen info 

geen info 

 

Nijmegen: 1,0 m; Alphen: 0,0 m 

geen info 

geen info 

tp 

tp-1d 

tp+1d 

toetspeil (buitenwaterstand 1/1.250 per jaar) 

toetspeil min 1 decimeringhoogte (buitenwaterstand 1/125 per jaar) 

toetspeil plus 1 decimeringhoogte (buitenwaterstand 1/12.500 per jaar) 

Tabel 14: Overzicht resultaten overstromingsberekeningen. 
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5 Overstromingsscenario’s en scenariokansen 

5.1 Definitie overstromingsscenario’s 

5.1.1 Aanpak 

Elk overstromingsscenario beschrijft een uniek verloop van een overstroming. In 

werkelijkheid is het aantal mogelijke scenario’s uiteraard oneindig. In VNK2 wordt een 

scenarioset samengesteld die representatief is voor alle mogelijke scenario’s. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van de overstromingsberekeningen die per ringdeel zijn 

uitgevoerd (zie hoofdstuk 4). 

De definitie van overstromingsscenario’s berust op de volgende aspecten: 

1. De onderverdeling van de dijkring in ringdelen (zie hoofdstuk 4). 

2. Het overstromingspatroon per ringdeel/doorbraaklocatie (zie hoofdstuk 4).  

3. De vraag of, en in welke mate, sprake is van een waterstandsdaling op de Waal of 

de Maas 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 Ontlasten na een doorbraak 

Soms kan een bres in het ene ringdeel leiden tot een verlaging van de hydraulische 

belastingen op een ander ringdeel. In dat geval is er sprake van ontlasten. Dergelijke 

relaties tussen het faalgedrag van ringdelen zijn van belang voor het overstromings-

risico. Meervoudige doorbraken zullen immers leiden tot andere overstromings-

patronen 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 (zwakste schakel). 

3. Ontlasten bij doorbraak waarbij het eerst belaste vak het eerste faalt (volgorde-

effect). 
 

Bij een doorbraak langs de Maas is een dusdanige daling van de rivierwaterstand te 

verwachten dat de kans op een doorbraak op een andere locatie langs de Maas klein 

zal zijn. Hetzelfde is het geval langs de Waal. Bij de berekening van de scenariokansen 

is daarom zowel langs zowel de Maas als de Waal uitgegaan van ontlasten na een 

doorbraak. Een doorbraak langs de Maas heeft echter geen invloed op de kans op een 

doorbraak langs de Waal en vice versa. Er kunnen dus tweevoudige doorbraken 

optreden, waarbij er een doorbraak optreedt langs de Maas en een doorbraak langs de 

Waal. Daarmee is rekening gehouden bij de definitie van de overstromingsscenario’s 

en de berekening van de scenariokansen. 

 

Langs de Maas en de Waal is uitgegaan van ontlasten met een volgorde-effect. Daarbij 

wordt eerst voor het meest bovenstrooms gelegen ringdeel bepaald of het faalt bij een 

bepaalde afvoer. Als dat niet het geval is, wordt het eerstvolgende ringdeel 

beschouwd, enzovoorts. Het falende ringdeel hoeft bij een volgorde-effect niet het 

zwakste ringdeel te zijn. Er is uitgegaan van een volgorde-effect omdat de dijkring 

tamelijk lang is en de sterkte van de vakken tamelijk uniform. Overigens zijn de 

scenariokansen bij het hanteren van het uitgangspunt dat het zwakste vak als eerste 

faalt (ongeacht het moment van belasten) vrijwel hetzelfde. De exacte wijze van 

ontlasten is dan ook niet van wezenlijk belang voor het beeld van het 

overstromingsrisico. 
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5.2 Scenariokansen 

Voor alle scenario’s zijn scenariokansen berekend. Gegeven het feit dat er voor 

dijkring 41 negen ringdelen zijn gedefinieerd waarbij ontlasten optreedt, kunnen 9 

scenario’s worden gedefinieerd met een enkelvoudige doorbraak. De Waal en de Maas 

zijn daarnaast sterk gecorreleerd voor afvoeren over een periode van een jaar. Door 

deze correlatie tussen hoogwatersituaties op de Waal en hoogwatersituaties op de 

Maas kunnen zich tevens situaties voordoen waarbij een doorbraak vanaf de Waal en 

een doorbraak vanaf de Maas plaatsvindt [19]. Als gevolg hiervan kunnen nog eens 20 

scenario’s met een dubbele doorbraak worden gedefinieerd: doorbraak langs de Waal 

in combinatie met een doorbraak langs de Maas. In Tabel 15 zijn deze scenario’s 

(enkelvoudige en dubbele doorbraken) met de bijbehorende kansen samengevat. 

 

Scenario Scenariokans  
(per jaar) 

Kansbijdrage 
(%) 

Aantal 
doorbraken 

Falend ringdeel 
Waal 

Falend ringdeel 
Maas 

1 1/600 48,04% 1 Druten - 

2 1/1.810 15,81% 1 Weurt - 

3 1/2.700 10,76% 1 - Alphen 

4 1/9.500 3,01% 2 Weurt Appeltern 

5 1/12.500 2,29% 2 Druten Appeltern 

6 1/13.400 2,14% 1 Dreumel - 

7 1/17.400 1,65% 1 - Appeltern 

8 1/18.600 1,55% 1 Sluis Weurt - 

9 1/18.700 1,53% 2 Sluis Weurt Heumen 

10 1/18.900 1,52% 2 Sluis Weurt Appeltern 

11 1/36.000 0,80% 2 Druten Alphen 

12 1/38.800 0,74% 2 Sluis Weurt Molenhoek 

13 1/44.800 0,64% 2 Weurt Heumen 

14 1/55.400 0,52% 2 Weurt Alphen 

15 1/68.500 0,42% 2 Sluis Weurt Alphen 

16 1/77.200 0,37% 2 Dreumel Appeltern 

17 1/412.100 0,07% 2 Druten Heumen 

18 1/472.700 0,06% 2 Dreumel Alphen 

19 1/648.800 0,04% 2 Sluis Weurt Sluis Heumen 

20 1/707.200 0,04% 2 Druten Molenhoek 

21 1/824.600 0,03% 2 Weurt Molenhoek 

22 <1/1.000.000 0,01% 2 Dreumel Heumen 

23 <1/1.000.000 0,01% 1 - Molenhoek 

24 <1/1.000.000 0,01% 2 Dreumel Molenhoek 

25 <1/1.000.000 0,00% 1 - Heumen 

26 <1/1.000.000 0,00% 1 - Sluis Heumen 

27 <1/1.000.000 0,00% 2 Weurt Sluis Heumen 

28 <1/1.000.000 0,00% 2 Druten Sluis Heumen 

29 <1/1.000.000 0,00% 2 Dreumel Sluis Heumen 

Totaal 1/310 92,07%    

Restant 1/3.6007 7,93%    

Ringkans 1/290 100%    

Tabel 15: Scenariokansen en kansbijdragen van de overstromingsscenario’s van dijkring 41 

 

                                                
7 De kans behorende bij het restant is gebaseerd op de onafgeronde scenariokansen en ringkans (Bijlage F). Deze wijkt 

hierdoor af van het verschil tussen de totaalkans en de ringkans uit Tabel 15.  
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Uit Tabel 15 blijkt dat som van alle scenariokansen niet gelijk is aan de ringkans. Deze 

afwijking van circa 8% wordt veroorzaakt door afrondingen tijdens het rekenproces. 

Deze restkans wordt meegenomen in het berekenen van het overstromingsrisico door 

deze te koppelen aan het overstromingsscenario met het maximale gevolg. Doordat 

het maximale scenario weinig verschilt van de overige scenario’s, verandert het 

risicobeeld van dijkring 41 weinig door de koppeling met het maximale scenario. 

 

5.3 De gevolgen van overstromingen voor een selectie van scenario’s 

5.3.1 De meest waarschijnlijke enkelvoudige doorbraak 

De meest waarschijnlijke enkelvoudige doorbraak treedt op bij een doorbraak in 

ringdeel Druten. De scenariokans is 1/600 per jaar. In dit ringdeel liggen 6 dijkvakken 

uit de top 10 van zwakste vakken, waaronder de 3 vakken met de grootste faalkans. 

Tevens is dit ringdeel relatief lang, het lengte-effect zorgt voor een relatief grote 

faalkans voor dit scenario. In Figuur 34 zijn de verwachte gevolgen in termen van 

maximale waterdiepte en schade en slachtoffers voor een dijkdoorbraak op het 

ringdeel Druten weergegeven. Voor een volledige beschrijving van de gevolgen van 

een overstroming bij dit overstromingsscenario wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 
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Figuur 34 Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers bij een 

doorbraak bij Druten voor drie buitenwaterstanden. 
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5.3.2 De meest waarschijnlijke tweevoudige doorbraak 

De meest waarschijnlijke tweevoudige doorbraak betreft doorbraken in de ringdelen 

Weurt en Appeltern8 (Figuur 35). De scenariokans is 1/9.500 per jaar. De schade bij 

dit scenario bedraagt ongeveer 7,5 miljard euro, het aantal slachtoffers ligt tussen de 

92 en de 841, afhankelijk van het evacuatiescenario (Bijlage G). 

 

 
Figuur 35: Maximale waterdiepte bij de meest waarschijnlijke dubbele doorbraak (Weurt langs 

de Waal en Appeltern langs de Maas). 

5.4 Relatie tussen economische schade en aantal slachtoffers per scenario 

Tussen de economische schade en het aantal slachtoffers per scenario bestaat een 

lineair verband (Figuur 36). Dit betekent dat bij overstromingen waarbij de schade 

relatief groot is, ook vaak veel slachtoffers vallen, en vice versa. Zoals te verwachten 

heeft de evacuatiefractie een duidelijke invloed op de relatie. Ingrepen die grote 

invloed hebben op de kansen op omvangrijke economische schades hebben daardoor 

vaak een grote invloed op de kansen op grote slachtofferaantallen.  

 

De economische schade bij een overstromingsscenario wordt bepaald door de 

waterdiepte in het getroffen gebied en de aanwezigheid en kwetsbaarheid van 

economische waarden. Het aantal slachtoffers wordt bepaald door zowel de 

stroomsnelheid, de stijgsnelheid als de waterdiepte in het getroffen gebied, in 

combinatie met de aanwezigheid van personen in dat gebied en de mogelijkheden voor 

evacuatie. 

 

Hoewel de schade en slachtoffers niet afhankelijk zijn van exact dezelfde factoren is er 

voor dijkring 41 een duidelijk verband waarneembaar. Hiervoor zijn twee belangrijke 

redenen aan te voeren. Specifiek voor deze dijkring geldt dat de dijkring bij vrijwel elk 

doorbraakscenario volledig overstroomt en zijn de woonkernen relatief klein en 

uniform verspreid over de dijkring (met uitzondering van Nijmegen) waardoor voor alle 

doorbraakscenario’s slachtoffers en schade worden berekend. Meer algemeen geldt 

                                                
8 Ringdelen zijn stochastisch in meer of mindere mate van elkaar afhankelijk. Dit kan komen doordat het maatgevende 

mechanisme hetzelfde is, of omdat ze naast elkaar zijn gelegen. Vanwege deze afhankelijkheden is het niet noodzakelijk 

dat de combinatie van de scenario’s met de grootste enkelvoudige doorbraak langs de Waal (Druten) en de Maas 

(Alphen) ook de grootste scenariokans bij de dubbele doorbraken heeft. 
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nog dat gebieden van grote economische waarde (bebouwd gebied) over het algemeen 

ook de grootste bevolkingsconcentraties bevatten. Deze relatie wordt bevestigd door 

de resultaten van de risicoberekeningen (hoofdstuk 6). 

 

De verschillende mogelijke uitkomsten van evacuaties (inclusief de afwezigheid van 

evacuatie) worden in VNK2 beschreven door elk overstromingsscenario te splitsen in 

vier deelscenario’s. Het aantal slachtoffers kan door evacuatie met ongeveer 90% 

worden gereduceerd. Anders dan het aantal slachtoffers wordt de economische schade 

nauwelijks beïnvloed door de mate waarin evacuatie heeft plaatsgevonden. In Figuur 

36 is per schadebedrag dan ook steeds een cluster van 4 slachtofferaantallen te 

herkennen (verticaal). 
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Figuur 36: Economische schade en slachtoffers per scenario 
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6 Overstromingsrisico 

In het project VNK2 worden kansen en gevolgen (economische schade en dodelijke 

slachtoffers) van een overstroming berekend per dijkring. De kansen op en gevolgen 

van de mogelijke overstromingsscenario’s bepalen samen het overstromingsrisico.  

 

6.1 Koppeling scenariokansen en gevolgen 

Het risico is berekend door de kansen en gevolgen van de overstromingsscenario’s 

zoals gedefinieerd in hoofdstuk 5 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, is uitgegaan van een 

overstromingsberekening die hoort bij een extreme waterstand.  

 

De waarden van de belastingvariabelen in het ontwerppunt zijn gebruikt om de 

koppeling te maken met de gevolgen van overstromingsscenario’s. Het ontwerppunt 

beschrijft de meest waarschijnlijke waarden van de stochasten waarbij het 

overstromingsscenario optreedt. Voor elk ontwerppunt is de gevolgberekening 

geselecteerd die hoort bij het eerstvolgende, ongunstiger gelegen peil.  

 

Deze aanpak is niet per definitie conservatief. Idealiter wordt voor de gevolgen van 

een overstromingsscenario immers uitgegaan van de verwachtingswaarde van de 

gevolgen gegeven overstroming en niet van de meest waarschijnlijke gevolgen bij een 

overstroming. Indien het ontwerppunt van de lokale waterstand steeds exact gelijk 

zou zijn aan het peil waarbij de overstromingsberekening is uitgevoerd, dan zou het 

overstromingsrisico worden onderschat. Hetzelfde overstromingsscenario kan immers 

ook optreden bij ongunstigere (maar minder waarschijnlijke) omstandigheden. 

 

6.2 Overstromingsrisico  

Het overstromingsrisico bestaat niet uit één getal, maar kan worden beschreven in de 

vorm van diverse risicomaten, zoals de verwachtingswaarde van de economische 

schade, de schadefunctie (FN-curve), de verwachtingswaarde van het aantal dodelijke 

slachtoffers, het plaatsgebonden risico (PR), het lokaal individueel risico (LIR) en het 

groepsrisico (FN-curve). In deze paragraaf worden deze risicomaten voor dijkring 41 

beschreven en geanalyseerd. 

 

6.2.1 Economisch risico 

De verwachtingswaarde van de economische schade bedraagt 21,4 miljoen euro per 

jaar. In Tabel 16 is de top 10 van overstromingsscenario’s gegeven die het meest 

bijdragen aan het overstromingsrisico. Hieruit blijkt dat het overstromingsscenario 

Druten een bijdrage heeft van 50,2% aan het totale economische overstromingsrisico. 

Dit komt door de grote kans op voorkomen van dit scenario. Ook het overstromings-

scenario Weurt heeft met 17,7% een grote bijdrage aan het economische risico. De 

bijdrage van alle gedefinieerde scenario’s is weergegeven in Bijlage H. 

 

Uit Tabel 16 blijkt dat de enkelvoudige overstromingsscenario’s langs de Waal voor 

circa 68% bijdragen aan de totale overstromingskans en voor circa 72% bijdragen aan 

het economisch risico. Dit komt doordat de dijkvakken langs de Waal dominant zijn in 

de totale overstromingskans en bovendien de gevolgen van een doorbraak langs de 

Waal groter zijn dan de gevolgen van een doorbraak langs de Maas. 

 



 

 

66 

Overstromingsscenario Scenariokans  

 

(per jaar) 

Kans 

bijdrage 

Cumulatief 

kansbijdrage 

Economisch 

risico 

(M€ / jaar) 

Bijdrage 

economisch 

risico 

Cumulatief 

economisch 

risico 

Druten 1/600 48,0% 48,0% 10,70 50,2% 50,2% 

Weurt 1/1.800 15,8% 63,9% 3,78 17,7% 67,9% 

Weurt, Appeltern 1/9.500 3,0% 66,9% 0,78 3,6% 71,5% 

Druten, Appeltern 1/12.500 2,3% 69,2% 0,57 2,7% 74,2% 

Dreumel 1/13.400 2,1% 71,3% 0,46 2,2% 76,4% 

Sluis Weurt, Heumen 1/18.700 1,5% 72,8% 0,45 2,1% 78,4% 

Sluis Weurt, Appeltern 1/18.900 1,5% 74,3% 0,43 2,0% 80,4% 

Sluis Weurt 1/18.500 1,6% 75,9% 0,38 1,8% 82,2% 

Alphen 1/2.700 10,8% 86,7% 0,25 1,2% 83,4% 

Sluis Weurt, Molenhoek 1/38.800 0,7% 87,4% 0,19 0,9% 84,3% 

Overige scenario’s 1/6.100 4,7% 92,1% 0,84 3,9% 88,2% 

Rest 1/3.600 7,9% 100,0% 2,52 11,8% 100,0% 

Tabel 16: Top 10 van overstromingsscenario’s die het meest bijdragen aan het economisch 

overstromingsrisico. 

Ruimtelijke verdeling verwachtingswaarde economische schade 

In Figuur 37 is de verdeling van de verwachtingswaarde van de totale economische 

schade over het dijkringgebied weergegeven. De verwachtingswaarde van de totale 

economische schade is het grootst voor het stedelijk gebied. Met name stedelijke 

gebieden waaronder Nijmegen-West, Wijchen, Beuningen, Druten en Beneden-

Leeuwen vallen in het oog met een verwachtingswaarde van de schade groter 

dan 5.000 euro per jaar per hectare. Ook de overige bebouwde gebieden laten een 

dergelijk schadebeeld zien. Opvallend is het wegennet dat goed herkenbaar is in de 

figuur. Hier is de schade maximaal 1.000 euro per jaar per hectare. Voor het overige 

deel van het dijkringgebied geldt dat de verwachtingswaarde van de schade maximaal 

100 euro  per jaar per hectare bedraagt. Dit betreft voornamelijk landelijk gebied. 

 

 
Figuur 37: Verwachtingswaarde van de economische schade per hectare per jaar. 
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Schadefunctie 

Voor dijkring 41 is tevens een schadefunctie bepaald. Deze schadefunctie geeft de 

kans per jaar dat een overstroming in dijkring 41 een bepaald schadebedrag 

veroorzaakt. De schadefunctie wordt gepresenteerd in een FS-curve. In Figuur 38 zijn 

de kansen op overschrijding van bepaalde schadebedragen getoond voor dijkring 41, 

elk punt in de curve geeft aan wat de kans is dat een bepaald schadebedrag zal 

worden bereikt of overschreden. De kans op ten minste 6 miljard euro schade is 

ongeveer 1/300 per jaar. De maximale schade ligt rond de 9 miljard euro. De kans op 

het optreden van grotere schades is verwaarloosbaar klein. 

 

 
Figuur 38: FS-curve dijkring 41 

6.2.2 Slachtofferrisico 

De verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers is 0,5 slachtoffers per jaar. Uit 

Tabel 17 blijkt dat het overstromingsscenario Druten een bijdrage heeft van 48,7% 

aan het totale slachtofferrisico. Ook het overstromingsscenario Weurt heeft met 17,6% 

nog een grote bijdrage aan het totale slachtofferrisico. De bijdrage van alle 

gedefinieerde scenario’s is weergegeven in Bijlage H. 

 

Uit Tabel 17 blijkt dat de enkelvoudige overstromingsscenario’s langs de Waal voor 

circa 68% bijdragen aan de totale overstromingskans en voor circa 70% bijdragen aan 

het slachtofferrisico. Dit komt doordat de dijkvakken langs de Waal dominant zijn in de 

totale overstromingskans en bovendien de gevolgen van een doorbraak langs de Waal 

groter zijn dan de gevolgen van een doorbraak langs de Maas.  
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Overstromingsscenario Scenariokans 

 

(per jaar) 

Kans 

bijdrage 

Cumulatief 

kansbijdrage 

Slachtoffer 

risico 

(aantal / jr) 

Bijdrage 

slachtoffer 

risico 

Cumulatief 

slachtoffer 

risico 

Druten 1/600 48,0% 48,0% 0,26 48,7% 48,7% 

Weurt 1/1.800 15,8% 63,9% 0,09 17,6% 66,3% 

Weurt, Appeltern 1/9.500 3,0% 66,9% 0,02 3,9% 70,2% 

Druten, Appeltern 1/12.500 2,3% 69,2% 0,01 2,8% 73,0% 

Sluis Weurt, Heumen 1/18.700 1,5% 70,7% 0,01 2,1% 75,1% 

Dreumel 1/13.400 2,1% 72,8% 0,01 2,0% 77,1% 

Sluis Weurt, Appeltern 1/18.900 1,5% 74,3% 0,01 1,9% 79,0% 

Sluis Weurt 1/18.500 1,6% 75,9% 0,01 1,6% 80,7% 

Weurt, Heumen 1/44.800 0,6% 76,5% 0,00 0,9% 81,5% 

Druten, Alphen 1/36.000 0,8% 77,3% 0,00 0,8% 82,4% 

Overige scenario’s 1/6.100 14,7% 92,1% 0,02 3,7% 86,0% 

Rest 1/3.600 7,9% 100,0% 0,07 14,0% 100,0% 

Tabel 17: Top 10 van overstromingsscenario’s die het meest bijdragen aan het slachtoffer 

overstromingsrisico. 

Ruimtelijke verdeling verwachtingswaarde aantal slachtoffers 

In Figuur 39 is de verdeling van de verwachtingswaarde van het totaal aantal dodelijke 

slachtoffers over de dijkring weergegeven. De steden Nijmegen-West, Wijchen, 

Beuningen, Druten en Beneden-Leeuwen hebben een verwachtingswaarde van het 

aantal slachtoffers tussen 0,0001 en 0,001 slachtoffers per jaar per hectare. Voor het 

overige deel van het dijkringgebied geldt dat de verwachtingswaarde van het aantal 

dodelijke slachtoffers per jaar zeer klein is (<0,0001 slachtoffers per jaar per hectare). 

Dit beeld komt overeen met wat verwacht mag worden op basis van de 

bevolkingsconcentraties (zie paragraaf 2.1). 

 

 
Figuur 39: Verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers per hectare per jaar. 
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Plaatsgebonden risico 

In Figuur 40 is het plaatsgebonden risico voor dijkring 41 weergegeven. Het 

plaatsgebonden risico is de kans dat een onbeschermd persoon die zich gedurende een 

jaar continu op dezelfde plek bevindt, daar het slachtoffer wordt van een 

overstroming. In tegenstelling tot de verwachtingswaarde van het totaal aantal 

dodelijke slachtoffers is het plaatsgebonden risico onafhankelijk van de aanwezige 

bevolking. Het plaatsgebonden risico wordt bepaald door de scenariokansen en de 

waterdiepte, stroomsnelheid en stijgsnelheid die bij een overstroming op de 

betreffende plek kunnen ontstaan. Bij het bepalen van het plaatsgebonden risico wordt 

evacuatie buiten beschouwing gelaten. 

 

Uit Figuur 40 blijkt dat het plaatsgebonden risico in de hele dijkring relatief groot is, 

tussen de 1/10.000 en 1/100.000 per jaar. Alleen nabij het Maas-Waalkanaal is deze 

kleiner (kleiner dan 1/100.000 per jaar). De gebieden met een kleiner plaatsgebonden 

risico liggen in het stroomopwaartse gedeelte van de dijkring. Hier komt niet in alle 

overstromingsscenario’s water te staan. Tevens zijn de stijgsnelheden en waterdieptes 

hier kleiner waardoor ook het totale plaatsgebonden risico kleiner blijft. 

 

 
Figuur 40: Het plaatsgebonden risico (PR) in dijkring 41. 

Lokaal individueel risico 

Het lokaal individueel risico is de kans per jaar dat een persoon die zich permanent op 

een bepaalde plaats in het dijkringgebied bevindt, overlijdt als gevolg van een 

overstroming van dit dijkringgebied, waarbij de mogelijkheden voor preventieve 

evacuatie zijn meegenomen. Het lokaal individueel risico is overal een factor 4,3 

kleiner dan het plaatsgebonden risico. Deze factor volgt direct uit de gemiddelde 

evacuatiefractie (1/(1-0,77)=4,3), zie paragraaf 4.1.4. Het lokaal individueel risico ligt 

vrijwel overal tussen 1/100.000 en 1/1.000.000 per jaar (Figuur 41). In het westelijke 

deel van het dijkringgebied tussen Dreumel, Beneden-Leeuwen en Alphen is het lokaal 

individueel risico groter dan 1/100.000 per jaar doordat dit gebied in alle gedefinieerde 

overstromingsscenario’s overstroomt. 
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Figuur 41: Het lokaal individueel risico (LIR) in dijkring 41. 

Groepsrisico 

Het groepsrisico geeft de kans op een ongeval met N of meer slachtoffers en wordt 

vaak weergegeven in een zogenaamde FN-curve (Figuur 42). In de berekening van het 

groepsrisico is het effect van evacuatie meegenomen. Uit de FN-curve (Figuur 42) 

blijkt dat de kans dat een totaal aantal slachtoffers van ten minste 75 personen vrijwel 

gelijk is aan de overstromingskans van de dijkring (1/300 per jaar). De kans dat een 

groep van ten minste 100 personen het slachtoffer wordt van een overstroming is circa 

1/700 per jaar. De kans dat een groep van ten minste 600 personen het slachtoffer 

wordt van een overstroming is circa 1/3.300 per jaar. De berekende kans dat een 

groep van ten minste 1.000 personen het dodelijk slachtoffer wordt van een 

overstroming van dijkringgebied 41 circa 1/35.000 per jaar. De kans dat meer dan 

1.145 slachtoffers vallen is verwaarloosbaar klein. 
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Figuur 42: FN-curve dijkring 41. 
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7 Gevoeligheidsanalyses 

Om inzicht te krijgen in de gevoeligheid van de berekende overstromingskansen en 

risico’s voor de gehanteerde uitgangspunten zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. De 

gevoeligheidsanalyses geven inzicht in het effect van versterkingen van de primaire 

waterkeringen van de dijkring of mogelijke maatregelen in de rivier, zoals de 

Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. 

 

7.1 Selectie van gevoeligheidsanalyses 

Specifiek voor dijkring 41 zijn vier gevoeligheidsanalyses geselecteerd, te weten: 

I Overstromingsrisico na Ruimte voor de Rivier maatregelen 

II Overstromingskans na gerichte maatregelen langs de Waal 

III Overstromingskans na gerichte maatregelen langs de Maas 

IV Overstromingsrisico na gerichte maatregelen 

 

In de volgende paragrafen zijn de genoemde gevoeligheidsanalyses verder uitgewerkt. 

 

7.2 Analyse I: Overstromingsrisico na Ruimte voor de Rivier maatregelen 

Langs de Waal is een aantal Ruimte voor de Rivier projecten gepland. Deze projecten 

moeten ervoor zorgen dat de waterstanden onder maatgevende omstandigheden lager 

worden. Het doel van de PKB Ruimte voor de Rivier (RvdR) [25] is het zodanig 

verlagen van de maatgevende waterstanden dat deze overeenkomen met de 

Hydraulische Randvoorwaarden 1996 (HR1996). Het verschil in waterstand tussen de 

HR2006 [20] en HR1996 [26] is in de orde van grootte van 0,15 m langs de 

Waaldijken van dijkring 41. 

 

Voor de Maas zijn geen Ruimte voor de Rivier projecten voorzien en de effecten van de 

rivierverruimende maatregelen van het project Maaswerken zijn onbekend. Bovendien 

geldt dat de HR2006 voor de Maas gunstiger is dan de HR1996. Voor de Maas zijn dan 

ook geen waterstandsverlagende maatregelen doorgerekend. 

 

Om het effect van de geplande Ruimte voor de Rivier projecten in beeld te brengen 

zijn alle waterstanden in de faalkansberekeningen verlaagd met de in Ruimte voor de 

Rivier beoogde verlagingen van het toetspeil. Het grootste effect van Ruimte voor de 

Rivier op de waterstanden wordt bereikt ter plaatse van de Ruimte voor de Rivier 

maatregelen. In de faalkansberekeningen is echter niet uitgegaan van de lokale 

waterstanden, maar van de globale doelstelling van het naar beneden brengen van de 

maatgevende waterstand tot de HR1996. 

 

Overstromingskansen na Ruimte voor de Rivier 

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

kleinere overstromingskans: de overstromingskans neemt af van 1/290 per jaar tot 

1/370 per jaar (Tabel 18). Deze relatief beperkte afname van de overstromingskans is 

met name het gevolg van het feit dat het faalmechanisme opbarsten en piping 

dominant is. Voor het falen van een waterkering op het faalmechanisme opbarsten en 

piping hoeft niet noodzakelijkerwijs een hoge waterstand te worden bereikt, maar kan 

de waterkering ook falen bij waterstanden lager dan maatgevend hoogwater. Voor een 

uitgebreidere beschrijving van de effecten van de PKB Ruimte voor de Rivier op de 

faalkansen en de overstromingskans wordt verwezen naar het achtergrondrapport [2]. 
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Faalmechanisme Oorspronkelijke 

Faalkansen  

(per jaar) 

Faalkansen 

na RvdR 

(per jaar) 

Factor 

Overloop en golfoverslag 1/1.680 1/1.900 1,1 

Macrostabiliteit binnenwaarts 1/12.600 1/12.600 1,0 

Opbarsten en piping 1/330 1/450 1,4 

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 1/56.600 1/64.800 1,1 

Combinatie* 1/290 1/370 1,3 

* het Combinatie resultaat heeft betrekking op de gehele dijkring, inclusief de kunstwerken. De 

kunstwerken zijn niet gepresenteerd in de tabel omdat deze niet dominant zijn. 

Tabel 18: Faalkansen per faalmechanisme en voor de dijkring (combinatie). 

De berekende faalkansen en de berekende overstromingskans als gevolg van een 

waterstandsverlaging zoals bedoeld in de PKB Ruimte voor de Rivier zijn in dezelfde 

orde grootte als de oorspronkelijke kansen. De maatregelen zoals vastgesteld in de 

PKB Ruimte voor de Rivier leiden dan ook niet tot een significant kleinere 

overstromingskans voor dijkring 41. 

 

Overstromingsrisico’s na Ruimte voor de Rivier 

Een verandering van de faalkansen voor de waterkeringen langs de Waal, leidt tevens 

tot een verandering van het overstromingsrisico. Als gevolg van de Ruimte voor de 

Rivier maatregelen, neemt de verwachtingswaarde van de economische schade af van 

21,4 miljoen euro per jaar naar 16,0 miljoen euro per jaar, een afname van circa 25%. 

Tevens neemt ook de verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers af met 20% van 

0,5 slachtoffers per jaar naar 0,4 slachtoffers per jaar. Deze verandering is volledig toe 

te schrijven aan een afname van de kans op overstromen vanuit de Waal. 

 

In Figuur 43 is het effect op het groepsrisico (FN-curve) van de Ruimte voor de Rivier 

maatregelen getoond. In de figuur is te zien dat de kans op slachtoffers afneemt, de 

gehele curve verschuift naar beneden. Het maximum aantal slachtoffers blijft gelijk. 

De eerder genoemde daling in de verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers van 

20% is het verschil tussen de twee gepresenteerde curves. 

 

 
Figuur 43: FN-curve dijkring 41 na uitvoering Ruimte voor de Rivier maatregelen. 
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De invloed van de Ruimte voor de Rivier maatregelen op de FS-curve is getoond in 

Figuur 44. In de figuur is te zien dat de kans op schade afneemt. De kansen op 

schades groter dan 6 miljard euro veranderen echter nauwelijks.  

 

 
Figuur 44: FS-curve dijkring 41 na uitvoering Ruimte voor de Rivier maatregelen. 

Zoals blijkt uit Figuur 43 en Figuur 44 hebben de Ruimte voor de Rivier maatregelen 

die een relatief grote invloed hebben op de verwachtingswaarden van de schade en/of 

het aantal slachtoffers niet noodzakelijkerwijs invloed op de extreme gevolgen van een 

overstroming. Dit is voornamelijk het gevolg van de kenmerken van deze dijkring; de 

gevolgen van een overstroming van het dijkringgebied zijn weinig afhankelijk van de 

locatie van de doorbraak, als gevolg van een dijkdoorbraak overstroomt vrijwel het 

gehele dijkringgebied met relatief grote schades tot gevolg. 

 

Het beeld van de ruimtelijke verdeling van de verwachtingswaarde van het economisch 

risico en van het aantal slachtoffers, zoals gepresenteerd in Figuur 37 en Figuur 39, 

wijzigt als gevolg van de Ruimte voor de Rivier maatregelen niet significant. Ook het 

plaatsgebonden risico (PR) en het lokaal individueel risico (LIR) (Figuur 40 en 

Figuur 41) wijzigt als gevolg van de Ruimte voor de Rivier maatregelen niet tot 

nauwelijks. Ook hier geldt dat de gevolgen van een overstroming van het 

dijkringgebied weinig afhankelijk zijn van de locatie van de doorbraak, als gevolg van 

een dijkdoorbraak overstroomt vrijwel het gehele dijkringgebied met relatief grote 

schades tot gevolg. De invloed van de afname van de overstromingskans is te beperkt 

om het risico in termen van verwachtingswaarde, PR en LIR significant te verkleinen. 

 

7.3 Analyse II: Overstromingskans na gerichte maatregelen langs de Waal 

De overstromingskans van de categorie a-keringen van dijkring 41 is door middel van 

gerichte maatregelen te verkleinen. In Figuur 45 is de overstromingskans getoond als 

functie van het aantal verbeteringen dat is uitgevoerd. Bij elke verbetering wordt de 

faalkans voor een faalmechanisme in een vak tot een verwaarloosbare waarde terug-

gebracht. De volgorde van de verbeteringen is dusdanig dat de overstromingskans met 

zo min mogelijk maatregelen zo veel mogelijk wordt gereduceerd.  
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Dit is een efficiënte strategie zolang geen grote verschillen bestaan tussen de kosten 

van versterkingen op verschillende locaties.  

 

In eerste instantie is beoordeeld welke delen van de waterkeringen van dijkring 41 de 

grootste bijdrage leveren aan de totale overstromingskans voor dijkring 41. Dit blijken 

met name dijkvakken langs de Waal te zijn, waar voor het faalmechanisme opbarsten 

en piping relatief grote faalkansen worden berekend (hoofdstuk 3). Op basis van de 

resultaten van de faalkansberekeningen zijn in eerste instantie de 12 vakken 

geselecteerd die de grootste bijdrage leveren aan de totale overstromingskans èn waar 

opbarsten en piping het dominante faalmechanisme is. Voor deze vakken is de 

faalkans voor het faalmechanisme opbarsten en piping per vak (en dus per ingreep) 

tot een verwaarloosbare waarde teruggebracht. Vervolgens is steeds opnieuw de 

overstromingskans berekend. Het resultaat is weergegeven in Figuur 45. 
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Figuur 45: De overstromingskans als functie van het aantal vakken waarin de faalkans voor het 

daar dominante faalmechanisme tot een verwaarloosbare omvang is teruggebracht. 

Uit Figuur 45 blijkt dat voor de eerste 12 ingrepen elke ingreep in de waterkering weer 

leidt tot een verlaging van de overstromingskans. De overstromingskans kan worden 

verkleind van 1/290 per jaar tot 1/1.020 per jaar door maatregelen gericht op de kans 

op opbarsten en piping bij de dijkvakken weergegeven in Tabel 19. In de tabel is 

tevens de reductie weergegeven. Voor een reductie van de faalkans met een factor 3 

dienen minimaal 10 dijkvakken te worden aangepast, wat hier overeenkomt met circa 

16 km dijkversterking. Door deze ingrepen is het mechanisme opbarsten en piping dan 

niet langer dominant in de dijkring, en is het mechanisme overloop en golfoverslag 

maatgevend geworden. Tevens worden nu ook dijkvakken langs de Maas dominant. 
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Stap Dijkvak Faalmechanisme Overstromingskans 

(per jaar) 

reductie 

(-)  

0 - - 1/290 - 

1 41.223.241.W Opbarsten en piping 1/340 1,2 

2 41.129.139.W Opbarsten en piping 1/380 1,3 

3 41.241.261.W Opbarsten en piping 1/430 1,5 

4 41.350.373.W Opbarsten en piping 1/470 1,6 

5 41.061.085.W Opbarsten en piping 1/490 1,7 

6 41.085.103.W Opbarsten en piping 1/540 1,9 

7 41.103.120.W Opbarsten en piping 1/630 2,2 

8 41.290.311.W Opbarsten en piping 1/670 2,3 

9 41.196.212.W Opbarsten en piping 1/760 2,6 

10 41.159.172.W Opbarsten en piping 1/880 3,0 

11 41.273.290.W Opbarsten en piping 1/950 3,3 

12 41.145.156.W Opbarsten en piping 1/1.020 3,5 

13 41.061.085.W Overloop en golfoverslag 1/1.030 3,6 

14 41.350.373.W Overloop en golfoverslag 1/1.040 3,6 

Tabel 19: Overstromingskans dijkring 41 na gerichte maatregelen langs de Waal. 

In Figuur 46 zijn per verbeterstap de procentuele verhoudingen getoond tussen de 

faalkansen per faalmechanisme (zie Bijlage I voor de berekende faalkansen per 

verbeterstap). Uit Figuur 46 blijkt dat de bijdrage van het faalmechanisme opbarsten 

en piping aan de overstromingskans afneemt als gevolg van de verbeteringen. De 

faalkansbijdrage van dit mechanisme neemt als gevolg van de eerste 12 verbeteringen 

af van circa 75% naar 25%. De bijdrage van de overige faalmechanismen (inclusief de 

kunstwerken) neemt als gevolg daarvan toe. Bij het faalmechanisme overloop en 

golfoverslag is de toename het grootst. De bijdrage van dit faalmechanisme aan de 

overstromingskans neemt als gevolg van de eerste 12 ingrepen toe van 15% tot 45%. 

De veranderingen zijn het sterkst voor de faalmechanismen opbarsten en piping en 

overloop en golfoverslag omdat deze mechanismen maatgevend zijn voor dijkring 41. 
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Figuur 46: De procentuele verhouding tussen de faalkansen per faalmechanisme. 

Als gevolg van de daarop volgende verbeteringen (13 en 14), gericht op het 

faalmechanisme overloop en golfoverslag, wijzigt de faalkansbijdrage per 

faalmechanisme niet significant (Figuur 46). De faalkansbijdragen van de 

faalmechanismen overloop en golfoverslag, macrostabiliteit binnenwaarts, opbarsten 

en piping en beschadiging bekleding en erosie dijklichaam (inclusief de kunstwerken) 

zijn steeds van een vergelijkbare ordegrootte.9 Om dan tot een significante verlaging 

van de overstromingskans te komen is een ingreep in alle waterkeringen van dijkring 

41 nodig, zowel langs de Waal als langs de Maas.  

 

7.4 Analyse III: Overstromingskans na gerichte maatregelen langs de Maas 

In paragraaf 7.3 is beoordeeld in hoeverre de overstromingskans wijzigt als gevolg van 

gerichte ingrepen in de waterkeringen langs de Waal van dijkring 41. Eerder is al 

vastgesteld dat de dijkvakken langs de Waal dominant zijn (paragraaf 3.5). De 

verwachting is dan ook dat ingrepen in de waterkeringen langs de Waal meer effect 

hebben op de overstromingskans dan ingrepen langs de Maas. Om dit te verifiëren is 

tevens een berekening gemaakt waarbij voor de meest dominante dijkvakken langs de 

Maas de faalkans voor het dominante faalmechanisme tot een verwaarloosbare waarde 

is teruggebracht. In deze berekeningen zijn géén verbeteringen aan de dijken langs de 

Waal meegenomen, alleen voor de dijken langs de Maas zijn verbeteringen 

gedefinieerd. 

 

                                                
9 Dikwijls wordt de verwachting uitgesproken dat het faalmechanisme overloop en golfoverslag voor 90% bijdraagt aan 

de overstromingskans. Door de VNK2-resultaten voor dijkring 41 wordt dit beeld niet bevestigd. Overigens wordt 

opgemerkt dat deze 90%-bijdrage ook niet volgt uit de veiligheidsfilosofie die door de TAW (tegenwoordig ENW) is 

opgesteld. In Grondslagen voor Waterkeren staat vermeld dat de kans op het falen van een waterkering door andere 

oorzaken dan overloop en golfoverslag bij de overbelastingsbenadering per dijkvak niet meer dan 10% van de 

getalswaarde van de norm mag bedragen [27]. Ook staat ten aanzien van het faalmechanisme overloop en golfoverslag 

vermeld dat de kans op het overschrijden van het toelaatbare debiet niet groter mag zijn dan de getalswaarde van de 

norm. Bij het toelaatbare debiet hoeft de kering nog niet te bezwijken. De faalkans voor het faalmechanisme overloop 

en golfoverslag zou dan dus kleiner moeten zijn dan de getalswaarde van de norm. Dit betekent dat ook de 

faalkansbijdrage van overloop en golfoverslag kleiner zou moeten zijn dan 90%. Indien de faalkans voor overloop en 

golfoverslag een orde (factor 10) kleiner is dan de kans op overschrijding van het toelaatbare debiet, dan zou de 

faalkans 10% van de getalswaarde van de norm bedragen, net zoals de gecombineerde faalkans van de overige 

faalmechanismen. Het faalmechanisme overloop en golfoverslag zou dan dus voor 50% bijdragen aan de 

overstromingskans. 
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Figuur 47: De overstromingskans als functie van het aantal vakken waarin de faalkans voor het 

daar dominante faalmechanisme tot een verwaarloosbare omvang is teruggebracht. 

Na vijf gerichte maatregelen langs de Maas neemt de overstromingskans af van 1/290 

per jaar naar 1/305 per jaar. Deze verandering is zeer gering. In Figuur 47 is de 

overstromingskans getoond als functie van het aantal verbeteringen dat is uitgevoerd 

voor de Maas (paarse kolom). Ter vergelijking is in de figuur tevens het effect van 

alleen maatregelen langs de Waal opgenomen (zie paragraaf 7.3). Zoals verwacht 

blijkt uit Figuur 47 dat ingrepen in de waterkeringen langs de Maas niet leiden tot een 

significante verlaging van de overstromingskans. De dijkvakken langs de Maas zijn niet 

dominant voor de overstromingskans van de dijkring, ervan uitgaande dat geen 

maatregelen langs de Waal zijn meegenomen.  

 

7.5 Analyse IV: Overstromingsrisico na gerichte maatregelen 

Voor het verkleinen van het overstromingsrisico zijn twee instrumenten beschikbaar; 

het verkleinen van de overstromingskans door het nemen van maatregelen ten 

aanzien van de waterkeringen, en het verkleinen van de gevolgen van een 

overstroming door het nemen van maatregelen ter beperking van het aantal 

slachtoffers en de economische schade. Om de risico’s te beperken richten we ons in 

deze studie op het verkleinen van de overstromingskansen door maatregelen te 

definiëren in de waterkeringen van de dijkring. Dit betekent niet per definitie het 

treffen van maatregelen ten aanzien van het zwakste dijkvak of kunstwerk, of ten 

aanzien van de doorbraaklocatie met de grootste gevolgen (in termen van 

economische schade en slachtoffers). Risicogestuurd verbeteren betekent maatregelen 

treffen in die delen van de waterkering die de grootste bijdrage leveren aan het totale 

overstromingsrisico. 

 

In Tabel 20 is de bijdrage van de gedefinieerde overstromingsscenario’s aan het 

huidige economisch risico weergegeven (Bijlage H). Hieruit blijkt dat de enkelvoudige 

overstromingsscenario’s zoals gedefinieerd voor de Waal voor circa 72% bijdragen aan 

het totale economisch overstromingsrisico. Het scenario Druten (Waal) heeft met circa 

50% de grootste bijdrage aan het risico, gevolgd door Weurt met circa 18%. De 

bijdrage van de overstromingsscenario’s met enkelvoudige doorbraken zoals 

gedefinieerd voor de Maas is circa 2% (zie ook Bijlage H, Tabel 30). De bijdrage van 

de gedefinieerde overstromingsscenario’s aan het totale slachtofferrisico laten een 

vergelijkbaar beeld zien (Bijlage H, Tabel 31). 
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Belasting 

systeem 

Overstromings-

scenario 

Scenariokans  

 

(per jaar) 

Economisch 

risico 

(M€ / jaar) 

Bijdrage 

economisch 

risico 

Procentuele 

bijdrage 

economisch 

risico 

Waal Druten 1/600 10,70 50,2%  

 Weurt 1/1.800 3,78 17,7%  

 Dreumel 1/13.400 0,46 2,2%  

 SluisWeurt 1/18.500 0,38 1,8% 71,9% 

Maas Alphen 1/2.700 0,25 1,2%  

 Appeltern 1/17.400 0,09 0,4%  

 Heumen <1/1.000.000 0,00 0,0%  

 Molenhoek <1/1.000.000 0,00 0,0%  

 SluisHeumen <1/1.000.000 0,00 0,0% 1,6% 

Overig  - - 14,7% 14,7% 

Rest  1/3.600 2,52 11,8% 11,8% 

Tabel 20: Bijdrage overstromingsscenario’s enkelvoudige doorbraken aan het economisch 

overstromingsrisico zoals berekend voor de huidige situatie.  

Op basis van de bijdrage van de overstromingsscenario’s langs de Waal aan het totale 

economisch overstromingsrisico (Tabel 20), kan worden geconcludeerd dat 

investeringen in de waterkeringen langs de Waal het grootste effect hebben op het 

overstromingsrisico. Dit is vooral te verklaren doordat de overstromingskans voor 

dijkring 41 wordt gedomineerd door de waterkeringen langs de Waal. Bovendien geldt 

dat een doorbraak langs de Waal tot grotere gevolgen leidt dan een doorbraak langs 

de Maas. De combinatie van relatief grote kansen en gevolgen voor een doorbraak 

langs de Waal, bevestigen de conclusie dat investeringen in de waterkeringen langs de 

Waal het grootste effect hebben op het overstromingsrisico.  

 

In de vorige paragrafen is reeds het effect van maatregelen ten aanzien van de 

zwakste vakken langs de Waal (paragraaf 7.3) en langs de Maas (paragraaf 7.4) in 

beeld gebracht. Omdat maatregelen in de waterkeringen langs de Maas niet significant 

bijdragen aan de overstromingskans en daarmee het overstromingsrisico voor dijkring 

41, is het overstromingsrisico beperkt door maatregelen in de waterkeringen langs de 

Waal zoals gepresenteerd in Figuur 45 en Tabel 19 (paragraaf 7.3). Het 

overstromingsrisico is berekend voor de eerste 12 ingrepen (ingrepen ten aanzien van 

het faalmechanisme opbarsten en piping) in de waterkeringen langs de Waal.  

 

Economisch risico 

Als gevolg van de gerichte maatregelen voor het mechanisme opbarsten en piping, 

neemt de verwachtingswaarde van de economische schade af van 21,4 miljoen euro 

per jaar naar 4,2 miljoen euro per jaar, een afname van circa 80%. In Tabel 21 zijn de 

overstromingsscenario’s voor de enkelvoudige doorbraken langs de Waal en de Maas 

weergegeven (Bijlage J, Tabel 33). Hieruit blijkt dat de bijdrage van de 

overstromingsscenario’s van de enkelvoudige doorbraken langs de Waal en de Maas 

dichter bij elkaar zijn komen te liggen. De overstromingsscenario’s zoals gedefinieerd 

voor de Waal dragen nog voor circa 24% bij aan het totale economisch 

overstromingsrisico (was 72%, zie Tabel 20), terwijl de overstromingsscenario’s zoals 

gedefinieerd voor de Maas nu voor circa 17% bijdragen (was 2%, zie Tabel 20). Deze 

bijdragen worden alleen gevormd door de bijdrage van de overstromingsscenario’s 

met enkelvoudige doorbraken. De overige 58,6% bijdrage wordt voornamelijk 

gevormd door de meervoudige doorbraakscenario’s. Er is nu geen sprake meer van 

een dominant scenario. Dit komt mede doordat de dijkvakken langs de Waal niet 

langer maatgevend zijn in de totale overstromingskans (Bijlage I, Figuur 62). 
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Belasting 

systeem 

Overstromings-

scenario 

Scenariokans  

 

(per jaar) 

Economisch 

risico 

(€ / jaar) 

Bijdrage 

economisch 

risico 

Cumulatief 

economisch 

risico 

Waal Weurt 1/15.200 0,47 11,3%   

 SluisWeurt 1/18.500 0,38 9,1%   

 Dreumel 1/45.700 0,14 3,2%   

 Druten 1/290.600 0,02 0,6% 24,2% 

Maas Appeltern 1/9.200 0,43 10,3%   

 Alphen 1/2.400 0,29 6,8%   

 Heumen <1/1.000.000 0,00 0,1%   

 Molenhoek <1/1.000.000 0,00 0,0%   

 SluisHeumen <1/1.000.000 0,00 0,0% 17,2% 

Overig  - - 44,6% 44,6% 

Rest  1/3.600 2,52 14,0% 100,0% 

Tabel 21: Bijdrage overstromingsscenario’s enkelvoudige doorbraken aan het economisch 

overstromingsrisico na gerichte maatregelen.  

Ruimtelijke verdeling verwachtingswaarde economische schade 

In Figuur 48 is de verdeling van de verwachtingswaarde van de totale economische 

schade over het dijkringgebied weergegeven na maatregelen in de waterkeringen 

langs de Waal. Uit de figuur blijkt dat de verwachtingswaarde van de economische 

schade met maximaal een factor 10 is afgenomen ten opzichte van de huidige situatie 

(Figuur 37 en Bijlage K). Deze afname is het duidelijkst voor de stedelijke gebieden 

waar de verwachtingswaarde is gedaald tot minder dan 5.000 euro per jaar per 

hectare. Voor het overige deel van het dijkringgebied, met name landelijk gebied, 

geldt dat de verwachtingswaarde maximaal 100 euro per jaar per hectare bedraagt.  

 

 
Figuur 48: Verwachtingswaarde van de economische schade na gerichte maatregelen 
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Schadefunctie 

De invloed van de maatregelen langs de Waal op de FS-curve is getoond in Figuur 49. 

 

 
Figuur 49: FS-curve dijkring 41 na gerichte maatregelen. 

Uit Figuur 49 blijkt dat de kans op schade afneemt, de gehele curve verschuift 

hierdoor naar beneden. Het maximum aantal slachtoffers blijft gelijk. De eerder 

genoemde daling in de verwachtingswaarde van de schade van 80% is het verschil 

tussen de twee gepresenteerde curves. 

 

Slachtofferrisico 

Als gevolg van de gerichte maatregelen voor het mechanisme opbarsten en piping, 

neemt ook de verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers af met 80% van 0,5 

slachtoffers per jaar naar 0,1 slachtoffers per jaar. De bijdrage van de 

overstromingsscenario’s voor de enkelvoudige doorbraken langs de Waal en de Maas 

aan het slachtofferrisico geven een vergelijkbaar beeld als de bijdragen aan het 

economisch risico. In Bijlage J, Tabel 34 is een volledig overzicht opgenomen van de 

bijdrage aan het slachtofferrisico voor alle overstromingsscenario’s. 

 

Ruimtelijke verdeling verwachtingswaarde aantal slachtoffers 

In Figuur 50 is de verdeling van de verwachtingswaarde van het totaal aantal dodelijke 

slachtoffers over de dijkring weergegeven. Uit de figuur blijkt dat de 

verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers eveneens met maximaal een factor 10 

is afgenomen ten opzichte van de huidige situatie (Figuur 39 en Bijlage K). Voor het 

stedelijk gebied is de verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers gedaald tot 

maximaal 0,0001 slachtoffers per jaar per hectare, terwijl voor het overige deel van 

het dijkringgebied deze verwachtingswaarde zeer klein is (<0,00001 slachtoffers per 

jaar per hectare). Dit beeld komt overeen met wat verwacht mag worden op basis van 

de bevolkingsconcentraties (zie paragraaf 2.1). 
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Figuur 50: Verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers na gerichte maatregelen. 

Plaatsgebonden risico 

In Figuur 51 is het plaatsgebonden risico voor dijkring 41 na gerichte maatregelen 

weergegeven. Uit de figuur blijkt dat als gevolg van de ingrepen het plaatsgebonden 

risico in nagenoeg de gehele dijkring met maximaal een factor 10 is afgenomen tot 

kleiner dan 1/100.000 per jaar (Bijlage K). Alleen in het meest westelijke deel van het 

dijkringgebied is het plaatsgebonden risico als gevolg van de ingrepen niet significant 

gewijzigd (tussen 1/10.000 en 1/100.000 per jaar). Dit deel van de dijkring is het 

‘afvoerputje’ en overstroomt in alle gedefinieerde overstromingsscenario’s.  

 

 
Figuur 51: Het plaatsgebonden risico (PR) in dijkring 41 na gerichte maatregelen. 
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Lokaal individueel risico 

In Figuur 52 is het lokaal individueel risico (LIR) weergegeven. Het LIR is nagenoeg 

overal maximaal een factor 10 kleiner als gevolg van de gerichte maatregelen in de 

waterkeringen langs de Waal (Bijlage K). Wel is nog steeds een duidelijk onderscheid 

waarneembaar tussen het oostelijk en westelijk deel van het dijkringgebied, met 

respectievelijk een LIR van maximaal 1/1.000.000 per jaar en maximaal 1/100.000 

per jaar. Ook hier geldt dat het westelijk deel van de dijkring het ‘afvoerputje’ is en 

dat het overstroomt in alle gedefinieerde overstromingsscenario’s.  
 

 
Figuur 52: Het lokaal individueel risico (LIR) in dijkring 41 na gerichte maatregelen. 

Groepsrisico 

In Figuur 53 is het effect op het groepsrisico (FN-curve) van de maatregelen aan de 

dijken langs de Waal getoond. Uit de figuur blijkt dat de kans op slachtoffers afneemt 

als gevolg van de maatregelen, de gehele curve schuift omlaag. Het maximum aantal 

slachtoffers blijft gelijk. De eerder genoemde daling in de verwachtingswaarde van het 

aantal slachtoffers van 80% is het verschil tussen de twee gepresenteerde curves. 
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Figuur 53: FN-curve dijkring 41 na gerichte maatregelen. 

Zoals blijkt uit Figuur 53 en Figuur 49 hebben de gerichte maatregelen langs de Waal 

een grote invloed op de verwachtingswaarden van de schade en/of het aantal 

slachtoffers, maar hebben de maatregelen niet noodzakelijkerwijs invloed op extreme 

gevolgen. Dit is voornamelijk het gevolg van de kenmerken van deze dijkring; de 

gevolgen van een overstroming van het dijkringgebied zijn weinig afhankelijk van de 

locatie van de doorbraak. Als gevolg van een dijkdoorbraak overstroomt vrijwel het 

gehele dijkringgebied met relatief grote schades tot gevolg. 
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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 41. De conclusies en aanbevelingen betreffen 

zowel de berekende faalkansen, de gevolgen, als het overstromingsrisico. 

 

8.1 Conclusies 

8.1.1 De kans op overstroming in dijkring 41 

• De berekende overstromingskans voor dijkring 41 is 1/290 per jaar. Benadrukt 

wordt dat deze kans alleen betrekking heeft op de categorie a-kering van dijkring 

41. (de keringen langs de Waal en de Maas). De bijdrage van de categorie c-kering 

aan de overstromingskans is naar verwachting verwaarloosbaar klein en is verder 

niet beschouwd. De berekende overstromingskans is de kans dat de categorie a-

kering faalt, waarbij een bres ontstaat en water het dijkringgebied binnen kan 

stromen. Afhankelijk van de breslocatie(s) worden bepaalde delen van het 

dijkringgebied getroffen. 

• De kans op een overstroming door het falen van de categorie a-kering van dijkring 

41 wordt gedomineerd door de faalkansen berekend voor de dijken, waarin het 

faalmechanisme opbarsten en piping (faalkans 1/330 per jaar) maatgevend is. De 

bijdrage van dit faalmechanisme aan de overstromingskans is circa 76%. 

Daarnaast heeft het faalmechanisme overloop en golfoverslag met circa 15% een 

relatief grote bijdrage aan de overstromingskans (1/1.680 per jaar). De overige 

faalmechanismen (macrostabiliteit binnenwaarts, beschadiging bekleding en erosie 

dijklichaam) dragen met respectievelijk 2% en 0% nauwelijks bij aan de totale 

overstromingskans van de dijkring.  

• De kunstwerken leveren een beperkte bijdrage aan de overstromingskans van de 

dijkring als geheel (circa 7%), waarbij de faalmechanismen overloop en 

golfoverslag, niet-sluiten en constructief falen de dominante faalmechanismen zijn. 

• Hoewel de berekende faalkansen vrij uniform verdeeld zijn over de dijkring zijn de 

faalkansen groter bij de dijkvakken langs de Waal. Deze dijkvakken leveren de 

grootste bijdrage aan de overstromingskans van dijkring 41. De dijkvakken bij 

Winssen en tussen Druten en Beneden-Leeuwen zijn de dominante vakken en 

hebben relatief grote faalkansen voor het faalmechanisme opbarsten en piping 

(respectievelijk 1/1.800, 1/1.600 en 1/1.700 per jaar). Daarnaast hebben de 

dijkvakken tussen Beuningen en Winssen, de dijkvakken tussen Deest en Druten, 

de dijkvakken tussen Beneden-Leeuwen en Wamel en het dijkvak bij Dreumel 

relatief grote faalkansen voor het faalmechanisme opbarsten en piping. 

• In het dijkvak met de grootste faalkans voor opbarsten en piping is tijdens het 

hoogwater in januari 2011 een zandmeevoerende wel ontstaan. De optredende 

waterstanden die hebben geleid tot deze wel hebben een overschrijdingsfrequentie 

van 1/10 per jaar. De faalkans van dit dijkvak voor het mechanisme opbarsten en 

piping is 1/1.600 per jaar. Dit toont samen met de ervaringen uit het hoogwater 

aan dat dit dijkvak een pipinggevoelige locatie is.  

• Het beeld van de veiligheid van de waterkeringen dat volgt uit de faalkansen en 

overstromingskansen komt grotendeels overeen met de verwachtingen van de 

beheerder. Daar waar de beheerder een relatief grote faalkans verwacht, worden 

in de meeste gevallen ook daadwerkelijk relatief grote kansen berekend. 
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8.1.2 De gevolgen van overstromingen in dijkring 41 

• Voor dijkring 41 is langs de Maas en de Waal uitgegaan van ontlasten. Dit 

betekent dat langs de Waal geen meervoudige doorbraken mogelijk zijn. Dit geldt 

eveneens voor de Maas. Ontlasten betekent dat als gevolg van een dijkdoorbraak 

de waterstand op de rivier daalt, waardoor de belasting op de overige delen van de 

waterkering afneemt en daar geen bres zal ontstaan.  

• In dijkring 41 kan zich tijdens een gelijktijdige hoogwaterperiode op de Maas en op 

de Waal, de situatie voordoen dat zowel langs de Maas als langs de Waal een 

doorbraak plaatsvindt. De Waal en de Maas zijn sterk gecorreleerd voor afvoeren 

over de periode van een jaar. De kans op een dubbele doorbraak waarbij zich 

tijdens een hoogwatersituatie op de Waal èn op de Maas een doorbraak voordoet, 

is in dijkring 41 ondanks deze sterke correlatie relatief klein. Een doorbraak op de 

Waal in combinatie met een doorbraak op de Maas draagt voor circa 11% bij aan 

de overstromingskans. Dit is mede het gevolg van de relatief grote faalkansen 

voor de dijkvakken langs de Waal, waardoor de overstromingsscenario’s worden 

gedomineerd door doorbraken langs de Waal. 

• Bij een doorbraak op elke willekeurige locatie van dijkring 41 overstroomt bijna 

het gehele dijkringgebied. Met andere woorden, nagenoeg elke doorbraak heeft 

hetzelfde overstromingspatroon. Dit is het gevolg van de inrichting en de ligging 

van het gebied. In feite gedraagt de dijkring zich als een bakje; deze vult zich 

nagenoeg in zijn geheel na een doorbraak van de waterkering.  

• Binnen het dijkringgebied liggen enkele hoge lijnvormige elementen die het 

overstromingsverloop beïnvloeden. De regionale keringen langs het Maas-

Waalkanaal voorkomen dat water na een dijkdoorbraak benedenstrooms van het 

kanaal Nijmegen binnenstroomt, waarmee relatief grote schades worden 

voorkomen. De rijksweg A50 zorgt voor een tijdelijke vertraging in de verspreiding 

van het binnenstromende water. Door de beperkte hoogte ten opzichte van de 

resulterende waterdiepte na een overstroming en diverse onderdoorgangen heeft 

de A50 echter niet of nauwelijks invloed op het eindbeeld van de overstroming. 

• Weliswaar is het overstromingspatroon minder afhankelijk van de 

doorbraaklocatie, de resulterende gevolgen van een doorbraak langs de Maas 

verschillen echter van de gevolgen van een doorbraak langs de Waal. De gevolgen 

bij een doorbraak langs de Maas zijn significant kleiner dan bij een doorbraak 

langs de Waal. Door een lagere waterstand op de Maas is ook sprake van een 

kleiner instroomdebiet door de bres, met als gevolg kleinere stroomsnelheden, 

stijgsnelheden en waterdieptes, en daarmee kleinere gevolgen. De gevolgen in 

termen van schade en slachtoffers zijn als gevolg van een doorbraak vanaf de 

Maas circa een factor 2 kleiner dan de gevolgen bij een doorbraak vanaf de Waal. 

• Bij een doorbraak langs de Waal (Weurt) zijn de gevolgen van een overstroming 

relatief groot. Bij een doorbraak langs de Waal is, afhankelijk van de locatie en de 

belastingcondities, 5,6 tot 7,2 miljard euro schade te verwachten. Afhankelijk van 

de mogelijkheden tot evacuatie zijn dan 60 tot 800 dodelijke slachtoffers te 

verwachten. Bij een doorbraak langs de Maas is, afhankelijk van de locatie en de 

belastingcondities, 0,4 tot 6,0 miljard euro schade te verwachten. Afhankelijk van 

de mogelijkheden tot evacuatie zijn 0 tot 585 dodelijke slachtoffers te verwachten.  

• De gevolgen van een doorbraak langs de Waal en de gevolgen van een doorbraak 

langs de Maas nemen bij een doorbraak in stroomafwaartse richting af. Een 

dijkdoorbraak bovenstrooms in het dijkringgebied leidt tot grotere schades dan 

een dijkdoorbraak benedenstrooms. Dit is onder andere het gevolg van het 

verhang in het dijkringgebied. Bij een doorbraak benedenstrooms verspreidt het 

water zich binnen het dijkringgebied minder snel (of soms helemaal niet) in 

stroomopwaartse richting en zijn de resulterende maximale waterstanden lager 

dan bij een doorbraak aan de bovenstroomse zijde. 
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• Het aantal dodelijke slachtoffers kan door preventieve evacuatie significant worden 

gereduceerd. Omdat dijkring 41 een riviergedomineerde dijkring is, zijn 

hoogwatersituaties meerdere dagen van tevoren te voorzien. Dit betekent dat de 

kans op een georganiseerde evacuatie relatief groot is (60%). De relatief grote 

kans op een geslaagde evacuatie zorgt voor een sterke vermindering van het 

slachtofferrisico. De economische schade wordt niet significant beïnvloed door 

evacuatie. De invloed van het meenemen van de mogelijkheden voor evacuatie op 

het berekende economische risico is dan ook gering. 

8.1.3 Het overstromingsrisico in dijkring 41 

• Door de kansen op en de gevolgen van een overstroming te combineren is het 

overstromingsrisico bepaald, uitgedrukt in diverse risicomaten (Tabel 22). 

Verwachtingswaarde economische schade (€ per jaar) 21,4 miljoen 

Gemiddelde economische schade per overstroming (€) 6,2 miljard 

Schade 

Economische schade bij het zwaarste beschouwde 

scenario (€) (maximaal scenario) 

9,1 miljard  

Verwachtingswaarde (slachtoffers per jaar) 0,5 

Gemiddeld aantal slachtoffers per overstroming 145 

Maximaal aantal slachtoffers bij het zwaarste beschouwde 

scenario (maximaal scenario) 

1.145 

Overlijdenskans van een individu per locatie exclusief het 

effect van preventieve evacuatie (plaatsgebonden risico) 

(per jaar) 

Vrijwel overal 

tussen 1/10.000 

en 1/100.000 

per jaar, rondom 

het Maas-

Waalkanaal 

<1/100.000 per, 

lokaal 

uitschieters 

>1/10.000 jaar 

Slachtoffers 

Overlijdenskans van een individu per locatie inclusief het 

effect van preventieve evacuatie (lokaal individueel risico) 

(per jaar) 

Vrijwel overal 

tussen 

1/100.000 en 

1/1.000.000 per 

jaar, rondom het 

Maas-Waalkanaal 

<1/1.000.000 

per jaar, in 

westelijk deel 

>1/100.000 per 

jaar 

Tabel 22: Resultaten risicoberekeningen voor dijkring 41. 

• De berekende verwachtingswaarde van de economische schade bedraagt 21,4 

miljoen euro per jaar. In geval van een overstroming is de economische schade 

gemiddeld  6,2 miljard euro. Dit bedrag verschilt weinig van de maximale schade 

bij een doorbraak langs de Waal (7,2 miljard euro). Dit is het gevolg van het feit 

dat het hele dijkringgebied volstroomt in geval van een dijkdoorbraak: bij 

nagenoeg alle doorbraakscenario’s langs de Waal is de schade orde grootte gelijk 

aan de maximale schade (9,1 miljard euro). Alleen voor een doorbraak vanaf de 

Maas is de economische schade significant kleiner. 

• De berekende verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers bedraagt 0,5 

slachtoffers per jaar. In geval van een overstroming vallen gemiddeld 145 

slachtoffers.  
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Het plaatsgebonden risico (de kans dat een persoon die continu binnen dit gebied 

verblijft, overlijdt als gevolg van een overstroming) laat een duidelijke tweedeling 

zien binnen het gebied. Voor het oostelijk deel van het dijkringgebied (rondom het 

Maas-Waalkanaal) is het plaatsgebonden risico kleiner dan 1/100.000 per jaar. 

Voor het overige deel van het dijkringgebied is het plaatsgebonden risico 

1/100.000 tot 1/10.000 per jaar, met op enkele locaties een risico groter dan 

1/10.000 per jaar. Dit verschil ontstaat doordat het gebied rondom het Maas-

Waalkanaal niet in alle beschouwde scenario’s overstroomt. 

• Het lokaal individueel risico (de kans per jaar dat een persoon die zich permanent 

op een bepaalde plaats in het dijkringgebied bevindt, overlijdt als gevolg van een 

overstroming van dit dijkringgebied, waarbij de mogelijkheden voor preventieve 

evacuatie zijn meegenomen) laat eveneens een duidelijk verschil zien binnen het 

dijkringgebied. Voor het oostelijk deel (rondom het Maas-Waalkanaal) is het lokaal 

individueel risico kleiner dan 1/1.000.000. Voor het meest westelijke deel van het 

dijkringgebied (in de hoek Beneden-Leeuwen, Dreumel, Alphen, Maasbommel) is 

het lokaal individueel risico 1/100.000 tot 1/10.000 per jaar. Voor het overige deel 

van het gebied is het lokaal individueel risico 1/1.000.000 tot 1/100.000 per jaar. 

• De kans dat een groep van ten minste 75 personen slachtoffer wordt van een 

overstroming is vrijwel gelijk aan de overstromingskans van de dijkring (1/300 per 

jaar). De kans dat een groep van ten minste 100 personen het slachtoffer wordt 

van een overstroming is circa 1/700 per jaar. De kans dat een groep van ten 

minste 600 personen slachtoffer wordt van een overstroming is circa 1/3.300 per 

jaar. De berekende kans dat een groep van ten minste 1.000 personen dodelijk 

slachtoffer wordt van een overstroming van dijkringgebied 41 is circa 1/35.000 per 

jaar. De kans dat er meer slachtoffers vallen is verwaarloosbaar klein. 

• De effecten van de PKB Ruimte voor de Rivier maatregelen resulteren in een daling 

van de waterstand onder maatgevende omstandigheden met circa 15 cm voor de 

Waal. Voor de Maas zijn geen waterstandsverlagende maatregelen voorzien. De 

overstromingskans na uitvoering van de maatregelen neemt af van 1/290 per jaar 

tot 1/370 per jaar. Deze beperkte afname van de overstromingskans is met name 

het gevolg van het feit dat de overstromingskans gedomineerd wordt door het 

faalmechanisme opbarsten en piping. Voor het falen van een waterkering op het 

faalmechanisme opbarsten en piping hoeft niet noodzakelijkerwijs een hoge 

waterstand te worden bereikt, maar kan de waterkering ook falen bij waterstanden 

lager dan maatgevend hoogwater. Door de afname van de overstromingskans 

neemt de verwachtingswaarde van de economische schade af met circa 25% van 

21,4 miljoen euro per jaar naar 16,0 miljoen euro per jaar. Tevens neemt ook de 

verwachtingswaarde van het aantal slachtoffer af met 25% van 0,5 slachtoffers 

per jaar naar 0,4 slachtoffers per jaar. Deze verandering is volledig toe te 

schrijven aan een afname van de kans op overstromen vanuit de Waal.  

• Door gerichte maatregelen in de waterkeringen langs de Waal kan de kans op een 

overstroming door het falen van de categorie a-kering van dijkring 41 met een 

factor 3,5 worden verkleind van 1/290 per jaar naar 1/1.020 per jaar. Deze 

maatregelen in de waterkeringen langs de Waal resulteren in een daling van de 

verwachtingswaarde voor het economisch risico met 80% van 21,4 miljoen euro 

per jaar naar 4,2 miljoen euro per jaar. Tevens neemt dan ook de 

verwachtingswaarde van het aantal slachtoffer af met 80% van 0,5 slachtoffers 

per jaar naar 0,1 slachtoffers per jaar. Deze verandering komt doordat de 

dijkvakken langs de Waal grotendeels het overstromingsrisico van dijkring 41 

bepalen. Voor een dergelijke significante afname van de overstromingskans en het 

overstromingsrisico is een versterking van circa 16 km waterkering langs de Waal 

noodzakelijk ten aanzien van het mechanisme opbarsten en piping. Een verdere 

verlaging van de overstromingskans is alleen mogelijk met structurele 

versterkingsmaatregelen over alle dijkvakken (Waal en Maas). Investeringen in de 
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waterkeringen langs de Maas leveren geen significante afname van de 

overstromingskans (en het overstromingsrisico) op. 

8.2 Aanbevelingen 

• In de risicoanalyse is alleen gekeken naar het mogelijk falen van de categorie a-

kering. De categorie c-kering die de grens vormt met dijkring 40 (Heerewaarden) 

is niet beschouwd. Hoewel verwacht wordt dat deze omissie geen relevante 

onderschatting van het overstromingsrisico tot gevolg heeft, verdient het 

aanbeveling deze veronderstelling te verifiëren en ook het risico dat verband houdt 

met de categorie c-kering in beeld te brengen. 

• Cascade-effecten (interacties tussen dijkringen) zijn in de risicoanalyse niet 

beschouwd. Een overstroming in dijkring 41 heeft mogelijk consequenties voor 

andere dijkringgebieden. Bij een doorbraak van waterkering langs de Waal stroomt 

de dijkring vol en wordt de aan de westzijde van het gebied gelegen categorie c-

kering belast. Als deze c-kering dan faalt of overloopt, heeft dat gevolgen voor 

dijkring 40 (Heerewaarden) (zie ook Figuur 23). Ook kan bij een doorbraak vanaf 

de Waal de Maasdijk tussen Alphen en Appeltern aan de binnenzijde worden belast 

en vervolgens overlopen of doorbreken, waardoor de Maas extra wordt belast met 

wellicht gevolgen voor dijkring 36 (Land van Heusden/De Maaskant). Het verdient 

aanbeveling deze cascade effecten in beeld te brengen. 

• Met name langs de Waal zijn meerdere kopsloten aanwezig aan de binnenzijde van 

de waterkering. Deze sloten staan loodrecht op de kering, waarbij op enkele 

locaties de sloot tot tegen de binnenteen aanligt. Op één locatie is tijdens de 

hoogwatersituatie van januari 2011 een zandmeevoerende wel geconstateerd. Het 

dijkvak waarin deze wel is geconstateerd is dominant voor de overstromingskans 

en het overstromingsrisico van dijkring 41. Voor zover het waterschap hierin nog 

geen inzicht heeft, is vanwege de geconstateerde zandmeevoerende wel de 

aanwezigheid van kopsloten langs de Waal een aandachtspunt. 

• In de faalkansberekeningen voor het faalmechanisme opbarsten en piping (dijken) 

is het voorland in overleg met de beheerder en het projectbureau VNK 

meegenomen conform de huidige intredelijnen van het waterschap Rivierenland. 

Voor veel dijkvakken bestaat de totale kwelweglengte voor ongeveer de helft uit 

het voorland. Aangezien de intredelijnen niet altijd geverifieerd kunnen worden op 

basis van harde gegevens (boringen, sonderingen, bestekken etc.) is het besluit 

genomen in overleg met beheerder en projectbureau VNK2 van groot belang voor 

de resultaten. Gelet op de invloed van het voorland op de kans op opbarsten en 

piping wordt aanbevolen te verkennen of meer voorlandlengte in rekening kan 

worden gebracht. 

• Indien men de faalkans van de categorie a-kering van dijkring 41 en daarmee ook 

het overstromingsrisico significant wenst te verkleinen door middel van 

dijkversterkingen, dan sorteren maatregelen langs de Waal ten aanzien van het 

faalmechanisme opbarsten en piping het meeste effect. Voor het reduceren van de 

overstromingskans met minimaal een factor 3 is een dijkversterking over een 

traject van circa 16 km nodig. Met een dergelijke aanpassing neemt het 

overstromingsrisico significant af met circa 80%.  
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Bijlage B Begrippenlijst 

Afschuiving 

 Een verplaatsing van (een deel van) een grondlichaam. De term 

afschuiving wordt gebruikt bij het faalmechanisme macrostabiliteit. 

 

Beheerder 

 De overheid waarbij de (primaire) waterkering in beheer is. 

 

Beheersgebied 

 Het in de legger gespecificeerd areaal dat als waterkering wordt 

aangemerkt en door de waterkeringbeheerder wordt beheerd. 

 

Bekleding 

 De afdekking van de kern van een dijk ter bescherming tegen golfaanvallen 

en langsstromend water. De taludbekleding bestaat uit een 

erosiebestendige toplaag, inclusief de onderliggende vlijlaag, filterlaag, 

kleilaag en/of geotextiel. 

 

Belasting 

 De op een constructie (een waterkering) uitgeoefende in- en uitwendige 

krachten. 

 

Benedenrivierengebied 

 Het door Rijn en Maas gevoede rivierengebied ten westen van de lijn 

Schoonhoven – Werkendam – Dongemond, inclusief Hollands Diep en 

Haringvliet, zonder de Hollandsche IJssel. 

 

Berm 

 Een extra verbreding aan de binnendijkse of buitendijkse zijde van de dijk 

om het dijklichaam extra steun te bieden, zandmeevoerende wellen te 

voorkomen en/of de golfoploop te reduceren. 

 

Binnentalud 

 Het hellend vlak van het dijklichaam aan de binnenzijde van de dijk. 

 

BKL 

 Basis kustlijn. Bij het vigerende kustbeleid worden suppleties uitgevoerd 

indien de kustlijn zich landwaarts van de BKL bevindt. 

 

Bovenrivierengebied 

 Het door Rijn en Maas gevoede rivierengebied ten oosten van de lijn 

Schoonhoven - Werkendam - Dongemond. De waterstanden worden daar 

niet beïnvloed door het getij van de Noordzee. 

 

Bres 

 Een doorgaand gat in de waterkering dat is ontstaan door overbelasting. 

 

Buitentalud 

 Hellend vlak van het dijklichaam aan de kerende zijde. 

 

Buitenwater 

 Oppervlaktewater waarvan de waterstand direct onder invloed staat van de 

waterstand op zee, de grote rivieren, het IJsselmeer of het Markermeer. 
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Decimeringhoogte 

 De peilvariatie die behoort bij een vergroting of verkleining van de 

overschrijdingsfrequentie met een factor 10. 

 

Dijkring 

 Stelsel van waterkeringen en/of hoge gronden, dat een dijkringgebied 

omsluit en beveiligt tegen overstromingen. 

 

Dijkringgebied 

 Een gebied dat door een stelsel van waterkeringen en/of hoge gronden 

beveiligd wordt tegen overstromingen vanuit zee, het IJsselmeer, 

Markermeer en/of de grote rivieren. 

 

Dijkringsegment 

 Een deel van de dijkring, dat beheerd wordt door één beheerder en dat 

bestaat uit één type waterkering. 

 

Dijkvak 

 Een deel van een waterkering waarvoor de sterkte-eigenschappen en 

belastingen homogeen zijn. 

 

Duin 

 Zandlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water. 

 

Duinafslag 

 Faalmechanisme voor duinen dat betrekking heeft op de erosie van een 

duin onder stormcondities. 

 

 

Faalmechanisme 

 De wijze waarop een waterkering faalt. Voor dijken en kunstwerken worden 

elk vier faalmechanismen beschouwd. Voor duinen wordt duinafslag 

beschouwd. 

 

Falen 

 Het niet meer vervullen van de primaire functie (water keren) en/of het 

niet meer voldoen aan vastgestelde criteria. 

 

Gemiddelde waarde 

 De verwachtingswaarde (µ) van een stochast. 

 

Gevolgenmatrix 

 De gevolgenmatrix is een dataset per dijkringgebied, met voor elk ringdeel 

een breslocatie en per breslocatie een aantal overstromingsberekeningen 

en daarbij behorende gevolgen (resultaten van HIS-SSM berekeningen). 

 

Golfoploop 

 De hoogte boven de stilwaterstand tot waar een tegen het talud oplopende 

golf reikt (de 2% golfoploop wordt door 2% van de golven overschreden). 

 

Golfoverslag 

 De hoeveelheid water die door golven per strekkende meter gemiddeld per 

tijdseenheid over de waterkering slaat. 
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Grensprofiel 

 Het duinprofiel dat na afslag bij ontwerpomstandigheden nog minimaal 

aanwezig moet zijn. 

 

Grenstoestand 

 De toestand waarin de sterkte van een constructie of een onderdeel 

daarvan nog juist evenwicht maakt met de daarop werkende belastingen. 

 

Groepsrisico 

 Het groepsrisico beschrijft de kansen op overschrijding van bepaalde 

slachtofferaantallen. 

 

JARKUS 

 Het landelijk bestand met diepte- en hoogtemetingen van de Nederlandse 

zandige kust per jaar. 

 

Kansdichtheidfunctie 

 Een functie die aan elke mogelijke waarde van een stochast een 

kansdichtheid toekent. 

 

Karakteristieke waarde 

 Een op basis van een statistische analyse bepaalde waarde met een kleine 

onder- of overschrijdingskans. In de praktijk wordt voor materiaal-

eigenschappen vaak uitgegaan van een waarde met een 

onderschrijdingskans van 5%. 

 

Kruin 

 De strook tussen buitenkruinlijn en binnenkruinlijn. 

 

Kruinhoogte 

 De hoogte van de buitenkruinlijn. 

 

Kwel 

 Het uittreden van grondwater onder invloed van een grotere stijghoogte 

aan de buitenzijde van het beschouwde gebied. 

 

Kwelsloot 

 Een sloot aan de binnenzijde van de dijk die tot doel heeft kwelwater op te 

vangen en af te voeren. 

 

Kwelweg 

 Mogelijk pad dat het kwelwater in de grond aflegt, van het intreepunt naar 

het uittreepunt. 

 

Lengte-effect 

 Het verschijnsel dat de faalkans van een waterkering toeneemt met de 

lengte. Dit is het gevolg van het feit dat de kans dat zich ergens een 

zwakke plek bevindt groter wordt als er een grotere lengte wordt 

beschouwd.  

 

Lokaal individueel risico (LIR) 

 De kans dat een persoon, die zich continu op een bepaalde plaats in de 

dijkring bevindt, overlijdt ten gevolge van een overstroming. In de 

berekening van het lokaal individueel risico worden de mogelijkheden voor 

preventieve evacuatie meegenomen. 
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Macrostabiliteit 

 De naam van een faalmechanisme waarbij de zich een glijvlak in het talud 

en de ondergrond vormt. 

 

Marsroute 

 Voorloper van het onderzoeksprogramma “Overstromingsrisico’s: een 

studie naar kansen en gevolgen” 

 

MKL 

 Momentane ligging van de kustlijn. De actuele positie van de kustlijn. 

 

Modelfactor 

 Een factor die onzekerheden in de modellering tot uitdrukking brengt. 

 

NAP 

 Normaal Amsterdams Peil. 

 

Ontwerppunt 

 Het ontwerppunt is de meest waarschijnlijke combinatie van de waarden 

van stochasten waarvoor geldt dat de grenstoestandfunctie (sterkte - 

belasting) gelijk aan 0 is. 

 

Opbarsten 

 Het bezwijken van de grond onder invloed van wateroverdrukken door het 

ontbreken van verticaal evenwicht in de grond. De term opbarsten wordt 

gebruikt bij het faalmechanisme opbarsten en piping. 

 

Opdrijven 

 Het bezwijken van de grond onder invloed van wateroverdrukken door het 

ontbreken van verticaal evenwicht in de grond. De term opdrijven wordt 

gebruikt bij het faalmechanisme macrostabiliteit. 

 

Overloop 

 Het verschijnsel waarbij water over de kruin van een dijk stroomt omdat de 

waterstand in de rivier hoger is dan de kruin van de dijk. 

 

Overschrijdingsfrequentie 

 Het gemiddeld aantal keren dat een waarde wordt bereikt of overschreden 

in een bepaalde periode. 

 

Overschrijdingskans 

 De kans dat het toetspeil wordt bereikt of overschreden. 

 

Overstromingskans 

 De kans dat een gebied overstroomt doordat de waterkering rondom dat 

gebied (de dijkring) op één of meer plaatsen faalt. 

 

Overstromingsrisico 

 De combinatie van kansen en gevolgen van overstromingen. De gevolgen 

worden uitgedrukt in schade of slachtoffers. Het slachtofferrisico wordt 

ondermeer weergegeven als groepsrisico en als lokaal individueel risico. 

 

Overstromingsberekening 

 Een berekening van het overstromingspatroon voor één of meerdere 

doorbraken in een dijkring. 
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Overstromingsscenario 

 Een serie gebeurtenissen volgend op het ontstaan van een of meer 

bressen. 

 

PC-Ring 

 Een probabilistisch model dat waarmee faalkansen berekend kunnen 

worden voor verschillende faalmechanismen voor dijken, duinen en 

kunstwerken. Daarnaast kunnen met PC-Ring faalkansen per vak en 

faalmechanisme worden gecombineerd tot faalkansen op ringniveau. Ook 

kunnen met PC-Ring scenariokansen worden berekend. 

 

PC-ViNK 

 Een applicatie die het mogelijk maakt om een segment binnen een dijkring 

in vakken op te knippen en waarmee de data voor het VNK-

instrumentarium beheerd kan worden. PC-ViNK draait op een centrale 

server zodat het gehele werkproces in VNK-2 traceerbaar is. 

 

Plaatsgebonden risico (PR) 

 De kans dat een persoon, die zich continu op een bepaalde plaats in de 

dijkring bevindt, overlijdt ten gevolge van een overstroming. In de 

berekening van het plaatsgebonden risico worden de mogelijkheden voor 

preventieve evacuatie niet meegenomen. 

 

Piping 

 Het verschijnsel waarbij er als gevolg van erosie door grondwaterstroming 

kanalen ontstaan in een grondlichaam. 

 

Primaire waterkering 

 Een waterkering die ofwel behoort tot het stelsel waterkeringen dat een 

dijkringgebied - al dan niet met hoge gronden - omsluit, ofwel vóór een 

dijkringgebied is gelegen. Primaire waterkeringen kunnen worden verdeeld 

in de volgende categorieën: 

A: Een waterkering die direct buitenwater keert 

B: Een voorliggende of verbindende kering 

C: Een waterkering die indirect buitenwater keert 

D: Een waterkering die in het buitenland is gelegen 

 

Reststerkte 

 Reststerkte is een verzamelbegrip voor de resterende sterkte in de dijk 

nadat een initiërend faalmechanisme is opgetreden. In VNK2 wordt er bij 

het faalmechanisme beschadiging bekleding en erosie van het dijklichaam 

met verschillende reststerktemodellen gerekend. Hiermee wordt de kans op 

het ontstaan van een bres berekend nadat de bekleding is beschadigd. Bij 

het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts kan ook de sterkte van 

de dijk nadat de eerste afschuiving heeft plaatsgevonden worden 

meegenomen in de faalkansberekening. 

 

Ringdeel 

 Een deel van de dijkring waarbinnen de locatie van de bres geen 

significante invloed heeft op het overstromingspatroon en de optredende 

schade. 

 

RisicoTool 

 Applicatie waarmee het overstromingsrisico van het dijkringgebied 

berekend kan worden, op basis van beschikbare scenariokansen en de 

gevolgenmatrix. 
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Scenariokans 

 De kans op een overstromingsscenario. 

 

Strijklengte 

 De lengte van het voor de waterkering gelegen wateroppervlak waarover 

de wind waait. 

 

Stabiliteitsfactor 

 De factor waarin het verschil tussen sterkte en belasting wordt uitgedrukt 

voor het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts. 

 

Standaardafwijking 

 Een maat voor de spreiding rond het gemiddelde. 

 

Stochastische variabele 

 Een onzekere grootheid. De kansen op de verschillende waarden van een 

stochast worden beschreven door een kansdichtheidfunctie. 

 

Systeemwerking 

 Dit zijn effecten waar een doorbraak in de ene dijkring leidt tot het 

ontlasten of juist overstromen (cascade effect) van een andere dijkring. 

Systeemwerking betreft dus de interactie tussen twee of meer dijkringen. 

Systeemwerking wordt niet meegenomen in VNK2. 

 

Teen 

 De onderrand van het dijklichaam aan de buitendijkse zijde van de dijk (de 

overgang van dijk naar voorland). 

 

Variatiecoëfficiënt (V) 

 De verhouding tussen de standaardafwijking (σ) en het gemiddelde (µ): V 

= σ/µ. 

 

Veiligheidsnorm 

 Eis waaraan een primaire waterkering moet voldoen, aangegeven als de 

gemiddelde overschrijdingskans - per jaar - van de hoogste 

hoogwaterstand waarop de tot directe kering van het buitenwater 

bestemde primaire waterkering moet zijn berekend, mede gelet op overige 

het waterkerend vermogen bepalende factoren. 

 

Verhang 

 De verhouding tussen het verschil in stijghoogte tussen twee punten en de 

afstand tussen die punten; wordt ook wel gradiënt genoemd. 

 

Verval 

 Het verschil in stijghoogte tussen twee punten, bijvoorbeeld de twee zijden 

van een waterkering. 

 

Verwachtingswaarde 

 De gemiddelde waarde van een stochast; het eerste moment van de 

kansdichtheidfunctie. 

 

Voorland 

 Het gebied aansluitend aan de buitenzijde van de waterkering. Dit gebied 

wordt ook wel vooroever genoemd. Ook een diepe steile stroomgeul bij een 

schaardijk valt onder de definitie van voorland. Het voorland kan zowel 

onder als boven water liggen. 

 



 

 

 

101 

Werklijn 

 De relatie tussen de rivierafvoer en de statistisch bepaalde 

overschrijdingsfrequentie van de rivierafvoer, zoals deze door de Minister 

van Verkeer en Waterstaat wordt gehanteerd voor het bepalen van de 

ontwerpafvoer voor de versterking van dijken. 

 

Zandmeevoerende wel 

 Een wel die zand meevoert uit de ondergrond. 
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Bijlage C Vakindeling en ringdelen dijkring 41 

In Tabel 23 is voor de dijken aangegeven welke vakgrenzen zijn gedefinieerd. Per vak 

is aangegeven tot welk ringdeel het behoort. Voor de aanduiding van de vakgrenzen 

voor de dijken is de nummering van de dijkpalen aangehouden. Het nummer in de 

eerste kolom correspondeert met de nummers zoals aangegeven in Figuur 14 

 

nr. Vak    Ringdeel  

 Nr Van dp Tot dp Lengte [m] Nr Naam 

1 41.000.028.W 000 028 5512 1 Sluis Weurt 

3 41.028.032.W 028 032 394 2 Weurt 

4 41.032.038.W 032 038 695   

5 41.038.047.W 038 047 761   

6 41.047.061.W 047 061 1492   

7 41.061.085.W 061 085 2415   

8 41.085.103.W 085 103 1818   

9 41.103.120.W 103 120 1514 3 Druten 

10 41.120.129.W 120 129 1003   

11 41.129.139.W 129 139 1018   

12 41.139.145.W 139 145 569   

13 41.145.156.W 145 156 1071   

14 41.156.159.W 156 159 334   

15 41.159.172.W 159 172 1254   

16 41.172.180.W 172 180 640   

17 41.180.191.W 180 191 934   

18 41.191.196.W 191 196 432   

19 41.196.212.W 196 212 1610   

20 41.212.223.W 212 223 1126   

21 41.223.241.W 223 241 1788   

22 41.241.261.W 241 261 1984   

23 41.261.273.W 261 273 1235   

24 41.273.290.W 273 290 1672   

25 41.290.311.W 290 311 2088 4 Dreumel 

26 41.311.333.W 311 333 2239   

27 41.333.350.W 333 350 1721   

28 41.350.373.W 350 373 2290   

29 41.373.383.W 373 383 1058   

31 41.434.463.M 434 463 2863 5 Alphen 

32 41.411.434.M 411 434 2315   

33 41.401.411.M 401 411 1032   

34 41.381.401.M 381 401 1998   

35 41.348.381.M 348 381 3265   

36 41.339.348.M 339 348 908   

37 41.321.339.M 321 339 1820   
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nr. Vak    Ringdeel  

 Nr Van dp Tot dp Lengte [m] Nr Naam 

38 41.308.321.M 308 321 1272   

39 41.290.308.M 290 308 1756   

40 41.286.290.M 286 290 458 6 Appeltern 

41 41.265.286.M 265 286 2033   

42 41.250.265.M 250 265 1491   

43 41.235.250.M 235 250 1503   

44 41.217.235.M 217 235 1755   

45 41.204.217.M 204 217 1509   

46 41.194.204.M 194 204 995   

47 41.172.194.M 172 194 2235 7 Heumen 

48 41.159.172.M 159 172 1259   

49 41.152.159.M 152 159 742   

50 41.134.152.M 134 152 1757   

51 41.127.134.M 127 134 738   

52 41.092.127.M 092 127 3500   

53 41.077.092.M 077 092 1495   

54 41.070.077.M 070 077 763   

55 41.045.070.M 045 070 2500   

56 41.036.045.M 036 045 874   

57 41.027.036.M 027 036 865   

58 41.023.027.M 023 027 488   

59 41.017.023.M 017 023 602   

61 41.000.014.M 000 014 1894 9 Molenhoek 

Tabel 23: Vakindeling dijken en ringdelen; aanduiding vakgrenzen op basis van 

dijkpaalnummers 

 

In Tabel 24 is voor de dijken aangegeven op basis waarvan de vakgrenzen zijn 

gedefinieerd en is per vak is aangegeven welke faalmechanismen zijn geselecteerd 

voor de berekening van de overstromingskans van dijkring 41. 

 

Vak Reden vakgrens Overloop 

golfoverslag 

Macrostabiliteit 

binnenwaarts 

Opbarsten en 

piping 

Falen bekleding 

en erosie 

41.000.028.W  Ja - - - 

41.028.032.W Segment Ja - - - 

41.032.038.W Oriëntatie Ja - - Ja 

41.038.047.W Bodemvakdeelgebied Ja - Ja - 

41.047.061.W Oriëntatie Ja - Ja - 

41.061.085.W Oriëntatie Ja - Ja - 

41.085.103.W Toetsvak, lengte dijkvak Ja - Ja - 

41.103.120.W Ringdeel, dijkvak WSRL Ja - Ja Ja 

41.120.129.W toetsvak, lengte dijkvak Ja - - - 

41.129.139.W achterland Ja - Ja - 

41.139.145.W oriëntatie Ja - - - 
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Vak Reden vakgrens Overloop 

golfoverslag 

Macrostabiliteit 

binnenwaarts 

Opbarsten en 

piping 

Falen bekleding 

en erosie 

41.145.156.W piping Ja - Ja - 

41.156.159.W Dijkvak WSRL Ja - - - 

41.159.172.W Macro Stabiliteit Ja - Ja Ja 

41.172.180.W Kwelweglengte Ja - - - 

41.180.191.W Macro Stabiliteit Ja - Ja - 

41.191.196.W Dijkvak WSRL Ja - - - 

41.196.212.W kwelweglengte Ja - Ja - 

41.212.223.W Macro Stabiliteit Ja - - Ja 

41.223.241.W Macro Stabiliteit Ja Ja Ja - 

41.241.261.W Dijkvak WSRL Ja - Ja - 

41.261.273.W Macro Stabiliteit Ja Ja Ja - 

41.273.290.W Macro Stabiliteit Ja - Ja - 

41.290.311.W Dijkvak WSRL, ringdeel Ja - Ja Ja 

41.311.333.W Lengte dijkvak Ja - Ja - 

41.333.350.W Dijkvak WSRL Ja - Ja - 

41.350.373.W lengte vak, oud dijkvak Ja - Ja - 

41.373.383.W Macro Stabiliteit Ja Ja Ja - 

41.434.463.M Dijkvak WSRL Ja - - Ja 

41.411.434.M Oriëntatie Ja - - - 

41.401.411.M Macro Stabiliteit Ja - - - 

41.381.401.M Dijkvak WSRL Ja Ja Ja - 

41.348.381.M Bodemvakdeelgebied Ja - - - 

41.339.348.M Oriëntatie Ja - - - 

41.321.339.M Dijkvak WSRL Ja - - - 

41.308.321.M Oriëntatie Ja - Ja Ja 

41.290.308.M Ringdeel Ja - - - 

41.286.290.M Oriëntatie Ja - - - 

41.265.286.M Dijkvak WSRL Ja - - - 

41.250.265.M Bodemvakdeelgebied Ja - Ja - 

41.235.250.M Oriëntatie Ja  - - 

41.217.235.M Macro Stabiliteit Ja  - Ja 

41.204.217.M Dijkvak WSRL Ja - - - 

41.194.204.M Ringdeel Ja - - - 

41.172.194.M Bodemvakdeelgebied Ja - Ja - 

41.159.172.M Bodemvakdeelgebied Ja - Ja Ja 

41.152.159.M Oriëntatie Ja - Ja - 

41.134.152.M Bodemvakdeelgebied Ja - Ja - 

41.127.134.M Dijkvak WSRL Ja - - - 

41.092.127.M kwelweglengte Ja - Ja Ja 

41.077.092.M kwelweglengte Ja - Ja - 

41.070.077.M Dijkvak WSRL Ja - - - 

41.045.070.M Bodemvakdeelgebied Ja - - - 
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Vak Reden vakgrens Overloop 

golfoverslag 

Macrostabiliteit 

binnenwaarts 

Opbarsten en 

piping 

Falen bekleding 

en erosie 

41.036.045.M kwelweglengte Ja - Ja - 

41.027.036.M kwelweglengte Ja - Ja - 

41.023.027.M Mstab, oriëntatie Ja Ja - - 

41.017.023.M Segment, oriëntatie Ja - Ja - 

41.000.014.M Riviergrens Ja - Ja - 

Aantal vakken  58 5 32 10 

Tabel 24: Overzicht vakindeling en faalmechanismen. Bij de vakken is aangegeven om welke 

reden de vakgrenzen zijn vastgesteld. 

 

In Figuur 54 is op kaart aangegeven waar de verschillende dijkvakken van het 

dijkringgebied zich bevinden. 

 

 
Figuur 54: Overzicht vakgrenzen dijkring 41 - Land van Maas en Waal 
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In Tabel 25 is aangegeven tot welke ringdelen de verschillende kunstwerken behoren. 

 

Kunstwerk Ringdeel 

VNK-nummer Naam Nr Naam 

VNK.41.01.003 Coupure Scheepswerf Dreumel 4 Dreumel 

VNK.41.01.005 Coupure Spoorwegviaduct Molenhoek 9 Molenhoek 

VNK.41.02.001 Gemaal Bloemers 6 Appeltern 

VNK.41.02.002 Gemaal Heumen 8 SluisHeumen 

VNK.41.02.003 Gemaal Quarles van Ufford 5 Alphen 

VNK.41.02.004 Gemaal Van Citters 1 6 Appeltern 

VNK.41.02.005 Gemaal Van Citters 2 7 Heumen 

VNK.41.03.001 Inlaatsluis Blauwe sluis 5 Alphen 

VNK.41.03.002 Inlaatsluis Rijksche sluis-Nieuwe Schans 5 Alphen 

VNK.41.06.001 Keerschutsluis Heumen 8 SluisHeumen 

VNK.41.06.003 Schutsluis Weurt (oostsluis) 1 SluisWeurt 

VNK.41.06.004 Schutsluis Weurt (westsluis) 1 SluisWeurt 

VNK.41.08.001 Uitwatering De Tuut 6 Appeltern 

VNK.41.08.003 Uitwateringssluis Van Citters 1 6 Appeltern 

VNK.41.08.004 Uitwateringssluis Van Citters 2 7 Heumen 

Tabel 25: Kunstwerken en ringdelen dijkring 41 

 

In Tabel 26 is aangegeven welke faalmechanismen voor de geselecteerde kunstwerken 

worden meegenomen in de bepaling van de overstromingskans voor dijkring 41. 

 

Vak Reden vakgrens Overloop 

golfoverslag 

Niet sluiten Piping Constructief 

falen 

VNK.41.01.003 Coupure Scheepswerf Dreumel Ja Ja - Ja 

VNK.41.01.005 Coupure Spoorwegviaduct Molenhoek Ja Ja - Ja 

VNK.41.02.001 Gemaal Bloemers - Ja - - 

VNK.41.02.002 Gemaal Heumen - - - Ja 

VNK.41.02.003 Gemaal Quarles van Ufford - Ja - Ja 

VNK.41.02.004 Gemaal Van Citters 1 Ja - - Ja 

VNK.41.02.005 Gemaal Van Citters 2 Ja - Ja Ja 

VNK.41.03.001 Inlaatsluis Blauwe sluis Ja Ja - - 

VNK.41.03.002 Inlaatsluis Rijksche sluis-Nieuwe Schans - - - Ja 

VNK.41.06.001 Keerschutsluis Heumen Ja Ja - - 

VNK.41.06.003 Schutsluis Weurt (oostsluis) Ja Ja - Ja 

VNK.41.06.004 Schutsluis Weurt (westsluis) Ja Ja - Ja 

VNK.41.08.001 Uitwatering De Tuut - Ja Ja - 

VNK.41.08.003 Uitwateringssluis Van Citters 1 - Ja - - 

VNK.41.08.004 Uitwateringssluis Van Citters 2 - Ja - Ja 

Aantal vakken  8 11 2 10 

Tabel 26: Overzicht kunstwerken en faalmechanismen. 
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Bijlage D Overzicht faalkansen 

Tabel 27 geeft een totaaloverzicht van de berekende faalkansen per faalmechanisme per vak. Ook zijn de faalkansen per faalmechanisme op ringniveau 

getoond. 

 

 Dijken Kunstwerken  

Vak 
Overloop 

golfoverslag 

Macrostabiliteit 

binnenwaarts  

Opbarsten en 

piping  

Falen bekleding 

en erosie 

Overloop 

golfoverslag 
Niet sluiten Piping 

Constructief 

falen 

Faalkans op 

vakniveau 

41.000.028.W 2,41E-05 - - - - - - - 2,41E-05 

41.028.032.W 1,54E-05 - - - - - - - 1,54E-05 

41.032.038.W 7,04E-05 - - 4,03E-07 - - - - 7,08E-05 

41.038.047.W 1,41E-04 - 1,02E-05 - - - - - 1,50E-04 

41.047.061.W 1,53E-04 - 5,28E-05 - - - - - 1,99E-04 

41.061.085.W 2,77E-04 - 2,66E-04 - - - - - 4,93E-04 

41.085.103.W 1,42E-04 - 3,58E-04 - - - - - 4,69E-04 

41.103.120.W 6,53E-05 - 3,03E-04 6,59E-08 - - - - 3,65E-04 

41.120.129.W 9,93E-05 - - - - - - - 9,93E-05 

41.129.139.W 1,30E-04 - 5,53E-04 - - - - - 6,60E-04 

41.139.145.W 1,41E-04 - - - - - - - 1,41E-04 

41.145.156.W 1,11E-04 - 1,14E-04 - - - - - 2,15E-04 

41.156.159.W 8,91E-06 - - - - - - - 8,91E-06 

41.159.172.W 1,50E-05 - 2,60E-04 4,39E-08 - - - - 2,70E-04 

41.172.180.W 4,33E-05 - - - - - - - 4,33E-05 

41.180.191.W 5,60E-05 - 1,66E-05 - - - - - 7,12E-05 

41.191.196.W 9,59E-05 - - - - - - - 9,59E-05 
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 Dijken Kunstwerken  

Vak 
Overloop 

golfoverslag 

Macrostabiliteit 

binnenwaarts  

Opbarsten en 

piping  

Falen bekleding 

en erosie 

Overloop 

golfoverslag 
Niet sluiten Piping 

Constructief 

falen 

Faalkans op 

vakniveau 

41.196.212.W 8,23E-05 - 2,78E-04 - - - - - 3,41E-04 

41.212.223.W 5,39E-05 - - 1,48E-05 - - - - 6,87E-05 

41.223.241.W 7,87E-05 9,03E-07 6,16E-04 - - - - - 6,87E-04 

41.241.261.W 5,57E-05 - 5,86E-04 - - - - - 6,19E-04 

41.261.273.W 1,14E-04 1,62E-09 4,03E-05 - - - - - 1,49E-04 

41.273.290.W 9,40E-05 - 1,46E-04 - - - - - 2,26E-04 

41.290.311.W 1,51E-04 - 2,27E-04 2,08E-08 - - - - 3,43E-04 

41.311.333.W 1,82E-04 - 2,97E-05 - - - - - 1,98E-04 

41.333.350.W 1,01E-04 - 6,72E-05 - - - - - 1,60E-04 

41.350.373.W 2,38E-04 - 3,70E-04 - - - - - 5,67E-04 

41.373.383.W 5,73E-05 1,18E-06 7,08E-05 - - - - - 1,20E-04 

41.434.463.M 1,73E-05 - - 2,40E-08 - - - - 1,74E-05 

41.411.434.M 2,66E-05 - - - - - - - 2,66E-05 

41.401.411.M 4,91E-05 - - - - - - - 4,91E-05 

41.381.401.M 1,40E-04 7,85E-05 3,47E-07 - - - - - 2,18E-04 

41.348.381.M 1,01E-04 - - - - - - - 1,01E-04 

41.339.348.M 4,88E-05 - - - - - - - 4,88E-05 

41.321.339.M 1,04E-04 - - - - - - - 1,04E-04 

41.308.321.M 1,70E-05 - 9,28E-07 2,35E-09 - - - - 1,78E-05 

41.290.308.M 6,26E-05 - - - - - - - 6,26E-05 

41.286.290.M 1,19E-05 - - - - - - - 1,19E-05 

41.265.286.M 1,07E-04 - - - - - - - 1,07E-04 
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 Dijken Kunstwerken  

Vak 
Overloop 

golfoverslag 

Macrostabiliteit 

binnenwaarts  

Opbarsten en 

piping  

Falen bekleding 

en erosie 

Overloop 

golfoverslag 
Niet sluiten Piping 

Constructief 

falen 

Faalkans op 

vakniveau 

41.250.265.M 4,41E-05 - 2,87E-06 - - - - - 4,64E-05 

41.235.250.M 1,07E-04 - - - - - - - 1,07E-04 

41.217.235.M 2,17E-04 - - 1,90E-06 - - - - 2,19E-04 

41.204.217.M 8,35E-05 - - - - - - - 8,35E-05 

41.194.204.M 6,90E-05 - - - - - - - 6,90E-05 

41.172.194.M 6,93E-05 - 3,01E-06 - - - - - 7,03E-05 

41.159.172.M 7,30E-05 - 2,10E-06 3,25E-07 - - - - 7,52E-05 

41.152.159.M 3,81E-05 - 1,91E-05 - - - - - 5,62E-05 

41.134.152.M 2,93E-05 - 3,35E-05 - - - - - 6,16E-05 

41.127.134.M 2,31E-05 - - - - - - - 2,31E-05 

41.092.127.M 1,20E-04 - 1,08E-05 1,44E-06 - - - - 1,29E-04 

41.077.092.M 8,49E-05 - 3,09E-06 - - - - - 8,73E-05 

41.070.077.M 7,07E-05 - - - - - - - 7,07E-05 

41.045.070.M 1,54E-04 - - - - - - - 1,54E-04 

41.036.045.M 7,32E-05 - 1,87E-06 - - - - - 7,47E-05 

41.027.036.M 1,32E-04 - 9,30E-07 - - - - - 1,33E-04 

41.023.027.M 8,59E-05 1,56E-07 - - - - - - 8,61E-05 

41.017.023.M 9,63E-05 - 1,89E-05 - - - - - 1,13E-04 

41.000.014.M 9,98E-05 - 4,61E-06 - - - - - 1,04E-04 

VNK.41.01.003 - - - - 3,83E-05 1,67E-05 - 1,29E-06 5,22E-05 

VNK.41.01.005 - - - - 7,05E-05 6,21E-05 - 1,30E-06 1,29E-04 

VNK.41.02.001 - - - - - 3,97E-06 - - 3,97E-06 
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 Dijken Kunstwerken  

Vak 
Overloop 

golfoverslag 

Macrostabiliteit 

binnenwaarts  

Opbarsten en 

piping  

Falen bekleding 

en erosie 

Overloop 

golfoverslag 
Niet sluiten Piping 

Constructief 

falen 

Faalkans op 

vakniveau 

VNK.41.02.002 - - - - - - - 3,73E-08 3,73E-08 

VNK.41.02.003 - - - - - 2,59E-08 - 1,08E-07 1,34E-07 

VNK.41.02.004 - - - - 2,51E-06 - - 4,70E-06 6,46E-06 

VNK.41.02.005 - - - - 3,47E-06 - 3,47E-08 3,35E-06 6,11E-06 

VNK.41.03.001 - - - - 3,70E-05 6,64E-05 - - 1,03E-04 

VNK.41.03.002 - - - - - - - 5,10E-07 5,10E-07 

VNK.41.06.001 - - - - 7,91E-05 9,18E-06 - - 8,65E-05 

VNK.41.06.003 - - - - 8,11E-05 6,66E-05 - 6,58E-05 1,91E-04 

VNK.41.06.004 - - - - 8,59E-05 1,67E-06 - 5,74E-07 8,70E-05 

VNK.41.08.001 - - - - - 6,57E-07 7,52E-10 - 6,57E-07 

VNK.41.08.003 - - - - - 1,33E-08 - - 1,33E-08 

VNK.41.08.004 - - - - - 1,56E-08 - 2,48E-09 1,81E-08 

Faalkans op 

ringniveau 

5,95E-04 7,94E-05 3,05E-03 1,77E-05 1,07E-04 1,24E-04 3,54E-08 7,12E-05 3,49E-03 

Tabel 27: Overzicht berekende faalkansen (per jaar). 

 

 

 

In Figuur 55 op de volgende pagina zijn de faalkansen uit bovenstaande tabel gerangschikt op grootte, waarbij het vak met de grootste faalkans links in 

de figuur is weergegeven en het vak met de kleinste faalkans rechts in de figuur is weergegeven. Per vak zijn tevens de faalkansen per faalmechanisme 

getoond. De faalkansen zijn uitgedrukt als betrouwbaarheidsindex Bèta. 
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Figuur 55: Faalkansen per faalmechanisme en per vak weergegeven als bèta voor dijkring 41 geordend op grootte van de faalkans op vakniveau.
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In onderstaande figuren is de faalkans op vakniveau weergegeven per 
faalmechanisme. De faalkans per dijkvak voor de combinatie van de vier beschouwde 
mechanismen is eerder weergegeven in Figuur 21. 
 

 
Figuur 56: Faalkansen op vakniveau voor faalmechanisme overloop en golfoverslag. 

 

 
Figuur 57: Faalkansen op vakniveau voor faalmechanisme afschuiven binnentalud 

(macrostabiliteit). 
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Figuur 58: Faalkansen op vakniveau voor faalmechanisme opbarsten en piping per vak. 

 

 
Figuur 59: Faalkansen op vakniveau voor faalmechanisme beschadiging bekleding en erosie 

dijklichaam. 
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Bijlage E Overzicht resultaten derde toetsronde 

De onderstaande tekst en figuren zijn overgenomen de rapportage Veiligheidstoetsing 

dijkringgebied 41 Land van Maas en Waal van het waterschap Rivierenland [17] 

 

Veiligheidsoordeel 

Het veiligheidsoordeel voor dijkring 41 is ‘voldoet niet aan de norm’. Van de 88,2 km 

waterkering is de verdeling als volgt (zie Figuur 60): 

- 72,5 km heeft het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’; 

- 14,5 km heeft het veiligheidsoordeel ‘voldoet niet aan de norm’; 

- 0,9 km heeft het veiligheidsoordeel ‘nader onderzoek nodig’; 

- 0,3 km is ‘digitaal niet rapporteerbaar. Dit betreft hoge grond’. 

 

Van de 22 kunstwerken is de verdeling als volgt (zie Figuur 61): 

- 21 kunstwerken hebben het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’; 

- Coupure Gelderlander heeft het veiligheidsoordeel ‘voldoet niet aan de norm’.  

 

De niet-waterkerende objecten hebben het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ 

met uitzondering van: 

- bebouwing: 87 panden met veiligheidsoordeel ‘nader onderzoek nodig’  

totaal aantal geïnventariseerd: 2844; 

- begroeiing: 953 bomen met veiligheidsoordeel ‘nader onderzoek nodig’  

totaal aantal geïnventariseerd: 23614; 

- grote leidingen: 3 leiding met veiligheidsoordeel ‘nader onderzoek nodig’  

totaal aantal geïnventariseerd: 17; 

- kleine leidingen: 2 leiding met veiligheidsoordeel ‘voldoet niet aan de norm’ totaal 

aantal geïnventariseerd: 5. 

 

Het veiligheidsoordeel ‘voldoet niet aan de norm’ in dijkring 41 wordt vooral 

veroorzaakt door het spoor ‘Hoogte’ (11,5 km) en in mindere mate door het deelspoor 

‘Macrostabiliteit binnenwaarts’ (3,7 km). De sporen overlappen elkaar deels. 

 

Voor de NWO’s geldt dat er van de objecten met het veiligheidsoordeel ‘nader 

onderzoek nodig’ te weinig gegevens zijn. De leidingen met het veiligheidsoordeel 

‘voldoet niet aan de norm’ worden vervangen wegens de kwaliteit van het 

leidingmateriaal. 

 

Actieplan 

De maatregelen die voortvloeien uit de toetsing van dijkring 41 zijn in drie groepen in 

te delen: 

1. veiligheidsoordeel‘voldoet niet aan de norm’ maatregel ‘verbeteren van…’ Voor 

locaties die niet voldoen aan de norm moet een verbetering plaatsvinden. De 

verbetering betreft een tweetal leidingen. Door de leidingbeheerder is aangegeven 

dat deze leidingen worden vervangen; 

2. veiligheidsoordeel ‘voldoet niet aan de norm’ maatregel ‘effect afwachten RvdR’ De 

toetsing is uitgevoerd met de HR2006. De hydraulische randvoorwaarden houden 

geen rekening met de effecten van het project Ruimte voor de Rivier. Afwachten 

van dit effect is alleen van toepassing op locaties waar een waterstandsdaling is te 

verwachten; 

3. veiligheidsoordeel ‘nader onderzoek nodig’ maatregel ‘onderzoek uitvoeren naar…’ 

Daar waar niet voldoende gegevens zijn om tot een oordeel te komen, is de 

maatregel nader onderzoek uitvoeren in het project vierde toetsronde (2011-

2017). 
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Conclusies 

- Het waterschap is voor 97% van de dijken in het hele beheergebied tot een 

veiligheidsoordeel gekomen. Met een resultaat van 3% ‘geen score’ kan gesteld 

worden dat de doelstelling, maximaal 15%, gehaald is. Desondanks streeft het 

waterschap er naar om in de komende jaren dit percentage verder terug te 

brengen. 

- De derde toetsronde is uitgevoerd met andere uitgangspunten en 

randvoorwaarden dan de tweede toetsronde als gevolg van voortschrijdend inzicht 

(o.a. hogere waterstanden). Als gevolg daarvan wordt er nu vaker gekomen tot 

het veiligheidsoordeel ‘voldoet niet aan de norm’. Een cijfermatige vergelijking 

tussen de tweede en derde toetsronde gaat dan ook mank. 

- Voor de derde toetsronde heeft het waterschap een enorme inspanning geleverd 

met betrekking tot het verzamelen van gegevens van de waterkeringen en een 

consistente aanpak van berekeningen voor het hele gebied. Deze enorme 

inspanning met de bijbehorende kosten is heel nuttig geweest en levert een 

besparing op voor komende toetsrondes, VNK2, verbetering van het 

beheerregister en allerlei andere werkprocessen binnen het waterschap.  

 

Aanbevelingen 

- Gegevensbeheer blijft komende jaren belangrijk. Al het werk wat verzet is in het 

toetsproject moet komende jaren worden geïntegreerd in het beheerregister en 

bijgehouden. 

- Het toetsinstrumentarium is niet altijd afgestemd op de toetspraktijk. In de 

ontwikkeling van het instrumentarium voor de vierde toetsronde moeten 

beheerders beter betrokken worden. Daarnaast is het van belang dat de volgende 

toetsronde niet nog geavanceerder, complexer en duurder wordt, maar tegen 

lagere maatschappelijke kosten resulteert in een veiligheidsoordeel. 

- De peildatum van de volgende toetsronde is 2017. Dit is na oplevering van het 

project Ruimte voor de Rivier. Voor de volgende toetsronde moeten daarom 

bijtijds hydraulische randvoorwaarden voor het rivierengebied beschikbaar komen 

die rekening houden met de effecten van de uitgevoerde maatregelen. 

- Voor de deelsporen ‘stabiliteit bekledingen’, stabiliteit voorland’ en ‘niet-

waterkerende objecten’ moet gekeken worden hoe en of deze nog wel getoetst 

moeten worden en naar aanleiding daarvan betere rekenregels moeten worden 

opgesteld. 
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Figuur 60: Resultaten derde toetsronde voor dijken in dijkring 41.
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Figuur 61: Resultaten derde toetsronde voor kunstwerken in dijkring 41. 
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Bijlage F Overstromingsscenario’s 

Falend ringdeel Nr Scenariokans 

(per jaar) 

Kansbijdrage 

1
. 
S
lu
is
 W

e
u
rt
 

2
. 
W
e
u
rt
 

3
. 
D
ru
te
n
 

4
. 
D
re
u
m
e
l 

5
. 
A
lp
h
e
n
 

6
. 
A
p
p
e
lt
e
rn
 

7
. 
H
e
u
m
e
n
 

8
. 
S
lu
is
 H
e
u
m
e
n
 

9
. 
M
o
le
n
h
o
e
k
 

Aantal 

doorbraken 

 

1 1,68E-03 48,04% faalt niet faalt niet faalt geen inv faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet 1 

2 5,52E-04 15,81% faalt niet faalt geen inv geen inv faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet 1 

3 3,75E-04 10,76% faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt geen inv geen inv geen inv geen inv 1 

4 1,05E-04 3,01% faalt niet faalt geen inv geen inv faalt niet faalt geen inv geen inv geen inv 2 

5 7,98E-05 2,29% faalt niet faalt niet faalt geen inv faalt niet faalt geen inv geen inv geen inv 2 

6 7,46E-05 2,14% faalt niet faalt niet faalt niet faalt faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet 1 

7 5,75E-05 1,65% faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt geen inv geen inv geen inv 1 

8 5,42E-05 1,55% faalt geen inv geen inv geen inv faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet 1 

9 5,34E-05 1,53% faalt geen inv geen inv geen inv faalt niet faalt niet faalt geen inv geen inv 2 

10 5,30E-05 1,52% faalt geen inv geen inv geen inv faalt niet faalt geen inv geen inv geen inv 2 

11 2,78E-05 0,80% faalt niet faalt niet faalt geen inv faalt geen inv geen inv geen inv geen inv 2 

12 2,58E-05 0,74% faalt geen inv geen inv geen inv faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt 2 

13 2,23E-05 0,64% faalt niet faalt geen inv geen inv faalt niet faalt niet faalt geen inv geen inv 2 

14 1,81E-05 0,52% faalt niet faalt geen inv geen inv faalt geen inv geen inv geen inv geen inv 2 

15 1,46E-05 0,42% faalt geen inv geen inv geen inv faalt geen inv geen inv geen inv geen inv 2 
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Falend ringdeel Nr Scenariokans 

(per jaar) 

Kansbijdrage 

1
. 
S
lu
is
 W

e
u
rt
 

2
. 
W
e
u
rt
 

3
. 
D
ru
te
n
 

4
. 
D
re
u
m
e
l 

5
. 
A
lp
h
e
n
 

6
. 
A
p
p
e
lt
e
rn
 

7
. 
H
e
u
m
e
n
 

8
. 
S
lu
is
 H
e
u
m
e
n
 

9
. 
M
o
le
n
h
o
e
k
 

Aantal 

doorbraken 

 

16 1,30E-05 0,37% faalt niet faalt niet faalt niet faalt faalt niet faalt geen inv geen inv geen inv 2 

17 2,43E-06 0,07% faalt niet faalt niet faalt geen inv faalt niet faalt niet faalt geen inv geen inv 2 

18 2,12E-06 0,06% faalt niet faalt niet faalt niet faalt faalt geen inv geen inv geen inv geen inv 2 

19 1,54E-06 0,04% faalt geen inv geen inv geen inv faalt niet faalt niet faalt niet faalt geen inv 2 

20 1,41E-06 0,04% faalt niet faalt niet faalt geen inv faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt 2 

21 1,21E-06 0,03% faalt niet faalt geen inv geen inv faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt 2 

22 4,50E-07 0,01% faalt niet faalt niet faalt niet faalt faalt niet faalt niet faalt geen inv geen inv 2 

23 3,45E-07 0,01% faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt 1 

24 2,25E-07 0,01% faalt niet faalt niet faalt niet faalt faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt 2 

25 1,52E-07 0,00% faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt geen inv geen inv 1 

26 2,82E-08 0,00% faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt niet faalt geen inv 1 

27 1,10E-08 0,00% faalt niet faalt geen inv geen inv faalt niet faalt niet faalt niet faalt geen inv 2 

28 9,50E-09 0,00% faalt niet faalt niet faalt geen inv faalt niet faalt niet faalt niet faalt geen inv 2 

29 3,11E-09 0,00% faalt niet faalt niet faalt niet faalt faalt niet faalt niet faalt niet faalt geen inv 2 

Som 3,21E-03 92,07%           

Restkans 2,77E-04 7,93%           

Ringkans 3,49E-03 100%           

Tabel 28: Overzicht scenario’s op volgorde van scenariokans. 
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Bijlage G Kansen en gevolgen per scenario 

Onverwachte overstroming, 

geen evacuatie 

Onverwachte overstroming, 

ongeorganiseerde evacuatie 

Verwachte overstroming, 

ongeorganiseerde evacuatie 

Verwachte overstroming, 

georganiseerde evacuatie 

Scenario Debiet 

Lobith 

[m3/s] 

Debiet 

Lith 

[m3/s] 

Doorbraaklocatie Scenario-

kans 

OM/SSM berekeningen 

Economisch 

risico (M€) 

Slachtoffer 

risico 

Economisch 

risico (M€) 

Slachtoffer 

risico 

Economisch 

risico (M€) 

Slachtoffer 

risico 

Economisch 

risico (M€) 

Slachtoffer 

risico 

1 15.558 3.422 Sluis Weurt 5,42E-05 08vi_SluisWeurt_41e11 3,87E+04 3,69E-03 1,54E+04 6,06E-04 9,96E+04 1,92E-03 2,29E+05 2,44E-03 

2 15.047 3.156 Weurt 5,52E-04 02_Weurt_TP_41fa1 3,83E+05 4,00E-02 1,52E+05 6,56E-03 9,83E+05 2,08E-02 2,26E+06 2,64E-02 

3 13.257 2.761 Druten 1,68E-03 03_Druten_TP_41ga1 1,09E+06 1,11E-01 4,31E+05 1,81E-02 2,79E+06 5,75E-02 6,43E+06 7,29E-02 

4 17.712 3.818 Dreumel 7,46E-05 04_Dreumel_TP_41ha1 4,66E+04 4,57E-03 1,85E+04 7,50E-04 1,20E+05 2,38E-03 2,76E+05 3,02E-03 

5 10.260 2.978 Alphen 3,75E-04 05_Alphen_TP_41na1 2,55E+04 1,66E-03 1,01E+04 2,72E-04 6,57E+04 8,62E-04 1,52E+05 1,09E-03 

6 8.023 1.753 Appeltern 5,75E-05 06_Appeltern_TPmin1D_41mc1 8,61E+03 6,95E-04 3,42E+03 1,14E-04 2,22E+04 3,62E-04 5,11E+04 4,59E-04 

7 12.569 2.936 Heumen 1,52E-07 07_Heumen_TPmin1D_41lc1 3,30E+01 2,94E-06 1,31E+01 4,82E-07 8,48E+01 1,53E-06 1,95E+02 1,94E-06 

8 24.297 5.906 Sluis Heumen 2,82E-08 09vi_SluisHeumen_41k11 1,06E+01 7,85E-07 4,23E+00 1,29E-07 2,74E+01 4,08E-07 6,32E+01 5,18E-07 

9 18.513 4.425 Molenhoek 3,45E-07 10vi_Molenhoek_41j11 1,88E+01 9,58E-07 7,48E+00 1,57E-07 4,85E+01 4,98E-07 1,12E+02 6,32E-07 

10 17.941 4.554 Sluis Weurt, Alphen 1,46E-05 0206 1,09E+04 1,04E-03 4,33E+03 1,71E-04 2,81E+04 5,42E-04 6,47E+04 6,88E-04 

11 19.057 4.458 Sluis Weurt, Appeltern 5,30E-05 0207 4,30E+04 4,39E-03 1,70E+04 7,19E-04 1,10E+05 2,28E-03 2,54E+05 2,90E-03 

12 19.259 4.244 Sluis Weurt, Heumen 5,34E-05 0208 4,52E+04 4,76E-03 1,79E+04 7,81E-04 1,16E+05 2,48E-03 2,67E+05 3,14E-03 

13 20.207 4.399 Sluis Weurt, Sluis Heumen 1,54E-06 0209 1,26E+03 1,27E-04 4,99E+02 2,08E-05 3,23E+03 6,59E-05 7,45E+03 8,36E-05 

14 17.974 4.019 Sluis Weurt, Molenhoek 2,58E-05 0210 1,89E+04 1,81E-03 7,49E+03 2,97E-04 4,85E+04 9,42E-04 1,12E+05 1,20E-03 

15 17.139 4.428 Weurt, Alphen 1,81E-05 0306 1,31E+04 1,44E-03 5,21E+03 2,36E-04 3,37E+04 7,50E-04 7,77E+04 9,52E-04 

16 17.530 4.197 Weurt, Appeltern 1,05E-04 0307 7,90E+04 8,84E-03 3,13E+04 1,45E-03 2,03E+05 4,60E-03 4,67E+05 5,83E-03 

17 18.586 4.221 Weurt, Heumen 2,23E-05 0308 1,79E+04 1,98E-03 7,08E+03 3,25E-04 4,59E+04 1,03E-03 1,06E+05 1,31E-03 

18 29.047 6.996 Weurt, Sluis Heumen 1,10E-08 0309 9,01E+00 9,82E-07 3,57E+00 1,61E-07 2,31E+01 5,11E-07 5,33E+01 6,48E-07 

19 14.530 3.471 Weurt, Molenhoek 1,21E-06 0310 9,02E+02 9,15E-05 3,57E+02 1,50E-05 2,32E+03 4,76E-05 5,34E+03 6,04E-05 

20 15.566 4.105 Druten, Alphen 2,78E-05 0406 1,84E+04 1,87E-03 7,30E+03 3,07E-04 4,73E+04 9,72E-04 1,09E+05 1,23E-03 

21 16.826 4.181 Druten, Appeltern 7,98E-05 0407 5,78E+04 6,28E-03 2,29E+04 1,03E-03 1,48E+05 3,26E-03 3,42E+05 4,14E-03 

22 22.128 5.232 Druten, Heumen 2,43E-06 0408 1,91E+03 2,07E-04 7,55E+02 3,40E-05 4,89E+03 1,08E-04 1,13E+04 1,37E-04 
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Onverwachte overstroming, 

geen evacuatie 

Onverwachte overstroming, 

ongeorganiseerde evacuatie 

Verwachte overstroming, 

ongeorganiseerde evacuatie 

Verwachte overstroming, 

georganiseerde evacuatie 

Scenario Debiet 

Lobith 

[m3/s] 

Debiet 

Lith 

[m3/s] 

Doorbraaklocatie Scenario-

kans 

OM/SSM berekeningen 

Economisch 

risico (M€) 

Slachtoffer 

risico 

Economisch 

risico (M€) 

Slachtoffer 

risico 

Economisch 

risico (M€) 

Slachtoffer 

risico 

Economisch 

risico (M€) 

Slachtoffer 

risico 

23 28.567 6.998 Druten, Sluis Heumen 9,50E-09 0409 7,61E+00 8,04E-07 3,01E+00 1,32E-07 1,95E+01 4,18E-07 4,50E+01 5,31E-07 

24 14.949 3.688 Druten, Molenhoek 1,41E-06 0410 9,87E+02 9,72E-05 3,91E+02 1,59E-05 2,54E+03 5,05E-05 5,84E+03 6,41E-05 

25 18.085 4.817 Dreumel, Alphen 2,12E-06 0506 1,36E+03 1,33E-04 5,41E+02 2,19E-05 3,50E+03 6,94E-05 8,08E+03 8,81E-05 

26 19.367 4.705 Dreumel, Appeltern 1,30E-05 0507 9,07E+03 9,48E-04 3,59E+03 1,55E-04 2,33E+04 4,93E-04 5,36E+04 6,26E-04 

27 22.372 5.379 Dreumel, Heumen 4,50E-07 0508 3,48E+02 3,67E-05 1,38E+02 6,01E-06 8,94E+02 1,91E-05 2,06E+03 2,42E-05 

28 28.283 6.912 Dreumel, Sluis Heumen 3,11E-09 0509 2,43E+00 2,47E-07 9,62E-01 4,06E-08 6,23E+00 1,29E-07 1,44E+01 1,63E-07 

29 12.803 3.226 Dreumel, Molenhoek 2,25E-07 0510 1,39E+02 1,28E-05 5,51E+01 2,10E-06 3,57E+02 6,66E-06 8,23E+02 8,45E-06 

30    2,77E-04 Maximaal_Scenario 2,56E+05 3,17E-02 1,01E+05 5,20E-03 6,56E+05 1,65E-02 1,51E+06 2,09E-02 

Tabel 29: Overzicht schade en slachtoffers top 50 scenario’s. 
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Bijlage H Risicobijdrage overstromingsscenario’s 

Overstromingsscenario Scenariokans  

 

(per jaar) 

Economisch 

risico 

(€ / jaar) 

Bijdrage 

economisch 

risico 

Cumulatief 

economisch 

risico 

Druten 1/600 1,07E+07 50,2% 50,2% 

Weurt 1/1.800 3,78E+06 17,7% 67,9% 

Weurt, Appeltern 1/9.500 7,80E+05 3,6% 71,5% 

Druten, Appeltern 1/12.500 5,71E+05 2,7% 74,2% 

Dreumel 1/13.400 4,60E+05 2,2% 76,4% 

SluisWeurt, Heumen 1/18.700 4,46E+05 2,1% 78,4% 

SluisWeurt, Appeltern 1/18.900 4,25E+05 2,0% 80,4% 

SluisWeurt 1/18.500 3,83E+05 1,8% 82,2% 

Alphen 1/2.700 2,53E+05 1,2% 83,4% 

SluisWeurt, Molenhoek 1/38.800 1,87E+05 0,9% 84,3% 

Druten, Alphen 1/36.000 1,82E+05 0,9% 85,1% 

Weurt, Heumen 1/44.800 1,77E+05 0,8% 85,9% 

Weurt, Alphen 1/55.400 1,30E+05 0,6% 86,6% 

SluisWeurt, Alphen 1/68.500 1,08E+05 0,5% 87,1% 

Dreumel, Appeltern 1/77.100 8,96E+04 0,4% 87,5% 

Appeltern 1/17.400 8,53E+04 0,4% 87,9% 

Druten, Heumen 1/412.100 1,88E+04 0,1% 88,0% 

Dreumel, Alphen 1/472.700 1,35E+04 0,1% 88,0% 

SluisWeurt, SluisHeumen 1/648.800 1,24E+04 0,1% 88,1% 

Druten, Molenhoek 1/707.200 9,76E+03 0,0% 88,1% 

Weurt, Molenhoek 1/824.600 8,91E+03 0,0% 88,2% 

Dreumel, Heumen <1/1.000.000 3,44E+03 0,0% 88,2% 

Dreumel, Molenhoek <1/1.000.000 1,37E+03 0,0% 88,2% 

Heumen <1/1.000.000 3,26E+02 0,0% 88,2% 

Molenhoek <1/1.000.000 1,87E+02 0,0% 88,2% 

SluisHeumen <1/1.000.000 1,06E+02 0,0% 88,2% 

Weurt, SluisHeumen <1/1.000.000 8,90E+01 0,0% 88,2% 

Druten, SluisHeumen <1/1.000.000 7,52E+01 0,0% 88,2% 

Dreumel, SluisHeumen <1/1.000.000 2,40E+01 0,0% 88,2% 

Rest 1/3.600 2,52E+06 11,8% 100,0% 

Totaal  2,14E+07 100,0%  

Tabel 30: Bijdrage overstromingsscenario’s aan het economisch overstromingsrisico gesorteerd 

op risicobijdrage 
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Overstromingsscenario Scenariokans 

 

(per jaar) 

Slachtoffer 

risico 

(aantal / jr) 

Bijdrage 

slachtoffer 

risico 

Cumulatief 

slachtoffer 

risico 

Druten 1/600 2,59E-01 48,7% 48,7% 

Weurt 1/1.800 9,38E-02 17,6% 66,3% 

Weurt, Appeltern 1/9.500 2,07E-02 3,9% 70,2% 

Druten, Appeltern 1/12.500 1,47E-02 2,8% 73,0% 

SluisWeurt, Heumen 1/18.700 1,12E-02 2,1% 75,1% 

Dreumel 1/13.400 1,07E-02 2,0% 77,1% 

SluisWeurt, Appeltern 1/18.900 1,03E-02 1,9% 79,0% 

SluisWeurt 1/18.500 8,66E-03 1,6% 80,7% 

Weurt, Heumen 1/44.800 4,65E-03 0,9% 81,5% 

Druten, Alphen 1/36.000 4,38E-03 0,8% 82,4% 

SluisWeurt, Molenhoek 1/38.800 4,25E-03 0,8% 83,2% 

Alphen 1/2.700 3,89E-03 0,7% 83,9% 

Weurt, Alphen 1/55.400 3,38E-03 0,6% 84,5% 

SluisWeurt, Alphen 1/68.500 2,44E-03 0,5% 85,0% 

Dreumel, Appeltern 1/77.100 2,22E-03 0,4% 85,4% 

Appeltern 1/17.400 1,63E-03 0,3% 85,7% 

Druten, Heumen 1/412.100 4,86E-04 0,1% 85,8% 

Dreumel, Alphen 1/472.700 3,13E-04 0,1% 85,9% 

SluisWeurt, SluisHeumen 1/648.800 2,97E-04 0,1% 85,9% 

Druten, Molenhoek 1/707.200 2,28E-04 0,0% 86,0% 

Weurt, Molenhoek 1/824.600 2,14E-04 0,0% 86,0% 

Dreumel, Heumen <1/1.000.000 8,60E-05 0,0% 86,0% 

Dreumel, Molenhoek <1/1.000.000 3,00E-05 0,0% 86,0% 

Heumen <1/1.000.000 6,89E-06 0,0% 86,0% 

Weurt, SluisHeumen <1/1.000.000 2,30E-06 0,0% 86,0% 

Molenhoek <1/1.000.000 2,25E-06 0,0% 86,0% 

Druten, SluisHeumen <1/1.000.000 1,88E-06 0,0% 86,0% 

SluisHeumen <1/1.000.000 1,84E-06 0,0% 86,0% 

Dreumel, SluisHeumen <1/1.000.000 5,80E-07 0,0% 86,0% 

Rest 1/3.600 7,43E-02 14,0% 100,0% 

Totaal  5,32E-01 100,0%  

Tabel 31: Bijdrage overstromingsscenario’s aan het slachtofferrisico gesorteerd op 

risicobijdrage. 
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Bijlage I Faalkansen per faalmechanisme na gerichte maatregelen 

In Tabel 32 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. 

 

Stap Vak Versterking voor 

faalmechanisme 

Dijken  

Overloop/ 

golfoverslag 

Dijken 

Macrostabiliteit 

binnenwaarts 

Dijken  

Opbarsten en 

piping 

Dijken         

Falen bekleding 

en erosie 

Kunstwerken 

gecombineerd 

Overstromings-

kans (per jaar) 

0   5,95E-04 7,94E-05 3,05E-03 1,77E-05 3,19E-04 3,49E-03 

1 41.223.241.W Opbarsten en piping 5,95E-04 7,94E-05 2,54E-03 1,77E-05 3,19E-04 3,00E-03 

2 41.129.139.W Opbarsten en piping 5,95E-04 7,94E-05 2,19E-03 1,77E-05 3,19E-04 2,65E-03 

3 41.241.261.W Opbarsten en piping 5,95E-04 7,94E-05 1,87E-03 1,77E-05 3,19E-04 2,36E-03 

4 41.350.373.W Opbarsten en piping 5,95E-04 7,94E-05 1,66E-03 1,77E-05 3,19E-04 2,17E-03 

5 41.061.085.W Opbarsten en piping 5,95E-04 7,94E-05 1,54E-03 1,77E-05 3,19E-04 2,08E-03 

6 41.085.103.W Opbarsten en piping 5,95E-04 7,94E-05 1,32E-03 1,77E-05 3,19E-04 1,88E-03 

7 41.103.120.W Opbarsten en piping 5,95E-04 7,94E-05 1,05E-03 1,77E-05 3,19E-04 1,59E-03 

8 41.290.311.W Opbarsten en piping 5,95E-04 7,94E-05 9,21E-04 1,77E-05 3,19E-04 1,51E-03 

9 41.196.212.W Opbarsten en piping 5,95E-04 7,94E-05 7,21E-04 1,77E-05 3,19E-04 1,33E-03 

10 41.159.172.W Opbarsten en piping 5,95E-04 7,94E-05 5,21E-04 1,77E-05 3,19E-04 1,14E-03 

11 41.273.290.W Opbarsten en piping 5,95E-04 7,94E-05 4,17E-04 1,77E-05 3,19E-04 1,06E-03 

12 41.145.156.W Opbarsten en piping 5,95E-04 7,94E-05 3,26E-04 1,77E-05 3,19E-04 9,86E-04 

13 41.061.085.W Overloop/golfoverslag 5,69E-04 7,94E-05 3,26E-04 1,77E-05 3,19E-04 9,77E-04 

14 41.350.373.W Overloop/golfoverslag 5,45E-04 7,94E-05 3,26E-04 1,77E-05 3,19E-04 9,69E-04 

Tabel 32: Overzicht faalkansen (per jaar) en overstromingskans (per jaar) voor de 14 maatregelen met de grootste invloed op de overstromingskans. 
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Figuur 62: Faalkansen (bèta) per faalmechanisme en per vak geordend op grootte van de faalkans op vakniveau voor dijkring 41 na 12 gerichte maatregelen (Waal).
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Bijlage J Risicobijdrage overstromingsscenario’s na 

gerichte maatregelen  

Overstromingsscenario Scenariokans  

 

(per jaar) 

Economisch 

risico 

(€ / jaar) 

Bijdrage 

economisch 

risico 

Cumulatief 

economisch 

risico 

Weurt 1/15.200 4,74E+05 11,3% 20,4% 

SluisWeurt, Heumen 1/18.900 4,43E+05 10,6% 64,9% 

Appeltern 1/9.200 4,30E+05 10,3% 41,3% 

SluisWeurt, Appeltern 1/19.300 4,14E+05 9,9% 54,3% 

Weurt, Appeltern 1/18.000 4,11E+05 9,8% 80,5% 

SluisWeurt 1/18.500 3,82E+05 9,1% 9,1% 

Alphen 1/2.400 2,85E+05 6,8% 31,0% 

SluisWeurt, Molenhoek 1/40.700 1,78E+05 4,3% 69,4% 

Dreumel 1/45.700 1,35E+05 3,2% 24,2% 

SluisWeurt, Alphen 1/59.600 1,24E+05 3,0% 44,4% 

Weurt, Heumen 1/76.300 1,04E+05 2,5% 83,0% 

Dreumel, Appeltern 1/80.800 8,55E+04 2,0% 86,6% 

Dreumel, Heumen 1/99.400 7,68E+04 1,8% 88,5% 

Weurt, Alphen 1/136.000 5,29E+04 1,3% 70,7% 

Druten 1/290.600 2,32E+04 0,6% 21,0% 

Druten, Heumen 1/349.000 2,22E+04 0,5% 84,4% 

Druten, Appeltern 1/449.400 1,59E+04 0,4% 83,8% 

SluisWeurt, SluisHeumen 1/676.700 1,19E+04 0,3% 65,2% 

Weurt, SluisHeumen 1/800.900 1,01E+04 0,2% 83,2% 

Dreumel, Alphen 1/694.100 9,18E+03 0,2% 84,6% 

Weurt, Molenhoek <1/1.000.000 6,76E+03 0,2% 83,4% 

Heumen <1/1.000.000 4,44E+03 0,1% 41,4% 

Druten, Alphen <1/1.000.000 1,62E+03 0,0% 83,4% 

Dreumel, Molenhoek <1/1.000.000 1,29E+03 0,0% 88,5% 

Druten, Molenhoek <1/1.000.000 2,91E+02 0,0% 84,4% 

Molenhoek <1/1.000.000 2,81E+02 0,0% 41,4% 

SluisHeumen <1/1.000.000 2,09E+02 0,0% 41,4% 

Dreumel, SluisHeumen <1/1.000.000 1,98E+01 0,0% 88,5% 

Druten, SluisHeumen <1/1.000.000 1,84E+01 0,0% 84,4% 

Rest 1/18.900 4,82E+05 11,5% 100,0% 

Totaal  4,19E+06 100,0%  

Tabel 33: Bijdrage overstromingsscenario’s aan het economisch overstromingsrisico gesorteerd 

op risicobijdrage na gerichte maatregelen. 
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Overstromingsscenario Scenariokans 

 

(per jaar) 

Slachtoffer 

risico 

(aantal / jr) 

Bijdrage 

slachtoffer 

risico 

Cumulatief 

slachtoffer 

risico 

Weurt 1/15.200 4,74E+05 11,3% 11,3% 

SluisWeurt, Heumen 1/18.900 4,43E+05 10,6% 21,9% 

Appeltern 1/18.000 4,30E+05 10,3% 32,2% 

SluisWeurt, Appeltern 1/19.300 4,14E+05 9,9% 42,1% 

Weurt, Appeltern 1/9.200 4,11E+05 9,8% 51,9% 

SluisWeurt 1/18.500 3,82E+05 9,1% 61,0% 

Alphen 1/2.400 2,85E+05 6,8% 67,9% 

SluisWeurt, Molenhoek 1/40.700 1,78E+05 4,3% 72,1% 

Dreumel 1/45.700 1,35E+05 3,2% 75,3% 

SluisWeurt, Alphen 1/59.600 1,24E+05 3,0% 78,3% 

Weurt, Heumen 1/76.300 1,04E+05 2,5% 80,8% 

Dreumel, Appeltern 1/80.800 8,55E+04 2,0% 82,8% 

Dreumel, Heumen 1/99.400 7,68E+04 1,8% 84,7% 

Weurt, Alphen 1/136.000 5,29E+04 1,3% 85,9% 

Druten 1/290.600 2,32E+04 0,6% 86,5% 

Druten, Heumen 1/349.000 2,22E+04 0,5% 87,0% 

Druten, Appeltern 1/449.400 1,59E+04 0,4% 87,4% 

SluisWeurt, SluisHeumen 1/676.700 1,19E+04 0,3% 87,7% 

Weurt, SluisHeumen 1/800.900 1,01E+04 0,2% 87,9% 

Dreumel, Alphen 1/694.100 9,18E+03 0,2% 88,1% 

Weurt, Molenhoek <1/1.000.000 6,76E+03 0,2% 88,3% 

Heumen <1/1.000.000 4,44E+03 0,1% 88,4% 

Druten, Alphen <1/1.000.000 1,62E+03 0,0% 88,4% 

Dreumel, Molenhoek <1/1.000.000 1,29E+03 0,0% 88,5% 

Druten, Molenhoek <1/1.000.000 2,91E+02 0,0% 88,5% 

Molenhoek <1/1.000.000 2,81E+02 0,0% 88,5% 

SluisHeumen <1/1.000.000 2,09E+02 0,0% 88,5% 

Dreumel, SluisHeumen <1/1.000.000 1,98E+01 0,0% 88,5% 

Druten, SluisHeumen <1/1.000.000 1,84E+01 0,0% 88,5% 

Rest 1/18.900 4,82E+05 11,5% 100,0% 

Totaal  4,19E+06 100,0%  

Tabel 34: Bijdrage overstromingsscenario’s aan het slachtofferrisico gesorteerd op 

risicobijdrage na gerichte maatregelen. 
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Bijlage K Overstromingsrisico voor en na gerichte 

maatregelen 

 
Figuur 63: Verwachtingswaarde van de economische schade per hectare per jaar. 

 

 
Figuur 64: Verwachtingswaarde van de economische schade per hectare per jaar na gerichte 

maatregelen. 
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Figuur 65: Verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers per hectare per jaar. 

 

 
Figuur 66: Verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers per hectare per jaar na gerichte 

maatregelen. 
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Figuur 67: Het plaatsgebonden risico (PR) in dijkring 41. 

 

 
Figuur 68: Het plaatsgebonden risico (PR) in dijkring 41 na gerichte maatregelen. 
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Figuur 69: Het lokaal individueel risico (LIR) in dijkring 41. 

 

 
Figuur 70: Het lokaal individueel risico (LIR) in dijkring 41 na gerichte maatregelen. 
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Bijlage L Colofon 

 

Uitgegeven door  

Rijkswaterstaat Waterdienst 

Projectbureau VNK2 

Postbus 17 

8200 AA Lelystad 

T. 0320 298411 

 

Betrokken beheerder 

Waterschap Rivierenland 

Contactpersoon: S. Kapinga 

 

Betrokken Provincie 

Provincie Gelderland 

Contactpersoon: J. Gudden 

 

Projectteam dijkring 41 

Projectleider: 

R. Vergouwe (DHV) 

 

Begeleiding vanuit het projectbureau: 

F.Havinga (projectbureau VNK2) 

 

Schematisatieteam: 

P.van der Scheer (DHV) 

M.van de Berg (DHV) 

R. Huting (DHV) 

 

Kwaliteitsborging 

Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) heeft een bijdrage geleverd aan de 

kwaliteitsborging van dit project. 
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