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Voorwoord

Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) analyseert voor 58 dijkringgebieden
het overstromingsrisico, uitgedrukt in economische schade en aantallen slachtoffers. In
dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde risicoanalyse voor
de categorie a-keringen van dijkringgebied 13A, IJburg Fase 1. Het detailniveau van
de 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 dijkringgebied 13A, dient het
niet te worden verward met een toetsrapport in het kader van de Waterwet. De in
VNK2 berekende overstromingskansen laten zich niet zonder meer vergelijken met de
wettelijk vastgelegde overschrijdingskansen van de waterstanden, die de primaire
keringen veilig moeten kunnen keren.
Bij het tot stand komen van de resultaten spelen de provincies en de beheerders een
belangrijke rol. 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 als extern
getoetst. Ten slotte heeft het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) de kwaliteit
van de analyses en rapportages steekproefsgewijs gecontroleerd.
Met de inzichten van VNK2 kunnen gericht maatregelen worden getroffen om
Nederland kostenefficiënt te beschermen tegen overstromingen. Op basis van de
resultaten kunnen voorstellen voor maatregelen in de meerlaagsveiligheid onderling
worden afgewogen, versterkingsmaatregelen uit het
hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP) worden geprioriteerd, aanvullende
gegevens gerichter worden ingewonnen en middelen en menskracht tijdens
hoogwatersituaties optimaler worden ingezet. Ten slotte vormen de resultaten van
VNK2 input voor de verschillende Deltadeelprogramma’s en de onderbouwing voor
nieuwe normering.
VNK2 is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Unie van
Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg, uitgevoerd door Rijkswaterstaat WVL
in nauwe samenwerking met waterkeringbeheerders, provincies, kennisinstituten en
ingenieursbureaus.
Graag wil ik alle betrokkenen bedanken voor de constructieve bijdrage en de plezierige
samenwerking.

Niels Roode
Projectmanager VNK2, Rijkswaterstaat WVL
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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. De rekenmethode van VNK2 maakt het mogelijk
overstromingskansen te berekenen. Door het combineren van doorbraakkansen,
overstromingswijzen en gegevens betreffende bewoning en bedrijvigheid (de
gevolgen), kan een beeld worden gegeven van het overstromingsrisico. Met een goed
beeld van het overstromingsrisico en de effectiviteit van maatregelen kunnen beter
onderbouwde keuzes worden gemaakt ten aanzien van investeringen in
waterveiligheid.
Voor u ligt de rapportage van de analyse van dijkringgebied 13A, IJburg Fase 1.
Dijkring 13A: IJburg Fase 1
Dijkringgebied 13A is een van de jongste dijkringen in Nederland. Het bestaat uit
meerdere, kunstmatig aangelegde, eilanden in de gemeente Amsterdam.
Dijkringgebied 13A wijkt op meerdere manieren af van een ‘standaard’ dijkring. Bij
een standaard dijkringgebied wordt het achterland, waarvan het maaiveld normaliter
lager ligt dan de dijk zelf, beschermd tegen het buitenwater door een waterkering.
Indien deze waterkering faalt, vindt er een overstroming plaats. Afhankelijk van waar
de dijkring faalt, overstroomt een gebied, wat leidt tot economische schade en
mogelijk ook slachtoffers. De eilanden van IJburg zijn kunstmatig aangelegd door het
opspuiten van grote hoeveelheden zand. Dit resulteert in een eiland met een maaiveld
niveau tussen NAP+ 1,5 en NAP+ 2,0 meter.
Dijkringgebied 13A heeft, volgens de Waterwet, een normfrequentie van 1/4.000 per
jaar. Dat is de frequentie van de waterstand (toetspeil) die nog veilig gekeerd moet
kunnen worden. De dijkring wordt belast door het buitenwater Markermeer. Het
toetspeil varieert van NAP+ 0,7 meter tot NAP+ 0,8 meter. Omdat de vorm van het
dijkringgebied afwijkt van een ‘standaard’ dijkringgebied, mede gelet op het hoge
maaiveldniveau ten opzichte van het toetspeil, is het niet mogelijk dat alle
faalmechanismen optreden. Voor dijkringgebied 13A is alleen gekeken naar het
faalmechanisme overloop en golfoverslag. Voor de overige faalmechanismen is
beredeneerd dat falen niet mogelijk is omdat het aandrijfmechanisme voor het
faalmechanisme ontbreekt of omdat er simpelweg geen bres kan ontstaan.
Het dijkringgebied bestaat uit een viertal eilanden: Steigereiland, Haveneiland,
Rieteiland West en Rieteiland Oost. Figuur 3 (2.1.1) toont de geografische ligging van
IJburg Fase 1 en de vier eilanden. In het ontwerp en de aanleg van IJburg Fase 1 is
rekening gehouden met extra toeslagen en een eventuele meerpeilverhoging van
0,2 meter. De combinatie van een robuuste waterkering/oeververdediging plus een
hoog maaiveldniveau over de gehele oppervlakte van de eilanden zorgt ervoor dat de
kans op een overstroming (1/750.000 per jaar) en de gevolgen van een overstroming
(economische risico: < 10 €/ha per jaar, slachtofferrisico: 10^-8 per jaar voor zowel
plaatsgebonden risico als lokaal individueel risico) verwaarloosbaar klein zijn. Hierbij is
rekening gehouden met de vigerende hydraulische belastingen waarin als uitgangspunt
wordt gehanteerd dat IJburg Fase 2 eveneens is aangelegd. In de actuele situatie is
Fase 2 van IJburg nog niet gerealiseerd. Uit een gevoeligheidsanalyse blijkt dat de
faalkans van IJburg Fase 1 aanzienlijk (meer dan een factor 1000) toeneemt indien
Fase 2 niet is aangelegd. Indien Fase 2 van IJburg niet wordt gerealiseerd dan ligt het
overstromingsrisico voor het dijkringgebied in economisch risico tussen 10 en 5.000
€/ha./jaar. Het overstromingsrisico voor het dijkringgebied uitgedrukt in
plaatsgebonden risico is ook in deze situatie kleiner dan 10^-8 per jaar en voor het
lokaal individueel risico ook kleiner dan 10^-8 per jaar.
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De dijkring bestaat uit ruim 12 km categorie a-kering en bevat geen categorie ckeringen. Hiermee wordt in totaal een gebied van 185 hectare beschermd, verdeeld
over de eilanden: Steigereiland (40 ha.), Haveneiland (132 ha.), Rieteiland West (5
ha.) en Rieteiland Oost (8 ha.).
Resultaten
VNK2 geeft een beeld van de overstromingskansen, gevolgen en risico’s voor een
dijkringgebied. De veiligheidsbenadering in VNK2 is daarmee anders dan die in de
toetsing in het kader van de Waterwet. De in VNK2 berekende overstromingskansen
laten zich niet zonder meer vergelijken met de wettelijk vastgelegde
overschrijdingskansen van de waterstanden die de primaire keringen veilig moeten
kunnen keren (zie paragraaf 1.3). VNK2 geeft een schatting van de overstromingskans
van het dijkringgebied. Een ander verschil met de toetsing is dat in VNK2 ook de
economische schade en slachtoffers door overstroming en de bijbehorende risico’s in
beeld worden gebracht.
Overstromingskans
De berekende overstromingskans voor de categorie a-kering van het dijkringgebied is
1/750.000 per jaar. Dit is de kans dat zich ergens achter de categorie a-kering een
overstroming voordoet. Zoals eerder beschreven is het dijkringgebied anders dan een
‘standaard’ dijkringgebied. Een overstroming zal niet worden veroorzaakt door een
bres, omdat het gehele eiland hoog is gelegen. Een overstroming in het dijkringgebied
kent twee oorzaken: 1) de waterkering is te laag, waardoor er bij een bepaalde
waterstand water over de waterkering kan stromen, of 2) voor het noordelijke
gedeelte van IJburg Fase 1 is de golfbelasting zo groot dat er golfoverslag optreedt,
wat er voor zorgt dat water naar het lagere gedeelte van IJburg Fase 1 kan stromen
en getypeerd kan worden als wateroverlast.
Overstromingsrisico
Het overstromingsrisico voor het dijkringgebied in economisch risico is kleiner dan
10 €/ha per jaar. Het overstromingsrisico voor het dijkringgebied uitgedrukt in
plaatsgebonden slachtofferrisico is 10^-8 per jaar en voor het lokaal individueel risico
ook 10^-8 per jaar. Dit wordt veroorzaakt door de kleine overstromingskans en door
de beperkte gevolgen die daarbij kunnen optreden. Een overstroming, een hogere
waterstand dan het eiland, zal resulteren in kleine waterdiepte, stroomsnelheden en
stijgsnelheden. Hierdoor is de kans op slachtoffers dan ook verwaarloosbaar klein
evenals de verwachtingswaarde van de economische schade.
In een gevoeligheidsanalyse is tevens het risico geanalyseerd indien wordt besloten
het meerpeil in het Markermeer te laten stijgen tot 1 meter boven het huidige
meerpeil. Hieruit volgt dat met name de kans aanzienlijk stijgt naar groter dan
1/100 per jaar, maar de gevolgen beperkt blijven. Het economische risico per eiland
varieert van 10€/ha per jaar tot 5.000€/ha per jaar. Het plaatsgebonden
slachtofferrisico en het lokaal individueel risico blijven kleiner dan 10^-8 per jaar.
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Technische samenvatting

Dit rapport beschrijft de resultaten van de risicoanalyse die is verricht voor
dijkringgebied 13A IJburg Fase 1 in het kader van het project Veiligheid Nederland in
Kaart 2 (VNK2). In deze technische samenvatting worden de berekeningsresultaten
besproken en wordt in hoofdlijnen beschreven op welke uitgangspunten en aannamen
deze resultaten berusten. De analyse door VNK2 omvat de volgende stappen:
De schematisatie van de dijkring
De primaire waterkering van de dijkring bestaat, op dit moment, uit vier eilanden. Per
eiland is een aaneengesloten stelsel van dijken en kunstwerken aanwezig. In de
risicoanalyse is alleen de primaire categorie a-kering van de dijkring beschouwd.
Binnen de dijkring zijn wel kunstwerken aanwezig, maar er was geen aanleiding om
deze nader te analyseren. Een overzicht van de dijkvakken in dijkring 13A is gegeven
in Tabel 1.
Tabel 1: De vakindeling van dijkring 13A

Dijken

Totale lengte
Aantal dijkvakken

Kunstwerken

12.034 meter
13

Gemiddelde lengte dijkvak

985 meter

Totaal aantal kunstwerken

5

Aantal beschouwde kunstwerken

0

De berekening van faalkansen
In de berekening van de faalkansen is alleen gerekend met het faalmechanisme
overloop en golfoverslag en de vigerende hydraulische randvoorwaarden (HR2006 cq.
TMR2006, met daarin als uitgangspunt dat geheel IJburg, zowel Fase 1 als Fase 2, is
aangelegd). De berekende faalkans is gegeven in Tabel 2.
Tabel 2: Berekende faalkans voor het faalmechanisme overloop en golfoverslag

Type
waterkering

Faalmechanisme

Dijk

Overloop en golfoverslag

Overstromingskans

Faalkans
(per jaar)
1,33E-06
1,33E-06

Voor de overige faalmechanismen binnen VNK2, opbarsten en piping, beschadiging
bekleding en erosie dijklichaam, macrostabiliteit binnenwaarts en kunstwerken is
beredeneerd dat deze niet kunnen optreden.
Omdat het toetspeil lager is dan het maaiveld ontbreekt er een aandrijving voor het
faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts. Zelfs bij hogere waterstanden zal dit
faalmechanisme niet optreden omdat er geen binnentalud is die onstabiel kan worden.
Het faalmechanisme opbarsten en piping zal niet optreden, omdat er vanwege het
hooggelegen maaiveld geen aandrijvende belasting zal zijn. Piping zou kunnen
optreden in de omgekeerde richting, bij extreem lage waterstanden op het
Markermeer, waardoor een pipe van binnen naar buiten zou kunnen ontstaan. Dit zal
dus alleen optreden bij laagwater en daardoor niet resulteren in een overstroming. De
bekleding van de waterkering kan falen echter voordat er daadwerkelijk falen, optreedt
door het eroderen van het dijklichaam zou dit moeten betekenen dat het gehele eiland
is weg geërodeerd.

3

De gevolgen van het falen van een kunstwerk zijn eigenlijk identiek aan het bezwijken
van een dijkvak. Door het falen van een kunstwerk zouden de watergangen van IJburg
Fase 1 kunnen vollopen. Omdat het maaiveld van IJburg Fase 1 relatief hoog ligt zijn
de gevolgen van het bezwijken van een kunstwerk echter niet anders dan wanneer er
een dijkvak bezwijkt. Er is daarom afgezien van een nadere beschouwing van de
kunstwerken van IJburg Fase 1.
De grootste bijdrage aan de overstromingskans wordt geleverd door dijkvak 10. Dit is
het dijkvak op het zuiden van het Steigereiland. De kruinhoogte van de
oeververdediging is hier het laagst. Op basis van het falen door overloop treedt hier de
grootste faalkans op.
De berekening van de gevolgen
Bij de berekening van de gevolgen van een overstroming is geen gebruik gemaakt van
overstromingsberekeningen. De overstromingsberekeningen zijn niet gemaakt
vanwege de beperkte meerwaarde die dat oplevert ten opzichte van andere
dijkringgebieden waar overstromingsberekeningen nodig zijn om de gevolgen te
bepalen.
Voor het dijkringgebied is gekeken naar de optredende waterstand in het
dijkringgebied behorende bij een gegeven buitenwaterstand. Het dijkringgebied
bestaat feitelijk uit vier ringdelen, namelijk de vier eilanden. Voor deze vier eilanden
maakt het grofweg niet uit waar de overstroming begint, de uiteindelijke gevolgen in
slachtoffers en schadebedragen zal nagenoeg gelijk zijn. Bij elk ringdeel hoort een
dominant dijkvak. Dit dijkvak is het dijkvak met de laagste kruinhoogte, wat gelijk
staat aan de grootste faalkans. Deze zal bij een gegeven waterstand als eerste
overstromen. In de analyse van de gevolgen is gekeken wat de optredende
overstromingswaterdiepte zal zijn behorende bij deze maatgevende dijkvakken.
De berekening van het overstromingsrisico
Op basis van de rekenregels die gehanteerd worden in het schade- en slachtoffer
model HIS-SSM, is gekeken naar het mogelijke aantal slachtoffers en de
verwachtingswaarde van de economische schade.
Het slachtofferrisico kan worden uitgedrukt in het plaatsgebonden risico en het lokaal
individueel risico. Voor het dijkringgebied geldt dat zowel het LIR als het PR kleiner
zijn dan 10^-8 per jaar, dit is de laagste categorie. Dit komt voort uit het feit dat bij
de verwachte overstromingseigenschappen (lage waterstand, lage stijgsnelheid en
lage stroomsnelheid) er geen slachtoffers kunnen vallen.
De verwachtingswaarde van het economische risico is de vermenigvuldiging van de
kans met de gevolgen. Hierbij zijn de gevolgen gedefinieerd als schadecategorieën met
daaraan gekoppeld een maximaal schadebedrag per eenheid. De verwachtingswaarde
van de economische schade wordt uitgedrukt in euro’s per hectare per jaar. Door de
relatief zeer geringe overstromingskans van het dijkringgebied (1/750.000 per jaar) is
de verwachtingswaarde van de economische schade verwaarloosbaar klein: < 10
€/ha./jaar.
Gevoeligheidsanalyses
Voor de dijkring zijn twee gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. In de eerste analyse zijn
de effecten op de overstromingskans en het overstromingsrisico bepaald als het
Markermeerpeil wordt verhoogd met één meter.
De overstromingskans van het dijkringgebied stijgt van 1/750.000 per jaar naar groter
dan 1/100 per jaar. Het maatgevende dijkvak is dijkvak 10. Wanneer besloten wordt
het meerpeil van het Markermeer te laten stijgen tot 1 meter boven het huidige
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meerpeil dan wordt het nieuwe toetspeil NAP+ 1,8 meter. De kruinhoogte van dijkvak
10 is ligt tussen NAP+ 1,35 en NAP+ 1,40 m.
Het verwachte aantal slachtoffers bij een verhoogd meerpeil verandert niet tot
nauwelijks. De uiteindelijke waterdiepte bij een overstroming wordt wel groter. De
eigenschappen van de overstroming veranderen namelijk niet significant. Een
overstroming zal zich nog steeds laten kenmerken door water dat over het eiland
stroomt, waarna de waterstand langzaam toeneemt met een lage stroomsnelheid en
lage stijgsnelheid. Op basis van de rekenregels in de schade- en slachtoffer module
van HIS-SSM is de verwachting dat er geen slachtoffers vallen en dat het
plaatsgebonden risico en lokaal individueel risico uitvallen in de laagste klassering
kleiner dan < 10^-8 per jaar.
De verwachtingswaarde van de economische schade verandert wel, doordat de
overstromingskans aanzienlijk groter wordt. Voor de verwachtingswaarde van de
economische schade is gekeken naar de vier ringdelen/eilanden, hierbij is het
Steigereiland verdeeld in Steigereiland Noord (Noordbuurt en Waterbuurt) en
Steigereiland Zuid (Zuidbuurt). Op basis van de te bouwen huizen, het maximale
schadebedrag behorende bij een eengezinswoning, de schadefactor behorende bij een
waterstand van 0,5 meter en de dominante faalkans per ringdeel is het schadebedrag
in euro per hectare per jaar geschat. De grootste verwachtingswaarde van de
economische schade hoort bij Steigereiland Zuid en het Haveneiland. Hier valt de
verwachtingswaarde in de hoogste klasse (> 5.000€/ha./jaar) indien het
Markermeerpeil met één meter wordt verhoogd.
Als tweede gevoeligheidsanalyse is voor het meest noordoostelijk gelegen dijkvak de
faalkans bepaald indien IJburg Fase 2 niet is aangelegd. De in eerste instantie
berekende faalkansen (zoals ook in dit rapport zijn opgenomen) zijn gebaseerd op de
vigerende hydraulische randvoorwaarden. Hierin is als uitgangspunt genomen dat
IJburg geheel is aangelegd, zowel IJburg Fase 1 als IJburg Fase 2. Indien fase 2 niet is
aangelegd ligt met name dijkvak 2 minder beschut en zal de golfbelasting bij wind uit
noordoostelijke richting toenemen. De faalkans van dit dijkvak neemt in dat geval toe
tot 1/4.400 per jaar. Aangezien het gehele achterland ook hoog gelegen is zal er dan
nog steeds geen sprake zijn van een dijkdoorbraak, maar er kan wel overlast worden
ondervonden door golfoverslag. De faalkans hangt daarbij af van de hoeveelheid
overslaand water dat als acceptabel wordt verondersteld.
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1.1

Inleiding

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 goed
worden berekend. Tegenwoordig kan dat wel.
Door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW), tegenwoordig
Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) genaamd, 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 Veiligheid Nederland in Kaart (VNK1)
uitgevoerd en zijn wederom verbeteringen in het instrumentarium doorgevoerd. In
2006 is vervolgens het project VNK2 van start gegaan. VNK2 brengt het
overstromingsrisico in Nederland in beeld. De inzichten die zij daarbij opdoet 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 RWS WVL in opdracht van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, de Unie van Waterschappen (UvW) en het Interprovinciaal
overleg (IPO). Voor de uitvoering van de feitelijke berekeningen is het Projectbureau
VNK2 opgericht. Het Projectbureau werkt samen met waterschappen en provincies, en
wordt daarbij ondersteund door ingenieursbureaus. De kennisinstituten van Nederland
dragen bij aan de verdere methodiekontwikkeling en de operationalisering van het
analyse-instrumentarium. Het ENW controleert steekproefsgewijs de kwaliteit van de
analyses en rapportages.
Het project VNK2 berekent de kansen op en de gevolgen van overstromingen en
berekent door beide te combineren het overstromingsrisico.
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 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 een analyse uit voor 55 dijkringgebieden en 3 Maaskaden.
Binnen het project VNK2 worden alleen de categorie a-keringen kwantitatief
geanalyseerd. De bijdrage aan de overstromingskans en overstromingsrisico’s van
overige keringen (categorie b-, c- en d-keringen) worden alleen kwalitatief
aangegeven.
VNK2 geeft inzicht in de betrouwbaarheid van de waterkeringen, identificeert de
zwakke plekken, berekent het overstromingsrisico en geeft mogelijkheden aan om dit
risico te verkleinen. VNK2 levert basisinformatie voor politiek-maatschappelijke
afwegingen ten aanzien van investeringen in de waterveiligheid van Nederland.
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1.3

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

•

•

1.4

Een overschrijdingskans uit de Waterwet is een normwaarde. 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. De conditie van een
waterkering kan afwijken van de norm, zowel in positieve als negatieve zin.
Een overstromingskans is de kans dat zich in een dijkring daadwerkelijk een
overstroming voordoet. Een overstromingskans geeft dus een beeld van de
conditie van de hele dijkring.
Een overschrijdingskans heeft alleen betrekking op de hydraulische belastingen
(waterstanden).
Om een overstromingskans te kunnen berekenen moeten ook de onzekerheden
ten aanzien van de sterkte-eigenschappen van waterkeringen expliciet worden
meegenomen.
Bij de toetsing in het kader van de Waterwet wordt per dijkvak berekend of een
waterkering het toetspeil, behorend bij de overschrijdingskans, veilig kan keren.
De overstromingskans heeft betrekking op de hele dijkring. Bij het bepalen van
een overstromingskans moeten de faalkansen van alle dijkvakken worden
gecombineerd. Daarbij speelt ook de totale lengte van de kering een rol: hoe
langer een kering, hoe groter de kans dat zich ergens een zwakke plek bevindt. Dit
fenomeen wordt ook wel het lengte-effect genoemd.

Rekenmethode VNK2
In het project VNK2 worden overstromingsrisico’s berekend. Deze risico’s worden
bepaald door de kansen op de mogelijke overstromingsscenario’s te combineren met
de bijbehorende gevolgen van overstromingen. Voor een nadere toelichting op de
verschillende onderdelen van de risicoberekeningen wordt verwezen naar de
handleiding [ref 1]. In Figuur 1 zijn de stappen die achtereenvolgens worden gezet om
het overstromingsrisico te berekenen, schematisch weergegeven. In de daarop
volgende paragrafen worden deze verder verduidelijkt.
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Kansenspoor

Gevolgenspoor

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

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.

Vak 1

Ringdeel 2
Vak 3

Vak 5

Ringdeel 1
Vak 4

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

1
2
3
4
5
Combin

Faalkans per
faalmechanisme
Overloop
Piping
KansOver,1
KansPip,1
KansOver,2
KansPip,2
KansOver,3
KansPip,3
KansOver,4
KansPip,4
KansOver,5
KansPip,5
KansOver
KansPip

Faalkans per
vak
Kans1
Kans2
Kans3
Kans4
Kans5
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.
Stap 3
Bereken de scenariokansen op basis van de
kansen per vak. De scenariokansen zijn nodig
om de koppeling tussen kansen en gevolgen te
kunnen maken.

Scenario
1
2
3
Som

Scenariokans
Kans1
Kans2
Kans3
Kans

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.

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

Scenario 1 (zie stap 3)

Scenario 2 (zie stap 3)

Stap 3
Definieer scenario’s: een scenario wordt
gevormd door een unieke combinatie van
falende en niet falende ringdelen. De
scenarioset bevat alle mogelijke
overstromingsscenario’s.
Scenario
1
2
3

Ringdeel 1
Faalt
Faalt niet
Faalt

Ringdeel 2
Faalt niet
Faalt
Faalt

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

Stap 5
Bereken de schade en het slachtofferaantal
per scenario. Per scenario zullen de gevolgen
anders zijn.
Scenario
1
2
3

Schade
E1
E2
E3

Slachtoffers
N1
N2
N3

Risicoberekening
Bereken op basis van de scenariokansen en de gevolgen per scenario de verwachtingswaarden van de
schade en het aantal
Scenario
Scenariokans x Schade
Scenariokans x Slachtoffers
slachtoffers. Een
verwachtingswaarde is een
1
Kans1 x E1
Kans1 x N1
gewogen gemiddelde van alle
2
Kans2 x E2
Kans2 x N2
mogelijke uitkomsten, met
3
Kans3 x E3
Kans3 x N3
als gewichten de kansen op
Som
Verwachtingswaarde schade
Verwachtingswaarde slachtofferaantal
die waarden.
Figuur 1: De rekenmethode van VNK2
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1.4.1

‘Standaard’ dijkring
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 2). 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 faalmechanisme voor alle dijk-,
duinvakken en kunstwerken.

Figuur 2: 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. In paragraaf 3.3.1 wordt een
toelichting gegeven op de faalmechanismen die niet zijn meegenomen in de analyse.
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 situatie zal bezwijken. Anders gezegd: er is sprake van een kans dat de
waterkering in dat geval bezwijkt. Onzekerheden ten aanzien van belastingen en
sterkte-eigenschappen vormen dus de basis van de overstromingskans. Zouden
onzekerheden niet worden beschouwd dan is de kans dat een kering bezwijkt altijd nul
of één.
Op basis van de berekende faalkansen per vak/kunstwerk en per faalmechanisme kan
de kans worden berekend dat ergens een vak of kunstwerk faalt en een bres ontstaat.
1.4.2

Dijkringgebied 13A
Dijkringgebied 13A, IJburg Fase 1 is geenstandaard dijkring die kan worden opgevat
als een keten zoals in de vorige paragraaf is beschreven. Binnen een traditioneel
dijkringgebied beschermt de waterkering het achterliggende lager gelegen land tegen
een overstroming. In het geval van dit dijkringgebied is het achterliggende maaiveld
bijna overal relatief hooggelegen. Voor het dijkringgebied is dan ook afgeweken van de
standaard VNK2 rekenmethodiek. Om het overstromingsrisico te berekenen is toch
voor een deel vastgehouden aan het stroomschema in Figuur 1, al dan niet in een
aangepaste vorm. Het principe, het risico is de kans gecombineerd met het gevolg,
blijft namelijk gehandhaafd.
Kijkend naar het kansenspoor (zie Figuur 1) zijn alleen de faalkansen berekend voor
het faalmechanisme overloop en golfoverslag (stap 2 kansenspoor). De
overstromingskans van het dijkringgebied is daardoor gelijk aan de overstromingskans
voor het faalmechanisme overloop en golfoverslag.
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Kijkend naar het gevolgenspoor is het dijkringgebied (in feite ook) opgedeeld in
ringdelen, vergelijkbaar met de standaard dijkringen in Nederland. Een ringdeel is een
deel van de dijkring waarbinnen de locatie van de bres geen significante invloed heeft
op het overstromingspatroon en de optredende schade. Het dijkringgebied bestaat
namelijk uit vier eilanden. Deze eilanden worden gezien als een ringdeel
(Steigereiland, Haveneiland, Rieteiland-Oost, Rieteiland-West). Een overstroming van
het Rieteiland-Oost heeft bijvoorbeeld geen effect op het waterkerend vermogen van
het Rieteiland-West. Voor het Rieteiland-Oost en Rieteiland-West geldt dat de faalkans
voor het ringdeel gelijk is aan de faalkans voor het dijkvak. Deze eilanden worden
namelijk, afzonderlijk, gezien als één dijkvak.
Per eiland is gekeken naar het overstromingspatroon. Niet door middel van twee
dimensionale overstromingsberekeningen, zoals dit gebeurd in een normale VNK2
analyse, maar op basis van de frequentie van waterstanden en het daarbij behorende
gebied wat kan overstromen.
Op basis van de berekende faalkansen en overstromingsgevolgen per eiland is een
analyse gemaakt van het overstromingsrisico.
1.5

Leeswijzer
De analyse van het dijkringgebied is beschreven in dit dijkringrapport.
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het dijkringgebied. Dit hoofdstuk gaat onder
andere in op de inrichting en de hoogteligging, het watersysteem en de ligging van de
primaire waterkering. Ten slotte wordt de onderverdeling van de dijkvakken
besproken.
Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de berekende faalkansen per dijkvak, na een
korte toelichting op de beschouwde en niet-beschouwde faalmechanismen. De
berekende faalkansen zijn toegelicht.
In hoofdstuk 4 zijn op basis van de waterstanden de gevolgen van enkele mogelijke
overstromingen opgenomen. Hierbij is met name het gebied geanalyseerd dat bij een
bepaalde waterstand tot potentieel overstromingsgevoelig gebied behoort. In feite
worden hiermee de relatief laaggelegen delen geïdentificeerd.
Het overstromingsrisico is kwalitatief beschreven in hoofdstuk 5 en is een beknopt
overzicht van de combinatie van de overstromingskansen en de gevolgen.
In hoofdstuk 6 is het resultaat van de gevoeligheidsanalyses beschreven. Deze geeft
inzicht in de invloed van het Markermeerpeil en de hoogte ligging van de eilanden en
de invloed van de vigerende hydraulische randvoorwaarden waarbij aangenomen is dat
IJburg Fase 2 gerealiseerd is.
Hoofdstuk 7 geeft de conclusies weer van de risicoanalyse voor het dijkringgebied. Ten
slotte worden aanbevelingen gedaan voor het waarborgen en verder verkleinen van
het overstromingsrisico.
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2

Gebiedsbeschrijving en schematisatie

In dit hoofdstuk zijn de ligging en de kenmerken van dijkringgebied 13A IJburg Fase 1
beschreven. Daarnaast is de onderverdeling van de waterkering in vakken ten behoeve
van de faalkansberekeningen toegelicht.
2.1

Beschrijving dijkringgebied 13A, IJburg Fase 1

2.1.1

Gebiedsbeschrijving
De eerste ideeën voor IJburg dateren uit 1965. In dat jaar kwamen de architecten Van
den Broek en Bakema met hun Stad op Pampus. Op de eilanden in het IJmeer, tussen
het Zeeburgereiland en Pampus, zou plaats zijn voor een nieuwe wijk. Amsterdam
koos echter voor de Bijlmermeer en groeisteden als Purmerend en Almere.
Eind jaren tachtig verschenen de tekeningen voor Nieuw-Oost. Een goede verbinding
tussen woonwijken en de binnenstad van Amsterdam via het openbaar vervoer. Later
is deze naam Nieuw-Oost omgedoopt in IJburg.
In 1997 is er een correctief referendum geweest. Hierbij waren er meer tegen dan
voor stemmers, maar de drempel van het minimaal aantal tegenstemmers werd niet
bereikt. Hierdoor was er groen licht voor de aanleg van IJburg.
De eilanden zijn aangelegd met de zogenaamde ‘pannenkoekmethode’. Onder water
wordt het zand aangebracht met behulp van een sproeimethode, boven water wordt
het zand opgespoten. De benodigde hoeveelheid zand voor de eerste eilanden bedroeg
25 miljoen kubieke meter. Dit zand is gewonnen uit de vaargeulen van het
Markermeer.
Alle eilanden van IJburg worden in 2 fases aangelegd. Fase 1 is inmiddels gerealiseerd
en bestaat uit vier elanden, namelijk: het Steigereiland, het Haveneiland, het
Rieteiland-West en het Rieteiland-Oost. Figuur 3 geeft een bovenaanzicht van IJburg
Fase 1 zoals het op dit moment is. Figuur 4 toont het Steigereiland en Figuur 5 is een
luchtfoto van het Haveneiland. Fase 2 bestaat uit nog eens vier eilanden, namelijk:
Centrum Eiland, Strandeiland, Middeneiland en Buiteneiland. Fase 2 bevindt zich in de
planningsfase. Omdat VNK2 tot doel heeft om een beeld te geven van de
overstromingskansen, gevolgen en risico’s voor bestaande dijkringgebieden, blijft Fase
2 in de rest van dit rapport buiten beschouwing.
Uiteindelijk moet IJburg 18.000 woningen realiseren voor ongeveer 45.000 inwoners.
Op dit moment wonen er op de gerealiseerde eilanden ongeveer 15.500 inwoners
verdeeld over 7.800 wooneenheden (woningen in laag- en hoogbouw). Naar schatting
zullen er over vier jaar circa 18.000 inwoners op de vier bestaande eilanden wonen
(verdeeld over 9.300 wooneenheden).
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Figuur 3: Steigereiland, Haveneiland-West en Haveneiland-Oost, Rieteiland-West en Rieteiland-Oost

Figuur 4: Steigereiland – IJburg Fase 1. Bron: www.ijburg.nl
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Figuur 5: Haveneiland– IJburg Fase 1 – Dijkring 13A. bron: www.ijburg.nl

2.1.2

Beheerder
Het beheer van het watersysteem in en om IJburg Fase 1 wordt uitgevoerd door
Waternet. Waternet is de uitvoerende organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht en de Gemeente Amsterdam. Waternet beheert het watersysteem in delen van
Provincie Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland.
Als waterkeringbeheerder is AGV verplicht om elke zes jaar te toetsen of de
waterkering voldoet aan de Waterwet. In de derde landelijke toetsronde is er vanuit
gegaan dat de ontwerpen van de eilanden, die dateren uit het begin van deze eeuw,
zijn uitgevoerd met behulp van de vigerende leidraden en technische rapporten en dus
voldoen aan de wet. In de toetsing is gekeken naar: ongunstige veranderingen van de
geometrie, ongunstigere veranderingen in de hydraulische belasting en het eventueel
veranderen van de geldende toetsregels. Op basis van deze vuistregels en nadere
analyses is geconcludeerd dat de waterkering voldoet aan de Waterwet.

2.1.3

De primaire waterkering van het dijkringgebied
IJburg Fase 1 is geen traditioneel dijkringgebied. Een traditioneel dijkringgebied omvat
een dijk die een lager gelegen achterland beschermt tegen een bepaalde waterstand
van een rivier, meren of de zee. IJburg Fase 1 verschilt hierin, omdat het maaiveld
hoger ligt dan het toetspeil. Het toetspeil, dat is opgenomen in de hydraulische
randvoorwaarden 2006 [ref 9], is NAP+ 0,80 meter. Het gemiddelde maaiveld van het
dijkringgebied ligt tussen NAP+ 1,5 en NAP+ 2,0 meter. In de (vigerende)
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hydraulische randvoorwaarden [ref 9] is als uitgangspunt genomen dat zowel IJburg
Fase 1 als Fase 2 is aangelegd. Dat heeft op het toetspeil een beperkte impact, maar
indien de golfbelasting ook in rekening wordt gebracht neemt ook de impact toe, zie
de gevoeligheidsanalyse in paragraaf 6.2.
Normfrequentie
Voor de landaanwinning ten behoeve van de stadsuitbreiding IJburg Fase 1 is in 1997
bij Koninklijk Besluit door het Rijk concessie verleend aan de gemeente Amsterdam.
Met wijziging in 2002 van de Wet op de waterkering, vanwege de aanmerking van het
Markermeer als buitenwater, werd IJburg Fase 1 aangemerkt als dijkringgebied 13a
(Figuur 3) en kregen de (grotendeels nog aan te leggen) waterkeringen rond IJburg
Fase 1 de juridische status van primaire waterkering. Als normfrequentie is
1/4.000 per jaar vastgesteld.

Figuur 6: Kunstwerken dijkring 13A, IJburg Fase 1

In Figuur 3 is de ligging van de eilanden en de eilandnamen gegeven. In Figuur 6 zijn
de kunstwerken gegeven die liggen binnen de dijkring. In het navolgende is een korte
beschrijving gegeven per eiland.
Steigereiland
Steigereiland bestaat uit twee delen. Steigereiland-Noord heeft 1.589 meter
oeververdediging. Steigereiland-Zuid heeft 1.543 meter oeververdediging. Er zijn twee
kunstwerken, namelijk: Schutsluis Steigereiland (Sluis 0122) en Spuisluis
Steigereiland.
Haveneiland
Ten tijden van de derde landelijke toetsing was het westelijke gedeelte van het
Haveneiland al gerealiseerd. Het oostelijke gedeelte was grotendeels gerealiseerd,
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maar nog niet voltooid. Haveneiland-Oost was tijdens de derde landelijke toetsing nog
in aanbouw en is niet meegenomen in de beschouwing van de derde landelijke
toetsronde.
Het Haveneiland bestaat uit 5.839 meter oeververdediging. Er zijn drie kunstwerken,
namelijk: Schutsluis Haveneiland-West (Sluis 0121), Sluis Haveneiland en Sluis
Haveneiland-Oost (sluis 0124).
Rieteiland-West
Rieteiland-West bestaat uit 1.527 meter oeververdediging. Er zijn geen waterkerende
kunstwerken.
Rieteiland-Oost
Rieteiland-Oost bestaat uit 1.545 meter oeververdediging zonder waterkerende
kunstwerken. Rieteiland-Oost was tijdens de derde landelijke toetsing nog in aanbouw
en is niet meegenomen in de beschouwing van de derde landelijke toetsronde.
2.1.4

Bodemopbouw van het dijkringgebied
Op basis van sonderingen, die gebruikt zijn voor de uitwerking van het ontwerp van de
eilanden van IJburg Fase 1, is gekeken naar de bodemopbouw van IJburg Fase 1 [ref
10]. De bodemopbouw van IJburg Fase 1 bestaat uit een relatief nieuwe deklaag.
Vanaf NAP- 3,0 meter is er zand opgespoten met behulp van de pannenkoekmethode.
Dit is opgespoten tot aan het huidige maaiveld, variërend van NAP+ 1,5 tot NAP+
2,0 meter. Van NAP- 3,0 tot NAP- 10,0 meter bestaat de grondopbouw uit klei. Rond
NAP- 8,0 tot NAP- 10,0 meter gaat de bodem over in zandige klei. Van NAP- 10,0 tot
NAP- 20,0 meter is er weer een zandlaag. Tussen NAP- 20,0 en NAP- 25,0 meter
bevindt zich nog een kleilaag waarna de bodemopbouw rond NAP- 25,0
meter overgaat in het Pleistoceen.

2.2

Vakindeling categorie a-kering
Ten behoeve van de faalkansberekeningen is de waterkering van de dijkring
onderverdeeld in dijkvakken. Een dijkvak is een deel van een waterkering waarvoor de
sterkte-eigenschappen en belastingen nagenoeg homogeen zijn.

2.2.1

Dijkring 13A – Uitzonderingen
Binnen VNK2 worden voor dijken vier faalmechanismen beschouwd, namelijk:
• Overloop en golfoverslag;
• Macrostabiliteit binnenwaarts;
• Opbarsten en piping;
• Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam.
Echter voor de dijkring worden de faalmechanismen macrostabiliteit binnenwaarts,
opbarsten en piping en beschadiging bekleding en erosie dijklichaam niet van
toepassing geacht, omdat er geen of nauwelijks een dijklichaam aanwezig is. Hierdoor
kan er in feite ook geen bres ontstaan. Deze faalmechanismen zijn bij de derde
landelijke toetsronde ook niet maatgevend gebleken voor de beoordeling van de
waterkering [ref 11]. Het voorgaande wordt hierna toegelicht.
Macrostabiliteit binnenwaarts
Het toetspeil op het Markermeer is lager dan het maaiveld. Zodoende is er geen
belasting die als aandrijving voor dit faalmechanisme kan dienen. Zelfs bij hogere
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waterstanden zal dit faalmechanisme niet optreden, aangezien er in feite geen
binnentalud is die instabiel kan worden door hoge waterstanden.
Opbarsten en piping
Het faalmechanisme opbarsten en piping zal niet optreden, omdat er vanwege het
hooggelegen maaiveld er geen aandrijvende belasting zal zijn. Ter plaatsen van het
Steigereiland en het overige binnenwater zou het faalmechanisme opbarsten en piping
eventueel mogelijk zijn, maar gezien het hooggelegen maaiveld is de faalkans
verwaarloosbaar klein.
Zoals in de toetsing ook is aangegeven is de grootste kans nog te vinden in een
omgekeerde piping situatie. In de situatie dat het maaiveld namelijk hoog ligt dan zou
piping op kunnen treden bij extreem lage waterstanden op het Markermeer. De
mogelijke zandmeevoerende wel loopt dan van binnen naar buiten. Als hierdoor
schade aan de dijk optreedt, is dat dus bij laagwater, maar zal er geen overstroming
plaatsvinden.
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam
Dit faalmechanisme beschrijft de beschadiging van de bekleding en de erosie van het
dijklichaam wat uiteindelijk resulteert in het falen van het dijklichaam. In het geval
van de dijkring ontbreekt het dijklichaam (of is maar zeer beperkt aanwezig) en kan er
dus geen bres ontstaan. De bekleding, waar dit van toepassing is, kan falen, maar dit
zal niet leiden tot een overstroming.
2.2.2

Vakindeling dijken
Voor het bepalen van de overstromingskans is de dijkring onderverdeeld in homogene
dijkvakken. Een grens van een dijkvak kan om verschillende redenen worden bepaald.
Daarbij wordt binnen het VNK2-project onder andere rekening gehouden met:
• Een overgang van de categorie waartoe de waterkering behoort;
• Een verandering van het type waterkering;
• Een verandering van de gevolgen bij een doorbraak;
• Een dusdanige verandering in belasting en/of sterkte-eigenschappen dat niet
langer sprake is van een homogene belasting en/of van homogene sterkteeigenschappen.
De eerste drie redenen zijn voor de dijkring niet van toepassing en ook de laatste
reden voor maar één faalmechanisme, zoals in de vorige paragraaf beschreven.
De dijkvakindeling is voornamelijk bepaald door de hoogteligging en oriëntatie van de
primaire kering. Daarnaast is deels rekening gehouden met veranderende richting van
de golfinval en daardoor veranderingen in de belasting.
De dijkvakken zijn weergegeven in Figuur 7 en Tabel 3, waarbij de indeling fijnmaziger
is dan op basis van de belastingcondities strikt noodzakelijk is.
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Figuur 7: Dijkvakken dijkring 13A
Tabel 3: Dijkvakken per eiland

Eiland
Haveneiland
Rieteiland Oost
Rieteiland West
Steigereiland
Totaal
2.3

Dijkvakken
1-4, 6, 8-9
5
7
10-13
13

Oppervlakte [ha.]
132
8
5
40
185

Kunstwerken
Binnen de dijkring zijn vijf kunstwerken aanwezig. Deze kunstwerken zijn niet separaat
beschouwd in de analyse van het overstromingsrisico. Het zou mogelijk kunnen zijn
dat de kunstwerken falen. Tevens zou het mogelijk kunnen zijn dat de faalkans van
een kunstwerk maatgevend is ten opzichte van de ‘normale’ dijkvakken.
De gevolgen van het falen van een kunstwerk zijn eigenlijk identiek aan het bezwijken
van een dijkvak. Door het falen van een kunstwerk zouden de watergangen van IJburg
Fase 1 kunnen vollopen. Omdat het maaiveld van IJburg Fase 1 relatief hoog ligt zijn
de gevolgen van het bezwijken van een kunstwerk echter niet anders dan wanneer er
een dijkvak bezwijkt. Er is daarom afgezien van een nadere beschouwing van de
kunstwerken van IJburg Fase 1.
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3

Overstromingskans

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop de overstromingskans voor dijkringgebied
13A IJburg Fase 1 is berekend en toont de resultaten van de uitgevoerde
berekeningen.
3.1

Aanpak en uitgangspunten
De berekeningen van de faalkansen van de dijkvakken en de overstromingskans van
het dijkringgebied zijn uitgevoerd met behulp van het programma PC-Ring [ref 2 - ref
4]. De belastingmodellen in PC-Ring zijn gebaseerd op de ‘thermometerwaarden’ van
2006 (TMR2006). De ‘thermometerwaarden’ zijn feitelijk de inzichten tot 2006 en de
belasting tot het zichtjaar 2011. Het overstromingsrisico is bepaald op basis van de
TMR2006 (en de HR2006) waarin geheel IJburg is aangelegd. Hierdoor wordt IJburg
Fase 1 grotendeels beschermd tegen golfaanval door IJburg Fase 2. In paragraaf 6.2
is, ter indicatie, aangegeven hoe groot de faalkans is zonder de golfreducerende
werking.
De dijkring is onderverdeeld in 13 dijkvakken. De faalkans per dijkvak is alleen
berekend voor het faalmechanisme overloop en golfoverslag, op basis van
dwarsprofielen, die gegenereerd zijn uit het Algemeen Hoogtebestand Nederland
(AHN2). Het geschematiseerde profiel per dijkvak is met name gebaseerd op de
kruinhoogte en de hoogte van het achterliggende maaiveld.

3.2

Beschouwde faalmechanismen
Bij de bepaling van de faalkans is alleen gekeken naar het faalmechanisme overloop
en golfoverslag voor dijken (zie Figuur 8).

Figuur 8: Overloop en golfoverslag

Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat grote hoeveelheden water over de dijk
stromen. Bij aflandige wind of bij kleine golfhoogten wordt het bezwijken beschreven
door het faalmechanisme overloop. In andere gevallen door het faalmechanisme
golfoverslag. In het geval van de dijkring is met name het deelfaalmechanisme
overloop van belang, vanwege het ontbreken van een traditionele dijk (cq.
binnentalud). Hierdoor kan er namelijk geen erosie van het binnentalud optreden door
golfoverslag.
3.3

Niet beschouwde faalmechanismen dijken
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De faalmechanismen macrostabiliteit binnenwaarts, opbarsten en piping en
beschadiging bekleding en erosie van het dijklichaam zijn niet beschouwd voor de
dijkring. Op basis van een analyse (zie 2.2.1) is geconcludeerd dat de bijdrage op de
faalkans voor deze faalmechanismen verwaarloosbaar klein is.
Omdat het toetspeil op het Markermeer lager is dan het maaiveld is er geen belasting
die als aandrijving kan dienen voor het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts.
Voor het faalmechanisme opbarsten en piping geldt ook dat er geen belasting is die
kan dienen als aandrijving voor dit faalmechanisme. Er zou mogelijke een omgekeerde
piping situatie kunnen ontstaan. De mogelijke zandmeevoerende wel loopt dan van
binnen naar buiten. Dit kan alleen gebeuren bij laagwater. Hierbij zal geen
overstroming plaats vinden. Voor het faalmechanisme beschadiging bekleding en
erosie van het dijklichaam geldt dat de bekleding kan beschadigen maar dat er geen
bres kan ontstaan omdat een dijklichaam ontbreekt of maar zeer beperkt aanwezig is.
3.3.1

Niet beschouwde faalmechanismen
Niet alle faalmechanismen kunnen met het VNK2-instrumentarium worden
doorgerekend. De faalmechanismen zettingsvloeiing, afschuiven voorland, afschuiven
buitentalud, micro-instabiliteit, verweking en externe belastingen (bijvoorbeeld
aanvaringen) worden binnen VNK2 niet meegenomen.
Verondersteld wordt dat deze faalmechanismen van ondergeschikt belang zijn ten
opzichte van de faalmechanismen die in de risicoanalyse zijn meegenomen.
De bovengenoemde faalmechanismen, die niet beschouwd worden, zijn in de
toetsrapportage ook niet meegenomen. Zelfs bij eventueel optreden zal dit alleen
lokaal tot overlast leiden, maar vanwege de hoge ligging van het maaiveld niet tot een
overstroming.

3.4

Berekende overstromingskansen
VNK2 geeft een beeld van de overstromingskansen voor een dijkringgebied. De
veiligheidsbenadering in VNK2 is daarmee anders dan die in de 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 (zie ook paragraaf 1.3).

3.4.1

Overstromingskans en faalkansen per faalmechanisme
De berekende overstromingskans (voor de categorie a-kering) van het dijkringgebied
is 1/750.000 per jaar.
Deze overstromingskans heeft betrekking op de kans dat er ergens in het
dijkringgebied een overstroming plaatsvindt. In Tabel 4 is de faalkans (kans per jaar)
voor overloop en golfoverslag en de overstromingskans voor het dijkringgebied
gegeven die dus gelijk zijn aan elkaar.
Tabel 4: Berekende faalkans per faalmechanisme

Type
waterkering

Faalmechanisme

Dijk

Overloop en golfoverslag

Overstromingskans
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Faalkans
(per jaar)
1,33E-06
1,33E-06

3.4.2

Faalkansen dijken
De resultaten van de faalkansberekeningen voor de dijken zijn weergegeven in Tabel
5. Figuur 7 en Tabel 3 tonen de ligging van de dijkvakken ten opzichte van de eilanden
op IJburg Fase 1.
Tabel 5: Berekende faalkans voor de dijken van dijkring 13A

Vak nr.

Faalkans (per jaar)

Faalkans (per jaar)

Overloop en golfoverslag

Overloop en golfoverslag

1

5,59E-09

<1/1.000.000

2

8,75E-09

<1/1.000.000

3

1,58E-13

<1/1.000.000

4

3,86E-07

<1/1.000.000

5

1,60E-07

<1/1.000.000

6

3,62E-08

<1/1.000.000

7

6,28E-08

<1/1.000.000

8

1,19E-08

<1/1.000.000

9

5,99E-09

<1/1.000.000

10

8,90E-07

<1/1.000.000

11

8,72E-09

<1/1.000.000

12

1,04E-09

<1/1.000.000

13

7,87E-08

<1/1.000.000

Overstromingskans

1,33E-06

1/750.000

Overloop en golfoverslag
De berekende faalkansen per jaar voor het faalmechanisme overloop en golfoverslag
zijn overal kleiner dan 1/1.000.000 per jaar. Dit is conform de verwachting aangezien
de eilanden veel hoger zijn aangelegd dan de maatgevende hoogwaterstand. De
grootste faalkans is gelijk aan 8,90E-07 per jaar en hoort bij dijkvak 10. Dijkvak 10
ligt op het Steigereiland.
De noordelijk georiënteerde dijkvakken, dijkvakken 1, 2, 3, 12 en 13 (zie Figuur 7)
hebben relatief kleine faalkansen per jaar, ondanks dat deze relatief onbeschut lijken
te liggen tegen golfaanval. Deze dijkvakken hebben qua primaire waterkering nog het
meeste weg van een traditionele dijk. De kruinhoogte van deze dijkvakken is
aanzienlijk hoger dan de overige dijkvakken. De kruinhoogte van dijkvak 1, 2, 3, 12 en
13 is gemiddeld NAP +2,46 m. De gemiddelde kruinhoogte van dijkvak 4 tot en met
11 is NAP +1,69 m. De dijkvakken 1, 2, 3, 12 en 13 zijn noordelijke georiënteerd en
zijn relatief onbeschut ten opzichte van aanvallen vanaf het Markermeer. Deze hogere
kruinhoogtes bieden dus naast bescherming tegen hoogwater ook bescherming tegen
hoogwater in combinatie met golfaanval. In het ontwerp van de waterkeringen is dan
ook rekening gehouden met golfaanval (maximaal 0,1 l/s/m golfoverslag en 0,10 m
toeslag voor bui-oscillaties en 0,10 meter toeslag voor toekomstige ontwikkelingen).
Verder is bij de berekening van de dijktafelhoogte (de vereiste kruinhoogte aan het
eind van de planperiode van de waterkering) rekening gehouden met een toekomstige
meerpeilstijging van 0,20 meter. Dit vanwege een destijds in beeld zijnde omkering
van het zomer- en winterpeil van het Markermeer. Met een meerpeilstijging vanwege
zeespiegelstijging is geen rekening gehouden bij de berekening van de dijktafelhoogte.
Wel zijn de dijken zodanig ontworpen dat een (beperkte) verhoging in de toekomst
mogelijk is, zonder grote ingrepen in het dijkprofiel.
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Bij het bepalen van de aanleghoogte van de waterkeringen is, waar nodig, ten opzichte
van de dijktafelhoogte, een marge van 0,30 m aangebracht voor zetting en klink
gedurende de planperiode van 50 jaar. Dit is de reguliere werkwijze bij het aanleggen
of verhogen van waterkeringen.
De overige dijkvakken, 4 tot en met 11, liggen in de luwte. Hier is geen tot nauwelijks
golfoploop. In het ontwerp is bij de berekening van de dijktafelhoogte uitsluitend
rekening gehouden met een toekomstige meerpeilstijging van 0,20 m vanwege de
destijds in beeld zijnde omkering van het zomer- en winterpeil van het Markermeer.
Ook aan de luwe zijde is bij het bepalen van de aanleghoogte van de waterkeringen,
waar nodig, een marge van 0,30 m gehanteerd voor zetting en klink gedurende de
planperiode van 50 jaar.
Doordat de VNK2-analyse relatief kort na aanleg van de waterkeringen rond IJburg
Fase 1 is uitgevoerd, zijn de bovenvermelde toeslagen nog niet ‘opgesoupeerd’. Dit
vertaalt zich door in de berekende faalkansen voor overloop en overslag. De
dijkvakken waarbij mogelijk golfoverslag kan optreden zijn in de huidige situatie nog
zodanig robuust, dat de faalkans per jaar voor deze dijkvakken ook relatief klein is.
Daarbij dient een belangrijke kanttekening te worden geplaatst en dat is dat in de
hydraulische belastingen ervan uit is gegaan dat geheel IJburg is aangelegd, zie ook
de gevoeligheidsanalyse in paragraaf 6.2. Indien IJburg Fase 1 niet verder wordt
uitgebreid dan gelden hogere faalkansen (of hogere kansen met aanzienlijke
hoeveelheden wateroverslag).
3.5

Vergelijking met toetsing
In de derde landelijke toetsronde is IJburg Fase 1, dijkring 13A, getoetst. De
resultaten van de VNK2 analyse liggen in lijn der verwachting met de resultaten uit de
toetsing op de Waterwet. In de toetsing is de hoogte van de primaire kering elke 20
meter gemeten en vergeleken met de toetshoogte (minimaal benodigde hoogte),
waaruit bleek dat de kruinhoogte overal hoog genoeg is. Het eindoordeel voor het
toetsspoor hoogte voor dijkring 13A is dan ook ‘goed’. Opmerking: de toetsing is maar
deels uitgevoerd voor het Haveneilanden het Rieteiland. Zowel Haveneiland-Oost als
Rieteiland-Oost was op de peildatum van de derde landelijke toetsronde nog onder
constructie en zijn daarom bij deze toetsing buiten beschouwing gelaten.
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4

De gevolgen van overstromingen

In dit hoofdstuk is een beeld gegeven van de gevolgen van een overstroming. In de
voorgaande hoofdstukken is al aangegeven dat voor dijkring 13A op een aantal punten
is afgeweken van de standaard VNK2-methodiek. Dit is ook het geval voor de analyse
van de gevolgen van een overstroming. In dit hoofdstuk is kort ingegaan op de
standaard VNK2 methodiek om de verschillen in aanpak met dijkring 13A IJburg Fase
1 te kunnen duiden en op een later tijdstip (buiten de scope van dit rapport) te kunnen
vergelijken met andere dijkringen om de veiligheid van Nederland in kaart te brengen.
4.1

Standaard VNK2 aanpak en uitgangspunten
De gevolgen van een overstroming worden bepaald door de kenmerken van de
overstroming (waterdiepte, stroomsnelheid en stijgsnelheid) en de kwetsbaarheid van
het getroffen gebied. De overstromingsberekeningen worden berekend met behulp van
het rekenmodel SOBEK1D2D. De omvang van de economische schade en het aantal
slachtoffers zijn vervolgens bepaald met behulp van het rekenmodel HIS-SSM
(Hoogwater Informatie Systeem - Schade en Slachtoffer).
In de standaard methodiek van VNK2 worden meerdere belastingcondities
doorgerekend om een overstroming te simuleren. De belastingcondities zijn: toetspeil
minus één decimeringshoogte (TP-1D), toetspeil (TP), toetspeil plus één
decimeringshoogte (TP+1D) en toetspeil plus twee maal de decimeringshoogte
(TP+2D). Ten aanzien van de bevolkings- en schadegegevens (prijspeilen) wordt
uitgegaan van de situatie in 2000, respectievelijk 2006.
Voor het dijkringgebied is deze methode om een aantal redenen niet toereikend:
1) De kans op een overstroming van het dijkringgebied is verwaarloosbaar klein.
Het maaiveld van IJburg Fase 1 ligt hoger dan het toetspeil en in veel gevallen
zelfs hoger dan het toetspeil plus twee maal de decimeringshoogte. Binnen de
standaard VNK2 methodiek zou het maken van een overstromingsberekening
dus niet zinvol zijn;
2) De bevolkingsgegevens zijn gebaseerd op getallen uit het jaar 2000. In die
periode was IJburg Fase 1 voor een groot gedeelte nog niet gereed en
bewoond, waardoor de gegevens ontbreken ofwel ontoereikend zijn;

4.2

Aanpak en uitgangspunten

4.2.1

Algemeen
Omdat de standaard methodiek binnen VNK2 voor de bepaling van de gevolgen van
een overstroming niet van toepassing zijn op IJburg Fase 1 is gekozen voor een
andere methodiek. Belangrijk hierbij zijn de gehanteerde uitgangspunten. Voor de
gevolgen kant is het volgende uitgangspunt van belang.
1) De bodemligging is gebaseerd op basis van AHN2 hoogtemetingen [Algemene
Hoogtekaart Nederland, tweede hoogtemeting, resolutie 0,5 x 0,5 m] (Figuur
9)
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Figuur 9: Algemene Hoogtekaart Nederland, bodemniveau ten opzichte van NAP in meters

Een aantal dijkvakken, met een noordelijke oriëntatie, zijn ook berekend op falen door
golfoverslag (zie hoofdstuk 3). Hierbij is, als bovengrens, er vanuit gegaan dat een
bres ontstaat. In werkelijkheid zal dit alleen resulteren in golfoverslag en lokaal
wateroverlast.
Voor het bepalen van de gevolgen is alleen gekeken naar het dominante
deelfaalmechanisme overloop. Dit betekent dat de buitenwaterstand hoger is dan de
waterkering. Het water kan dan vrij het dijkringgebied in stromen en zal zich eerst via
de waterlopen door het dijkringgebied verspreiden naar de meest laaggelegen delen.
4.2.2

Ringdelen
Een ringdeel omvat een gedeelte van een dijkring waarvoor het overstromingsverloop
onafhankelijk is van de exacte doorbraaklocatie. De keuze om een dijkring in te delen
in ringdelen is in de standaard VNK2 methodiek vanuit praktische redenen ingevoerd
om het aantal overstromingsberekeningen door een bres te verminderen. Voor dijkring
13A geldt dat de eilanden op zichzelf gezien kunnen worden als een ringdeel. Een
overstroming op Rieteiland-West heeft bijvoorbeeld geen directe gevolgen voor het
Haveneiland.
Voor het dijkringgebied zijn er zodoende vier ringdelen te onderscheiden, namelijk:
het Steigereiland, het Haveneiland, Rieteiland-Oost en Rieteiland-West. Voor deze
eilanden maakt het in grote lijnen niet uit waar exact de overstroming begint (c.q.
doorbraak plaatsvindt), het overstromingsverloop is nagenoeg gelijk.

4.2.3

Regionale keringen
Regionale keringen kunnen grote invloed hebben op het overstromingspatroon. In de
standaard VNK2 methodiek wordt er vanuit gegaan dat regionale keringen standzeker
zijn. Dat wil zeggen, tijdens een doorbraak van de primaire waterkering blijft de

26

regionale waterkering minimaal overeind. Het is echter onzeker of dit bij een
overstroming ook daadwerkelijk het geval is.
Dijkring 13A heeft geen regionale keringen. Naast regionale keringen zijn natuurlijke
of door mensen aangelegde verhogingen mogelijk wel van invloed op het
overstromingspatroon. Hierbij kan gedacht worden aan een verhoogd talud voor
bijvoorbeeld een spoorbaan, trambaan, aanloop naar een brug en dergelijke. Voor
IJburg Fase 1 betekent dit dat de IJburglaan, die loopt van het Steigereiland naar het
Haveneiland (parallel aan de trambaan), verhoogd ligt ten opzichte van het
naastgelegen maaiveldniveau.
Voor IJburg Fase 1 geldt dat een eventuele te verwachten overstroming, gedomineerd
door de waterstand, in het zuiden begint, omdat hier de waterkering het laagste is.
Wanneer de waterlopen in IJburg Fase 1 vollopen, kan het water zich vrij verspreiden
over heel IJburg Fase 1 heen. Hoe het daadwerkelijke overstromingsverloop zal
plaatsvinden is niet in detail uitgezocht en valt buiten het bereik en het doel van deze
analyse. Een aantal wegen ligt hoger dan de omliggende percelen en zullen daardoor
belemmerend werken op de overstroming. Daar tegenover staat dat de overstroming
(c.q. wateroverlast) zich mogelijk via het riool, putten en kolken verspreidt naar de
lager gelegen gedeelten.
Resultaten overstromingsberekeningen
De overstromingsanalyse is voor het dijkringgebied, zoals eerder beschreven,
gerelateerd aan de kans van optreden van een bepaalde waterstand. In Figuur 10 is de
kans op bepaalde waterstanden weergegeven, daarbij is de kans uitgedrukt in
herhalingstijden (1/kans per jaar). Op de verticale-as is de waterstand ten opzichte
van NAP uitgezet en op de horizontale-as de herhalingstijd in jaren.
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4.3

Herhalingstijd [jaren]
Figuur 10: Maatgevend hoogwaterstand bij herhalingstijd in jaren

Figuur 10 toont dat de kans van een waterstand hoger dan NAP +1,0 m tussen
1/100.000 en 1/1.000.000 per jaar ligt. Omdat veel stukken van IJburg Fase 1 hoger
liggen dan NAP +1,0 m is de kans dat deze gebieden overstromen al zeer klein.
Daarbij moet tevens een zekere voorzichtigheid worden betracht bij de absolute
waarden van de gegeven herhalingstijden, omdat deze is gebaseerd op
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geëxtrapoleerde statistiek op een watersysteem dat tevens door menselijk handelen
wordt gereguleerd. Bij waterstanden die gemiddeld eens in de miljoen jaar optreden
zijn er, daarnaast naar verwachting op meerdere plekken in Nederland overstromingen
opgetreden die daarmee de geëxtrapoleerde statistiek zullen beïnvloeden.
In Tabel 6 is de faalkans gegeven per eiland waarop overloop van de laagste
kruinhoogte optreedt.
Tabel 6: Laagste kruinhoogte per eiland en bijbehorende faalkans op overloop.

Eiland
Steigereiland
Rieteiland-Oost
Rieteiland-West
Haveneiland

Kruinhoogte
[m t.o.v. NAP]
1,37
1,56
1,68
1,69

Faalkans
[per jaar]
8,52E-07
1,47E-07
3,77E-08
3,38E-08

Dijkvak
Dijkvak 10
Dijkvak 5
Dijkvak 7
Dijkvak 6

Voor het dijkringgebied zijn geen overstromingsberekeningen gemaakt. Op basis van
waterstanden (gelijk aan de laagste kruinhoogte) en het Algemeen Hoogtebestand
Nederland 2 (AHN2) is het wel mogelijk om met een kleurgradering aan te geven
welke gebieden zich onder of boven een bepaalde waterstand bevinden en welke
gebieden onder water lopen indien er een overstroming plaatsvindt. Voor IJburg Fase
1 is dit ook gedaan.
Figuur 11 toont het dijkringgebied bij een waterstand van NAP +0,6 m. De kleurenbalk
rechts geeft het bodemniveau en waterniveau in meters ten opzichte van NAP. De
blauwe stroken zijn de waterlopen in en rondom het dijkringgebied. De twee blauwe
rechthoeken in het zuidoosten van het Haveneiland zijn geen waterlopen maar
braakliggende bouwterreinen die lager liggen dan NAP +0,6 m (tijdens de inmeting
van het AHN2). De donkere rode vlekken zijn veelal bebouwing. In het AHN bestand is
de bebouwing eruit gefilterd. In de navolgende analyse en figuren is de eruit gefilterde
data c.q. bebouwing meegenomen met een minimale hoogte van NAP +6,0 m. Een
waterstand van NAP +6,0 m is niet mogelijk, maar toont in de figuren wel aan dat hier
een hoog object staat wat niet kan overstromen.
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Figuur 11: Dijkringgebied 13A IJburg Fase 1, bodemhoogte en het water met een waterstand van NAP+ 0,6
meter

Voor de kruinhoogten (uit Tabel 6) zijn hieronder de figuren gegeven.
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Figuur 12: Waterstand NAP +1,37 m. (komt overeen met de laagste kruinhoogte van Steigereiland en een kans
van optreden van <1/1.000.000 per jaar)

Figuur 12 toont alle gebieden die lager liggen dan de kruinhoogte van NAP +1,37 m.
Dit is de laagste kruinhoogte van Steigereiland (dijkvak 10). Voor de overige eilanden
geldt dat de laagste kruinhoogte hoger is dan NAP +1,37 m. De blauwe vlekken op de
andere eilanden tonen wel aan dat er gebieden zijn die lager liggen, maar deze kunnen
nog niet overstromen, omdat er dan nog geen water over de waterkering loopt.

30

Figuur 13: Waterdiepte in het overstroomd gebied (buitenwaterstand: NAP+ 1,37 m en een kans van optreden
van <1/1.000.000 per jaar)

In Figuur 13 is de waterdiepte weergegeven indien een waterstand van NAP +1,37
meter optreedt. Hierin is zichtbaar dat voor het Steigereiland de wegen en gebieden
rondom de bebouwing onder lopen. De wegen op het zuidelijke deel van het
Steigereiland liggen qua maaiveldniveau rondom NAP +1,10 m en NAP +1,30 m. Wat
betekent, dat bij een waterstand van NAP +1,37 m, er een waterdiepte in de straten
bevindt van ongeveer 0 – 20 cm (blauwe arcering). Lokaal leidt dit dus tot
wateroverlast.
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Figuur 14: Waterstand: NAP+ 1,56 m. (komt overeen met de laagste kruinhoogte van Rieteiland-Oost en een
kans van optreden van <1/1.000.000 per jaar)

Bij een waterstand van NAP +1,56 m stroomt water over de waterkering van
Rieteiland-Oost. In Figuur 14 is het overstromingspatroon gegeven voor RieteilandOost. Figuur 15 toont de waterdiepte bij een waterstand van NAP +1,56 m. Het
centrale gedeelte van het eiland ligt veel hoger dan NAP +1,56 m waardoor er
nauwelijks water over het eiland stroomt. De waterstand moet dus nog hoger zijn om
te resulteren in wateroverlast.
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Figuur 15: Waterdiepte in het overstroomd gebied (buitenwaterstand: NAP+ 1,56 m en een kans van optreden
van <1/1.000.000 per jaar)

Figuur 15 toont de waterdiepte bij een buitenwaterstand van NAP +1,56 m. Zoals
hierboven beschreven ligt het maaiveldniveau van het centrale en bewoonde gedeelte
van Rieteiland-Oost echter hoger dan NAP +1,56 m. Alleen in het zuidwestelijke
gedeelte is een klein gebied waar water komt te staan. De waterdiepte ligt hier tussen
0-25 cm en valt te kwalificeren als lokaal wateroverlast.
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Figuur 16: Waterstand: NAP+ 1,69 m. (komt overeen met de laagste kruinhoogte van Haveneiland en
Rieteiland-West en een kans van optreden van <1/1.000.000 per jaar)

Het Haveneiland en het Rieteiland-West hebben dezelfde kruinhoogte
(NAP +1,69 meter). Figuur 16 toont het waterpatroon indien deze waterstand
overschreden wordt. De waterkering van het Haveneiland en het Rieteiland-West is
dan gefaald. Wat te zien is in Figuur 16 is dat het water op de straten en sloten met
elkaar in verbinding staat. Hierdoor zal de waterstand in de watergangen gelijk komen
te staan aan de kruinhoogte en het overstromingspatroon zich via de watergangen
makkelijk over IJburg Fase 1 kan uitbreiden.
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Figuur 17: Waterdiepte in het overstroomd gebied (buitenwaterstand: NAP+ 1,69 m en een kans van optreden
van <1/1.000.000 per jaar)

Figuur 17 toont de waterdiepte bij een buitenwaterstand van NAP +1,69 m. De blauwe
gebieden zijn ondergelopen, waarbij geldt dat hoe donker blauwer het gebied hoe
hoger de waterstand boven maaiveld. Voor het Steigereiland gaat dit om 25-75 cm
water. Voor het Rieteiland-West treedt dan een waterdiepte op tussen 0-25 cm, wat
gezien kan worden als wateroverlast. Voor het Haveneiland geldt dat de waterdiepte
varieert van lokaal, rondom de boezemkade, tussen 50-75 cm tot in de straten tussen
de 0-25 cm.
4.4

Conclusie
Uit de resultaten van de overstromingspatronen (paragraaf 4.3) valt te concluderen
dat een ‘overstroming’ vooral leidt tot lokaal wateroverlast met een hele kleine kans
van voorkomen. De gevolgen, in termen van schade en slachtoffers, van een
overstroming zijn daarbij ook verwaarloosbaar klein. Het gaat bij het falen van een
waterkering meer over lokaal wateroverlast dan over een echte overstroming inclusief
dijkdoorbaak.
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5

Overstromingsrisico

5.1

Aanpak en uitgangspunten

5.1.1

Overstromingsscenario’s
In de normale VNK2 methodiek worden verschillende overstromingsscenario’s
vastgesteld. Overstromingsscenario’s kunnen bestaan uit enkelvoudige en
meervoudige doorbraken. Elk overstromingsscenario beschrijft een uniek
waterstandverloop in de tijd van een overstroming. De VNK2 methodiek resulteert in
een set van scenario’s die representatief zijn voor een oneindig aantal scenario’s.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande overstromingsberekeningen.
Voor dijkringgebied 13A (IJburg Fase 1) is dit niet van toepassing. Er zijn om eerder
genoemde redenen geen overstromingsberekeningen. Een koppeling van de
scenariokansen en gevolgen is dan ook niet te maken. In paragraaf 4.2.2 is
aangegeven dat de afzonderlijke eilanden van IJburg Fase 1 gezien kunnen worden als
ringdelen. De ringdeelkans is hierbij gelijk aan de faalkans van het zwakste dijkvak
van dat ringdeel.
De overige uitgangspunten, voor de bepaling van het overstromingsrisico zijn van
belang voor eventueel later herleiden van de resultaten. Onderstaand de gehanteerde
uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn zowel voor huidige situatie gebruikt als voor
de gevoeligheidsanalyse aangaande een mogelijke peilstijging van het Markermeer.
1) Prijspeil 2006, HIS-SSM Schade en Slachtoffermodule [ref 12, Bijlage D]
2) Schadefactor aan eengezinswoningen op basis van de HIS-SSM Schade en
Slachtoffermodule [ref 12, Bijlage C, Figuur C-8].
3) Aantal woningen op basis van de bestemmingsplannen voor IJburg Fase 1 [ref
13 en ref 14]
4) Bodemhoogte en waterstanden mede bepaald op basis van de AHN2
hoogtemetingen [AHN2 is Algemene Hoogtekaart Nederland, tweede
hoogtemeting, resolutie 0,5 x 0,5 meter].

5.1.2

Geen ontlasten na een doorbraak
Soms kan een bres in het ene ringdeel leiden tot een verlaging van de hydraulische
belasting op het andere ringdeel. In dat geval is er sprake van ontlasten. Degelijke
relaties tussen het faalgedrag van ringdelen zijn van belang voor het
overstromingsrisico. Meervoudige doorbraken zullen immers leiden tot andere
overstromingspatronen en andere gevolgen dan enkelvoudige doorbraken. In VNK2
worden drie basisgevallen onderscheiden:
1. Geen ontlasten bij doorbraak;
2. Ontlasten bij doorbraak, waarbij het zwakste vak als eerste faalt;
3. Ontlasten bij doorbraak, waarbij het eerste belaste vak als eerste faalt.
Voor IJburg Fase 1 wordt geen rekening gehouden met ontlasten. De categorie akering van IJburg Fase 1 zal niet falen door middel van een bres, maar falen doordat
deze te laag is en overloopt. Dit resulteert niet in een waterstandsverlaging voor de
overige eilanden. Ontlasten is dan ook niet van toepassing.
Omdat ontlasten niet van toepassing is en er vier ringdelen gedefinieerd zijn,
resulteert dit in (24 – 1 =) 15 verschillende doorbraakscenario’s. Naast enkelvoudige
doorbraken ook meervoudige doorbraken, bijvoorbeeld: alleen Steigereiland faalt,
Steigereiland en Rieteiland West falen, Steigereiland, Rieteiland West en Rieteiland
Oost falen.
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5.2

Resultaten overstromingsrisico
Het overstromingsrisico van de categorie a-keringen is bepaald door de berekende
kans op verschillende overstromingsscenario’s te koppelen aan de gevolgen van deze
scenario’s. Daarbij is zowel gekeken naar economische schade als naar het aantal
slachtoffers.

5.2.1

Koppeling scenariokansen en gevolgen
In de gebruikelijke methodiek van VNK2 worden de waarden van de
belastingvariabelen in het ontwerppunt1 gebruikt om de koppeling te maken met de
gevolgen van overstromingsscenario’s. Echter, voor het dijkringgebied zijn er geen
gevolgen afgeleid met de standaard HIS-SSM systematiek. Een koppeling tussen de
overstromingsscenario’s en de gevolgen is dus ook niet te maken.
Op basis van de formules in de HIS-SSM systematiek is er een beeld gegeven van de
kans op economische schade en de kans op slachtoffers. Op basis hiervan kan voor het
dijkringgebied een beeld worden gegeven van de economische verwachtingswaarde
per hectare in euro per jaar en de verwachtingswaarde voor het aantal slachtoffers per
hectare per jaar.

5.2.2

Economisch risico
De verwachtingswaarde van het economisch risico is het resultaat van de
vermenigvuldiging van de kansen en de gevolgen. Zoals eerder beschreven zijn er
echter geen gevolgenberekeningen beschikbaar met de standaard systematiek. De
gevolgen zijn summier bepaald aan de hand van de formules in het HIS-SSM model.
Faalkansen zijn er wel, deze zijn verwaarloosbaar klein. De verwachtingswaarden zijn
eveneens verwaarloosbaar klein zoals hieronder beredeneerd.
De verwachtingswaarde van de economische schade is een bedrag in euro’s per
hectare. Binnen het project VNK2 is een klassenindeling voor de verwachtingswaarde
gekozen, voor alle dijkringen. De klassenindeling van de verwachtingswaarde van de
economische schade is als volgt: < 10 €/ha, 10 – 100 €/ha, 100 – 1000 €/ha, 1000 –
5000 €/ha, > 5000 €/ha. De overstromingskans van dijkring 13A (zie Tabel 5) is
1/750.000 per jaar. De gevolgen bij een overstroming (zie paragraaf 4.3) zijn klein en
te bestempelen als wateroverlast in plaats van een grootschalige overstroming. De
combinatie van de kleine faalkans en de geringe gevolgen, resulteert erin dat de
verwachtingswaarde van de economische schade in de laagste klasse valt: < 10 €/ha,
in Figuur 18 grafisch weergegeven.

1

Ook wel illustratiepunt genoemd, aangezien de belastingvariabelen in dit punt het meest waarschijnlijk c.q. illustratief
zijn en de kering niet ontworpen is op dit punt.
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Figuur 18: Verwachtingswaarde van de economische schade per hectare per jaar.

5.2.3

Slachtofferrisico
Voor het bepalen van het slachtofferrisico is naast het kennen van de
overstromingskans ook het aantal slachtoffers per scenario noodzakelijk. Voor het
dijkringgebied zijn geen overstromingsberekeningen gemaakt en is het dus ook niet
mogelijk om met HIS-SSM te komen tot het aantal slachtoffers bij een bepaald
overstromingsscenario.
Het aantal slachtoffers bij een overstroming is afhankelijk van een aantal aspecten,
zoals de stroomsnelheid, de stijgsnelheid van het water en de waterdiepte in het
overstroomde gebied. De kans dat iemand komt te overlijden, oftewel de mortaliteit,
kan worden uitgedrukt in een factor tussen 0 en 1. Deze mortaliteitsfactor is te
berekenen op basis van verschillende formules en condities.
Indien een persoon wordt blootgesteld aan een stroomsnelheid die groter is dan 2 m/s
is de kans dat die persoon komt te overleiden gelijk aan 1. Deze situatie treedt in de
praktijk alleen op ter plaatsen van een bres en is niet van toepassing op dijkring 13A.
In het geval van langzaam stijgend water is de kans op mortaliteit nihil (zie Bijlage C,
Figuur 24). Figuur 24 toont ook de mortaliteitsfactor bij een gegeven stijgsnelheid van
de waterstand. Hieruit valt te concluderen dat de mortaliteitsfactor tot een waterstand
van 2,0 m nihil is.
De kans dat er slachtoffers vallen in het dijkringgebied door een overstroming is
verwaarloosbaar klein. De stroomsnelheden bij een overstroming zijn laag, omdat het
maaiveld hoog ligt en er geen feitelijke bres ontstaat. De stijgsnelheid van het
Markermeer zal laag zijn in combinatie met een kleine waterdiepte.
Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans dat een persoon, die zich gedurende een
jaar continu op dezelfde plek bevindt, ook op die locatie slachtoffer wordt van een
overstroming. Het effect van evacuatie wordt bij de berekening van het
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plaatsgebonden risico niet meegenomen. Bij het lokaal individueel risico (LIR) wordt
het effect van evacuatie wel meegenomen.
Op basis van de kleine faalkansen en de geringe kans op slachtoffers is de verwachting
dat het PR en LIR voor het dijkringgebied overal kleiner is dan 1/100.000.000 per jaar.
Figuur 19 toont het plaatsgebonden risico in het dijkringgebied, Figuur 20 toont het
lokaal individueel risico in het dijkringgebied. Zoals te zien is dit overal kleiner dan
1/100.000.000 per jaar.

Figuur 19: Het plaatsgebonden risico (PR) in het dijkringgebied
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Figuur 20: Het lokaal individueel risico (LIR) in het dijkringgebied
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6

Gevoeligheidsanalyses

Om inzicht te krijgen in de gevoeligheid van de berekende overstromingskansen voor
de gehanteerde uitgangspunten zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd voor
dijkringgebied 13A IJburg Fase 1. De eerste gevoeligheidsanalyse geeft inzicht in het
effect van een verhoogd Markermeerpeil. De tweede gevoeligheidsanalyse geeft inzicht
in de verhoogde faalkans van dijkvak 2 indien na IJburg Fase 1 de overige eilanden
niet meer worden aangelegd (waar in de hydraulische randvoorwaarden 2006 wel
vanuit is gegaan).
6.1

Markermeerpeil
Om een inzicht te krijgen in de gevoeligheid van het waterpeil op het
overstromingsrisico is een analyse uitgevoerd. Als uitgangspunt voor deze analyse is
één meter verhoogd peil gehanteerd.
Het toekomstige peilbeheer in het IJsselmeergebied wordt thans verkend in het kader
van het Deltaprogramma. Ten tijde van de planontwikkeling en aanleg van IJburg Fase
1 was het Rijksbeleid voor het IJsselmeergebied gebaseerd op 'meegroeien met de
zee´ (WIN [ref 17] en IVIJ [ref 18]). Dat betekende dat het peil van het IJsselmeer en
het peil van het Markermeer zouden meestijgen met een verhoging van de zeespiegel.
Tot 2100 moest rekening worden gehouden met een meerpeilstijging van (ongeveer)
één meter. In het huidige Nationaal Waterplan [ref 22] is het peil van het MarkermeerIJmeer en van de Veluwerandmeren losgekoppeld van het IJsselmeerpeil.

6.1.1

Verhoging meerpeil in relatie tot de faalkans
In de uitgevoerde analyse is ervan uitgegaan dat als het Markermeerpeil verhoogd
wordt met één meter, dat naast het zomerstreefpeil (NAP -0,2 m) en winterstreefpeil
(NAP -0,4 m), het toetspeil eveneens met één meter stijgt. Het huidige toetspeil bij
IJburg Fase 1, NAP +0,8 m, zou dan NAP +1,8 m worden. In veel gevallen is een
waterstand van NAP +1,8 m hoger dan de oeververdediging langs de zuidkant van
IJburg Fase 1.
De verhoging van het Markermeerpeil is in PC-Ring gesimuleerd door een opzet van
één meter toe te passen.
De faalkans van de waterkering gebaseerd op overloop verandert drastisch. In Tabel 7
is de faalkans gegeven voor het dijkringgebied bij een verhoogd Markermeerpeil van
één meter. Dijkvak 10 is dan het dominante dijkvak met een faalkans groter dan
1/100 per jaar.
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Tabel 7: Faalkans overloop bij een verhoogd Markermeer peil

Vak nr.

6.1.2

Faalkans (per jaar)

Faalkans (per jaar)

Overloop

Overloop

1

6,92E-07

< 1/1.000.000

2

3,68E-07

< 1/1.000.000

3

7,03E-10

< 1/1.000.000

4

6,98E-05

1/14.000

5

1,43E-02

>1/100

6

2,02E-03

1/500

7

2,27E-03

1/400

8

5,35E-04

1/1.900

9

1,75E-04

1/5.700

10

6,02E-02

>1/100

11

4,72E-04

1/2.100

12

3,40E-06

1/290.000

13

5,02E-07

< 1/1.000.000

Overstromingskans

6,18E-02

>1/100

Economisch risico bij verhoogd meerpeil (per eiland/ringdeel)
De economische schade is de vermenigvuldiging van de kansen maal de gevolgen.
Voor deze gevoeligheidsanalyse is gekeken naar de verwachtingswaarde van de
economische schade per ‘ringdeel’. Daarbij is het Steigereiland verdeeld in een
gedeelte Steigereiland Noord (Noordbuurt en Waterbuurt) en Steigereiland Zuid
(Zuidbuurt). In het stedenbouwkundigplan [ref 13 en ref 14] staat aangegeven, per
buurt, hoeveel woningen er gerealiseerd moeten worden. In deze analyse is uitgegaan
van deze aantallen. Hierbij moet opgemerkt worden dat sommige woningen in de
huidige situatie nog niet gerealiseerd zijn.
In het schade- en slachtoffermodel [ref 12, Bijlage D] wordt per schadecategorie een
maximale prijs toegekend. In deze analyse is alleen gekeken naar de schade aan
woningen. Het maximale schadebedrag wat aan eengezinswoningen wordt gekoppeld
in HIS-SSM is een gemiddelde waarde van €241.000,- per stuk. De overige schade
categorieën zijn van een ondergeschikt belang en/of onvoldoende nauwkeurig te
bepalen.
In het schade- en slachtoffermodel wordt uitgegaan van een schadefactor [ref 12,
Bijlage C] behorende bij een bepaalde waterstand veroorzaakt door een overstroming.
In het geval van IJburg Fase 1 zal de waterdiepte in het ergste geval tot ongeveer
0,5 m stijgen. Bij deze waterstand in combinatie met eengezinswoningen hoort een
schadefactor van 0,1.
De verwachtingswaarde van de economische schade bestaat uit de volgende som:
Economische schade = (schadefactor * maximaal schadebedrag per schadecategorie *
eenheid * faalkans) / oppervlakte in hectare
Tabel 8 toont de verwachtingswaarde van de economische schade bij een meerpeil
verhoging van één meter. Hieruit valt te concluderen dat bij een grote faalkans de
verwachtingswaarde van de economische schade hoog uitvalt. In deze analyse is
alleen rekening gehouden met de maximale waarde van een eengezinswoning. De
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gepresenteerde verwachtingswaarde geeft een indicatie, maar is dus niet geheel
volledig vanwege:
•
•

het ontbreken van de exacte aantallen woningen en de onderverdeling in type
zoals laagbouwwoningen, hoogbouwwoningen en eengezinswoningen;
het ontbreken van de verdeling en omvang van de overige schadecategorieën
(zie Bijlage D, Tabel 10)

Tabel 8: Verwachtingswaarde van de economische schade bij een verhoging van het meerpeil (schadefactor =
0,1)

Dominant

Eiland

Faalkans

Dijkvak

Aantal

Oppervlakte

Schade

[hectare]

[euro/ha]

woningen
[per jaar]

6

Haveneiland

5
7

(naar ratio)

1.43E-02

5681

132

14824

Rieteiland Oost

2.02E-03

344

8

2095

Rieteiland West

2.27E-03

215

5

2357

10

Steigereiland Zuid

6.02E-02

880

21

60824

12

Steigereiland Noord

3.40E-06

1060

19

5

Figuur 21 toont de verwachtingswaarde van de economische schade per hectare in
euro per jaar bij een verhoging van het meerpeil met één meter. Voor het
Steigereiland Zuid geldt dat bij een grote faalkans (>1/100 per jaar) de
verwachtingswaarde van de economische schade groter is dan 5.000 euro per hectare
per jaar. Voor het Haveneiland geldt eveneens een economische schade groter is dan
5.000 euro per hectare per jaar. Dit komt vooral door het grotere oppervlak en het
grotere aantal huizen ten opzichte van de overige eilanden.

Figuur 21: Verwachtingswaarde van de economische schade per hectare per jaar (meerpeil + 1 meter)

6.1.3

Slachtofferrisico bij verhoogd meerpeil (per eiland/ringdeel)
Het verwachte aantal slachtoffers zal door het verhogen van het meerpeil met
één meter niet veranderen. De eigenschappen van een overstroming veranderen
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nauwelijks. Eigenschappen als de stijgsnelheid en stroomsnelheid veranderen
nauwelijks. De uiteindelijke waterstand verandert uiteraard wel. Mede omdat de
stijgsnelheid en stroomsnelheid laag zijn en mogelijk in combinatie met
georganiseerde of ongeorganiseerde evacuatie, zal dit resulteren in zeer klein
slachtofferrisico.
Het verwachte aantal slachtoffers bij een stijging van het meerpeil zal gelijk zijn aan
dat in Figuur 19 en Figuur 20, zie tevens paragraaf 5.2.3.
6.2

Faalkans noordelijk dijkvak (zonder IJburg Fase 2)
Binnen VNK2 wordt standaard gerekend met de thermometer randvoorwaarden 2006.
In veel gevallen zijn deze randvoorwaarden gelijk aan de hydraulische
randvoorwaarden 2006 [ref 9]. Voor de hydraulisch randvoorwaarden 2006 zijn voor
IJburg en de Eem voor het eerst berekeningen afgeleid. Deze vigerende hydraulische
randvoorwaarden zijn voor de berekening van de overstromingskans ook toegepast. In
deze randvoorwaarden is als uitgangspunt gekozen dat geheel IJburg is aangelegd,
zowel Fase 1 als Fase 2. Momenteel is Fase 2 niet aangelegd. Hierdoor wordt de
overstromingskans onderschat. Met name de noordelijke dijkvakken die nu nog
onbeschut in het Markermeer liggen hebben zonder de golfreducerende werking van
de eilanden van IJburg Fase 2 een grotere faalkans. Dit geldt in het bijzonder voor
dijkvak 2 (zie Figuur 7), waar in deze gevoeligheidsanalyse aandacht aan is besteed.
In de faalkansberekeningen wordt ieder dijkvak gekoppeld aan een zogenaamd
randvoorwaardenpunt. Deze randvoorwaardenpunten liggen om de waterkeringen
heen op vooraf gedefinieerde punten en bevatten de hydraulische belastingen. In de
faalkansberekeningen is gebruik gemaakt van randvoorwaardenpunten die direct voor
een dijkvak liggen.
In de bepaling van de hydraulische belasting is als uitgangspositie gehanteerd dat
IJburg Fase 2 is gerealiseerd. De noordelijk georiënteerde dijkvakken zijn hierdoor qua
belasting onderschat. Dijkvak 12 en 13 liggen redelijk beschut mede door de dammen
richting de Oranjesluizen. Dijkvak 3 ligt gelijk aan dijkvak 2 maar heeft in de actuele
situatie al een zeer flauw en breed oplopend profiel. De faalkans bij een hogere
belasting is hierdoor ook nihil. Er is daarom in deze analyse alleen gekeken naar
dijkvak 2. De hydraulische belasting in het randvoorwaardenpunt direct voor dijkvak 2
is in de actuele situatie zonder IJburg Fase 2 onderschat. De hydraulische belasting,
met name de golfbelasting, is in het model gereduceerd door de eilanden van Fase 2.
In de huidige situatie is alleen IJburg Fase 1 aangelegd en is er nog geen sprake van
een reductie van de hydraulische belasting door de eilanden van IJburg Fase 2.
Tijdens het ontwerp van de waterkeringen is al rekening gehouden met beide situaties,
namelijk de “tijdelijke situatie” en “toekomstige situatie”, zie [ref 20] en [ref 21]. In de
vigerende hydraulische randvoorwaarden is rekening gehouden met de situatie die nog
het meest lijkt op de destijds gedefinieerde “toekomstige situatie”, zie [ref 9] en [ref
19], namelijk met beide fasen van IJburg aangelegd, maar wel met de strekdam nog
volledig aanwezig.
De verwachting is dat met name voor dijkvak 2 de faalkans zonder de aanleg van
IJburg Fase 2 wezenlijk groter zal zijn.
Voor dijkvak 2, welke noordelijk georiënteerd is, is een analyse uitgevoerd om een
indicatie van de faalkans te hebben zonder de golfreducerende werking van de
eilanden van Fase 2. In PC-Ring is echter geen database beschikbaar met de
hydraulische randvoorwaarden van de huidige situatie. Om toch een indicatie van de
faalkans van dijkvak 2 te krijgen is aan dijkvak 2 een randvoorwaardenpunt gekoppeld
waar de golfbelasting vanuit het noordoosten niet wordt gereduceerd door de eilanden.
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Figuur 22: Noordelijk dijkvak 2 met randvoorwaardenpunten.

In Figuur 22 is met de rode lijn dijkvak 2 aangegeven. Het groene kader geeft het
initiële randvoorwaardenpunt aan (PC-Ring: 1230023 staat gelijk aan HR2006 punt-47
HAV2 [ref 9]). Het paarse kader geeft het randvoorwaardenpunt aan wat ‘buiten’ Fase
2 van IJburg zou liggen (PC-Ring: 1230014 staat gelijk aan HR2006 punt-31 BUE2 [ref
9]). In Tabel 9 zijn voor dijkvak 2 de faalkansen per jaar gegeven met beide
randvoorwaardenpunten
Tabel 9: Faalkans dijkvak 2 met originele- en buiten randvoorwaardenpunt.

Dijkvak

RVW punt

DV2
DV2

HR2006 Punt-47 HAV2
HR2006 Punt-31 BUE2

Bèta
[-]
5,635
3,504

Faalkans
[per jaar]
8,75E-09
2,29E-04

Herhalingstijd
[1/… per jaar]
<1/1.000.000
1/4.400

Kanttekening bij deze resultaten is het feit dat er in PC-Ring gerekend wordt met het
CIRIA model. Uitgangspunt van het CIRIA model is dat het dijklichaam volledig moet
eroderen tot een gelijk niveau aan het achterland. Voor de situatie van IJburg is maar
een beperkte bres mogelijk aangezien het achterland bijna op gelijke hoogte ligt als de
kruinhoogte van dijkvak 2. Zelfs als daar een bres in zou ontstaan door golfoverslag
zal er niet direct sprake zijn van instromend water. De wateroverlast zal met name
worden veroorzaakt door golfoverslag. Dus de overstromingskans zal voor dijkring 13A
in minder mate afhangen van het falen van de kering maar eerder in de hoeveelheid
water dat overslaat en nog acceptabel is.
Om een verband te leggen tussen de herhalingstijd en een vast overslagdebiet zijn
enkele berekeningen uitgevoerd met de hydraulische belasting in twee
randvoorwaardenpunten. In Figuur 23 zijn de berekende resultaten opgenomen met
de herhalingstijd (y-as) ten opzichte van een vast overslagdebiet (x-as). De y-as is
een logaritmische as verdeling. De rode lijn hoort bij HR2006 punt-47 (HAV2) en de
blauwe lijn hoort bij HR2006 punt-31 (BUE2).
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Figuur 23: Herhalingstijd (1/… per jaar) ten opzichte van een vast overslagdebiet

De grootte van de herhalingstijd is afhankelijk van het overslagdebiet dat nog als
mogelijk beschouwd wordt. Uit Figuur 23 en Tabel 9 is af te leiden dat de faalkans van
dijkvak 2 zonder de aanwezigheid van de eilanden van Fase 2 met meer dan een
factor duizend toeneemt. Deze grotere hydraulische belasting is in het ontwerp van
IJburg Fase 1 ook onderkend en op de plaatsen waar dit nodig was tot op een hoger
niveau stortsteen aangebracht om ook in de “tijdelijke situatie” voldoende veiligheid te
bieden.
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7

Conclusies en aanbevelingen

Dit hoofdstuk beschrijft de conclusies en aanbevelingen die volgen uit het onderzoek
naar het overstromingsrisico van dijkringgebied 13A, IJburg Fase 1.
7.1

Conclusies

7.1.1

De kans op een overstroming in het dijkringgebied
•

•

•

•

•

7.1.2

De gevolgen van een overstroming in het dijkringgebied
•

•

7.1.3

Het dijkringgebied bestaat uit opgespoten eilanden. De eilanden zijn robuust
ontworpen. In de dimensionering is rekening gehouden met een stijging van het
Markermeerpeil van 0,2 m en met een marge van 0,3 m voor zetting en klink
gedurende de planperiode van 50 jaar. Doordat de VNK2-analyse relatief kort na
aanleg van de waterkeringen rond IJburg Fase 1 wordt uitgevoerd, zijn de in
rekening gebrachte toeslagen nog niet ‘opgesoupeerd’. Dit vertaalt zich door in de
berekende faalkansen voor overloop en overslag.
De berekende overstromingskans voor het dijkringgebied is 1/750.000 per jaar.
Dit is de gecombineerde overstromingskans voor alle vier de eilanden. De kans
van falen van een afzonderlijk dijkvak is kleiner dan 1/1.000.000 per jaar.
De overstromingskans is bepaald met behulp van de vigerende hydraulische
randvoorwaarden, waarin als uitgangspunt is gekozen dat geheel IJburg is
aangelegd. De overstromingskans van IJburg Fase 1 is groter zonder de
golfreducerende werking van Fase 2.
De berekende overstromingskans voor het dijkringgebied is afhankelijk van het
faalmechanisme overloop en golfoverslag. De overige faalmechanismen zijn niet in
de berekening meegenomen, omdat deze niet kunnen optreden of niet tot een
overstroming van de dijkring kunnen leiden.
In de faalkansberekening is rekening gehouden met het feit dat een deel van de
dijkvakken is gedimensioneerd op basis van golfoverslag en een deel op basis van
overloop. Indien alleen rekening wordt gehouden met overloop, wat inhoudt dat de
waterkering faalt indien de kruinhoogte lager is dan de waterstand, dan is de
overstromingskans van het dijkringgebied iets lager, namelijk: 1/1.170.000 per
jaar.

Doordat het dijkringgebied niet de traditionele vorm heeft van een ‘standaard’
dijkringgebied zijn de gevolgen ook niet vergelijkbaar. Het achterland ligt bij
IJburg namelijk niet (veel) lager dan de kruinhoogte van de waterkering en in
enkele gevallen ligt deze zelfs hoger. Hierdoor ontbreekt dus een traditioneel
dijklichaam en zal er ook geen bres kunnen ontstaan waardoor water het gebied in
kan stromen.
Het maaiveld van het dijkringgebied ligt ruim hoger dan het toetspeil. De
combinatie van het hoge maaiveld met de kleine faalkans van de waterkering
resulteert in zeer geringe gevolgen. Bij een eventuele overstroming zal de
waterdiepte gering zijn en eerder gekwalificeerd kunnen worden als wateroverlast,
dan als een overstroming.

De risico’s van een overstroming in het dijkringgebied
•

De combinatie van de kleine faalkans en de beperkte gevolgen tijdens een
overstroming (lage stroomsnelheid, stijgsnelheid, lage waterstand) resulteert in
een plaatsgebonden risico en lokaal individueel risico kleiner dan 10^-8 per jaar.
Dit is, binnen VNK2, de laagste risicoklasse en is vele malen kleiner dan de
basisveiligheid in meerlaagsveiligheid van 10^-5 per jaar [ref 15].
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De combinatie van de kleine faalkans en de geringe gevolgen resulteert in een
verwachtingswaarde van de economische schade kleiner dan 10 euro per hectare
per jaar. Dit is, in lijn met het slachtofferrisico, de laagste klasse die gebruikt
wordt binnen VNK2.
7.1.4

Gevoeligheidsanalyse: Markermeerpeil verhoging met 1,0 meter
•

•

•

7.1.5

Een verhoging van het Markermeer peil resulteert in een grotere faalkans van de
dijkvakken. Het dominante faalmechanisme is overloop. Vooral de zuidelijk
gelegen dijkvakken, die ontworpen zijn op basis van overloop, hebben een grote
faalkans. De grootste faalkans, bij dijkvak 10, is groter dan 1/100 per jaar.
De verwachtingswaarde van de economische schade, bij een verhoogd meerpeil,
verandert wel aanzienlijk. Daar waar in de ‘standaard’ som de verwachtingswaarde
van de economische schade overal kleiner is dan 10 €/ha./jaar is het bij een
verhoogd meerpeil verschillend per eiland. De grootste verwachtingswaarde van de
economische schade is te verwachtte bij het zuidelijke deel van het Steigereiland
en bij het Haveneiland namelijk groter dan 5.000 €/ha./jaar.
Het verwachte aantal slachtoffers, bij een verhoogd meerpeil, verandert niet. Dit
komt omdat de eigenschappen van een mogelijke overstroming niet tot nauwelijks
veranderen. De uiteindelijke waterdiepte, in overstroomd gebied, zal groter zijn.
Echter door de lage stroomsnelheid, lage stijgsnelheid en nog steeds relatief kleine
waterdiepte is de kans op slachtoffers verwaarloosbaar klein.

Gevoeligheidsanalyse: noordelijk dijkvak (zonder IJburg Fase 2)
•

•

•

•
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De vigerende hydraulische randvoorwaarden gaan ervan uit dat geheel IJburg is
aangelegd. Met name voor de noordoostelijke waterkering wordt daardoor van een
sterk gereduceerde golfbelasting uitgegaan.
Indien het noordelijk gelegen dijkvak (dijkvak 2) wordt belast met de hydraulische
belasting die aan de ‘buitenzijde’ ligt van IJburg Fase 2 neemt de faalkans van dat
dijkvak aanzienlijk toe.
Een overstroming zal, gezien de hoge ligging van het achterland, niet snel
optreden (orde grootte 1/750.000 per jaar), maar zonder de golfreducerende
werking van IJburg Fase 2 zal het overslaand water wel tot wateroverlast kunnen
leiden.
De hoeveelheid overslaand water dat nog acceptabel is, is daarbij bepalend voor
de bijbehorende herhalingstijd. Indien geen rekening wordt gehouden met de
golfreducerende werking van de eilanden in IJburg Fase 2 neemt de kans op een
bepaald overslagdebiet toe met een factor groter dan 1.000.
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Bijlage B

Begrippenlijst

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.
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.
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.
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.
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Dijkvak
Een deel van een waterkering waarvoor de sterkte-eigenschappen en
belastingen homogeen zijn.
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 (waterkeren) en/of het niet
meer voldoen aan vastgestelde criteria.
Gemiddelde waarde van een stochast
De verwachtingswaarde (m) van een stochast.
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.
Grenstoestand
De toestand waarin de sterkte van een constructie of een onderdeel
daarvan nog juist evenwicht maakt met de daarop werkende belastingen.
Karakteristieke waarde
Een op basis van een statistische analyse bepaalde waarde met een kleine
onder- of overschrijdingskans. In de praktijk wordt voor materiaaleigenschappen vaak uitgegaan van een waarde met een
onderschrijdingskans van 5%.
Kruin
De strook tussen buitenkruinlijn en binnenkruinlijn.
Kruinhoogte
De hoogte van de buitenkruinlijn.
Macrostabiliteit
De naam van een faalmechanisme waarbij zich een glijvlak in het talud en
de ondergrond vormt.
Marsroute
Voorloper van het onderzoeksprogramma “Overstromingsrisico’s: een
studie naar kansen en gevolgen”
Modelfactor
Een factor die onzekerheden in de modellering tot uitdrukking brengt.
NAP
Normaal Amsterdams Peil.
Ontwerppunt
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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 binnenwaarts.
Overloop
Het verschijnsel waarbij water over de kruin van een dijk stroomt, omdat
de buitenwaterstand 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
onder meer weergegeven als groepsrisico en als lokaal individueel risico.
Overstromingsberekening
Een berekening van het overstromingspatroon voor één of meerdere
doorbraken in een dijkring.
Overstromingsscenario
Een unieke combinatie van falende en niet-falende ringdelen die leidt tot de
overstroming van (een deel van) een dijkringgebied.
PC-Ring
Een probabilistisch model waarmee faalkansen berekend kunnen worden
voor verschillende faalmechanismen voor dijken, duinen en kunstwerken.
Daarnaast kunnen met PC-Ring faalkansen per vak en faalmechanisme
worden gecombineerd tot faalkansen op ringniveau. Ook kunnen met PCRing scenariokansen worden berekend.
PC-ViNK
Een applicatie die het mogelijk maakt om een segment binnen een dijkring
in vakken op te knippen en waarmee de data voor het VNKinstrumentarium beheerd kan worden. PC-ViNK draait op een centrale
server, zodat het gehele werkproces in VNK2 traceerbaar is.
Piping
Het verschijnsel waarbij er als gevolg van erosie door grondwaterstroming
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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 van de dijk,
nadat een initiërend faalmechanisme is opgetreden. In VNK2 wordt er bij
het faalmechanisme beschadiging bekleding en erosie 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.
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 (s) en het gemiddelde (m):
V = s/m.
Veiligheidsnorm
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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.
Verwachtingswaarde van een stochast
De gemiddelde waarde van een stochast; het eerste moment van de
kansdichtheidfunctie.
Zandmeevoerende wel
Een wel die zand meevoert uit de ondergrond.
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Bijlage C

HIS-SSM Slachtofferfunctie
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Figuur 24: Mortaliteitsfactor bij een gegeven stijgsnelheid m/uur
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Bijlage D Schadebedragen HIS-SSM Schadefunctie

Tabel 10: Maximale schadebedragen per schadecategorie (abp = arbeidsplaats, b.u. = bedrijfsuitval)

Schadecategorie

Eenheid

Stedelijk gebied

m2

Maximaal schadebedrag (€)

Overige wegen

m

270

Spoorwegen direct

m

25.150

Spoorwegen indirect

m

86

Spoorwegen b.u.

m

151

Vervoersmiddelen

stuk

1.070

Handel, horeca, direct

abp

20.000

Handel, horeca, indirect

abp

3.500

Handel, horeca, b.u.

abp

7.500

Banken, verzekeringswezen direct

abp

90.000

banken, verzekeringswezen indirect

abp

7.000

Banken, verzekeringswegen b.u.

abp

14.000

Transport, communicatie direct

abp

75.000

Transport, communicatie indirect

abp

6.400

Transport, communicatie b.u.

abp

11.200

Zorg, overige direct

abp

20.000

Zorg, overige indirect

abp

6.300
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Zorg, overige b.u.

abp

3.400

Overheid direct

abp

60.000

Overheid indirect

abp

2.200

Overheid b.u.

abp

9.200

Gemalen

stuk

747.200

Zuiveringsinstallaties

stuk

10.853.000
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